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ČERVENEC–SRPEN 2018

Rodinné léto

v Hor

ní Cer

ekvi

v nedeli 19.8.2018 od 14:00
u kulturního domu

RODINNÉ LÉTO
Zábavný program pro celou rodinu. Prarodiče, rodiče i děti si užijí příjemné letní odpoledne plné
legrace. Délka programu 240 minut.
Program:
1. Kouzelná lucerna – Komediální pohádka se spoustou písniček. Volně na motivy H. CH. Andersena
2. Správná čtyřka kolem světa – Animační pořad pro děti plný soutěží, písniček a tancování
3. Slavíci – hudební program věnovaný slavným hitům držitelů „Slavíků“…
4. Chansony M. B. – Výběr francouzských šansonů v podání herečky a zpěvačky Markéty Burešové
Další informace budou na plakátech a facebooku.
Sejdeme se u KD   
L. Červenková

2

Hornocerekvický zpravodaj

KNIHOVNA VÁS DÁLE ZVE NA :
V pátek 31. srpna 2018 se v Kulturním domě v Horní
Cerekvi od 17.00 hodin, uskuteční zajímavé a poutavé vyprávění účastníka letošního ročníku RALLYE
DAKAR 2018 p. Borise Vaculíka, pilota týmu Barth
Racing . Spolu s ním se představí i pelhřimovský pilot Formule 3000 a absolutní mistr v závodech do vrchu pan Milan Svoboda z týmu JSC Racing.

ZAHÁJENÍ SPORTOVNÍ SEZÓNY MARNÉ SNAHY
V letošním roce se posádka Marné snahy zúčastnila již dvou závodů dračích lodí. Již tradičně zahájila svou sportovní sezónu závodem Dračí Svět
Třeboň zařazeným do seriálu České asociace dračích lodí. V soutěžním klání se utkalo celkem 25
posádek na trati dlouhé 200 m. Posádka Marné snahy se v kategorii F�N probojovala na celkové 14.
místo s časem 00:53:02. První místo brala posádka
Hanace Dragons Máš hlad?, která zvítězila i v loňském ročníku Půlnočního draka v Horní Cerekvi.
Dalším závodem zařazeným do bodování seriálu
České asociace dračích lodí byl VII. ročník závodu

dračích lodí o trofej Rytíře Mikuláše Střely a jeho
schovanky Doubravky. V kategorii MIX svádělo
boje celkem 28 posádek. Posádka Marné snahy
nakonec obsadila v této kategorii krásné 7. místo
s časem 00:58:27.
Marná snaha se usilovně připravuje na závody seriálu dračích lodí Vysočiny, a to na závody v Telči,
Polné, Žďáru nad Sázavou a především na třetí ročník Půlnočního draka, který se uskuteční v Horní
Cerekvi 22. září 2018. Srdečně vás zveme a přijďte
nás podpořit.
Martina Pechová

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH
KANDIDÁTŮ
SPOLEČNĚ 2018
Sdružení nezávislých kandidátů SPOLEČNĚ
2018 vzniklo proto, že naši členové chtějí kandidovat v komunálních volbách v říjnu 2018 do zastupitelstva města Horní Cerekev.
Naše sdružení není skupinou rebelů, která pouze
kritizuje současné vedení města a zastupitele. Netvrdíme, že vše, co se za posledních cca 20 let v Horní
Cerekvi udělalo, je špatně … Distancujeme se od ničení majetku města a nemáme zapotřebí šířit dezinformace a pomluvy tak, jak je nám přisuzováno.
Naše vysvětlení, proč se chceme zapojit do místní
komunální politiky, zde zveřejnit zatím nesmíme.
Chcete-li se seznámit s naším programem, tvářemi
našeho sdružení a přečíst si naše vysvětlení, navštivte, prosím, stránky www.spolecnehc2018.cz
Děkujeme, že nám věříte.
Milan Kunst a Markéta Vaňková
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INFORMACE Z RADNICE
Finanční hospodaření v polovině roku
Finanční hospodaření města Horní Cerekev vykazuje v polovině roku 2018 tyto výsledky:
schválený rozpočet

skutečnost k 30/06
v Kč

skutečnost k 30/06
v%

příjmy

40,500.000,- Kč

19,320.157,- Kč

47,70 %

výdaje

40,500.000,- Kč

15,066.563,- Kč

37,20 %

2018

9,533.793,- Kč

2018

stav běžných účtů k 30/06

�vedená čísla jsou pozitivní, nicméně hlavní investiční i finanční akce, tj. rekonstrukce silnice II/112 v centrální části náměstí, k tomu přilehlých ploch i chodníků a rekonstrukce i prodloužení chodníku v ulici Tyršova se teprve rozbíhají.
Voda stále nad zlato
Po dvouměsíčním intenzivním jednání s představiteli města Pelhřimov a obce Nová
Buková došlo na konci měsíce června 2018 k provedení technických a technologických opatření v armaturních komorách čerpacích stanic v Lešově a v Nové Bukové.
Tato opatření umožní v případě nedostatku vody v Horní Cerekvi čerpat, dodávat
a nakupovat vodu z vodárenské soustavy HuPePo. Nebezpečí, že Horní Cerekev
bude bez vody z vlastních zdrojů, je tedy zažehnáno, nicméně nákupní cena byla
zkalkulována ve výši 25,- Kč/1 m3, což je o 5,- Kč více než je aktuální cena vody
v našem městečku. Proto i nadále žádám občany o rozumné a úsporné využívání
vody dodávané nejen do domácností z veřejného vodovodu.
Závěrem k této problematice uvádím, že budou zahájeny přípravné práce pro podání žádosti o dotaci z Národního programu Životní prostředí na průzkum, posílení a vybudování nových vodních zdrojů.
Nové kotelny
Zastupitelstvo města rozhodlo na svém červnovém zasedání zahájit přípravné práce pro realizaci rekonstrukce kotelen v kulturním domě a v základní škole. K tomu byla uzavřena spolupráce se společností
Jihlavské kotelny, s.r.o., která k tomuto záměru vypracuje projektovou dokumentaci, společně s městem vybere dodavatele opravných prací a zajistí financování těchto investičních akcí. Finanční náklady dosáhnou
výše 2 mil. Kč v kulturním domě a 1 mil. Kč v základní škole. Obě nové kotelny budou i nadále majetkem
města a investiční náklady bude město splácet po dobu 15 let formou odpisů. Rekonstrukce obou kotelen
by se měly uskutečnit v roce 2019 a společnost Jihlavské kotelny je bude provozovat, stejně jako bude provozovat kotelny v obou domech s pečovatelskou službou.
Charita zahájila provoz
Od 1. července 2018 zajišťuje pečovatelskou službu v našem městečku Oblastní charita Jihlava. Změna provozování této sociální služby neznamená pro stávající klienty nic převratného. Oblastní charita Jihlava je profesionální organizace v sociálních
službách, která zcela jistě zajistí klientům pečovatelské služby kvalitní a odborné, dle
platných standardů, zákonů a dalších předpisů. Na provozování pečovatelské služby se
bude město Horní Cerekev i nadále finančně podílet a bude mít tak možnost fungování
této služby ovlivňovat, především na bázi vzájemné spolupráce. Pečovatelskou službu
budou provádět tři pečovatelky (Božena Valková, Ivana Váňová, Karla Hašková) a jeden sociální pracovník (Bc. Rostislav Šlechta).
Domy s pečovatelskou službou jsou i nadále majetkem města a o umisťování do nich rozhoduje po provedeném sociálním šetření rada města. Movitý majetek města potřebný k výkonu pečovatelské služby byl Ob-
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lastní charitě zapůjčen, včetně osobního automobilu. Charitní pečovatelská služba je tedy mobilní a nabízí
své služby i občanům v místních částech. Pro zájemce o využívání pečovatelské služby uvádím kontaktní
telefon na sociálního pracovníka – Bc. Rostislav Šlechta, tel. 703 404 361.
Matrika zachráněna
Díky odporu představitelů měst a obcí, včetně Horní Cerekve, proti záměru Ministerstva vnitra ČR zrušit
445 matričních úřadů, bude matrika v našem městečku i nadále zachována. Změní se však způsob financování této služby, a to podle reálně vykonaných úkonů – dle počtu tzv. prvozápisů (narození, úmrtí a uzavření manželství). Přestože tedy bude od roku 2019 státní příspěvek na zajištění přenesené působnosti v této
oblasti výkonu státní správy nižší, je zcela jistě zachování matriky v Horní Cerekvi pozitivní skutečností.
Produktivní čas

V měsíci červnu 2018 byla na objektu kaple
v Turovce provedena oprava krovu, výměna
střešní krytiny i klempířských prvků a nátěr
fasády. Všechny práce prováděli pracovníci
místního hospodářství města.
V návaznosti na pokládku kabelů bude v Chrástově v měsíci srpnu 2018
probíhat rekonstrukce
silnice III/1332 v průtahu obcí. Úplná uzavírka
této silnice bude v období od 6. do 31. srpna
2018. Bližší písemné
organizační informace
obdrží každá domácnost
v Chrástově na počátku
měsíce srpna.

V měsíci červnu 2018 byla na objektu kaple v Turovce
provedena oprava krovu, výměna střešní krytiny i klempířských prvků a nátěr fasády. Všechny práce prováděli
pracovníci místního hospodářství města.

V prvním prázdninovém týdnu byly
v Horní Cerekvi zahájeny práce na rekonstrukci a prodloužení chodníku
v ulici Tyršova. Stavební práce provádí
firma KM-Zemservis, s.r.o., Krasoňov,
s cenou díla 1,753.687,- Kč včetně DPH.

Předvolební pravidla
V rámci korektního předvolebního klání i na základě některých negativních skutečností posledních týdnů
schválila rada města tato základní pravidla pro předvolební jednání volebních stran kandidujících ve volbách do zastupitelstva města (5.-6. října 2018):
•
•
•

6

pro všechny zaregistrované volební subjekty vytvořit ze strany města stejné a rovné podmínky,
použití objektů, prostor i pozemků z majetku města umožnit pouze s vědomím a souhlasem rady města, a to bezplatně,
využití ploch pro umisťování plakátů umožnit bezplatně s podmínkou respektování prezentace jiných
volebních stran nebo časově aktuálních plakátů,
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•

•

prezentaci v Hornocerekvickém
zpravodaji nabídnout za úplatu
dle platného inzerčního ceníku
(1.000,- Kč) a v maximálním rozsahu 1 strany v č. 5/2018 (datum
distribuce cca 22/09 2018),
jednoznačně vyloučit poškozování
majetku města i jiných fyzických
a právnických osob.

Alegorie o fair play
Odjakživa jsem duší i tělem sportovec. Tedy aktuálně již jen duší. Nicméně již jako malého, sportu všestranně
chtivého človíčka, mě trénovali lidé, kteří nejen mně, ale všem mým věkovým soukmenovcům vštěpovali
do našich mozků pravidla fotbalu, hokeje, tenisu a dalších sportů, ale především pravidla hry fair play.
Ano, rovná a čistá hra, to je základní předpoklad každého sportovního zápolení. Ale pozor, nejen souboje
sportovního. Rovná a čistá hra by měla být samozřejmou součástí našeho životního stylu – žádné podrazy,
žádné podvody, žádné pomluvy, žádné zneužívání slabin druhého. Je to i síla a odvaha k uznání porážky, je
to i lidské, profesionální a rytířské jednání i chování. To vše jsou atributy hry fair play.
Bohužel asi ne každý měl to štěstí, že se s těmito atributy potkal a ještě navíc je pochopil tak, aby v souladu
s nimi i jednal a konal. A přitom chovat se fair play je snadné a jednoduché, ale ne každý to chce, ne každý
to umí a ne každý je toho schopen.
Asi se máme „Společně“ na co těšit !?
Poděkování
Starosta města děkuje:
 organizátorům soutěže okresní ligy mladých hasičů, která se konala 2. června 2018.
 členům Potápěčského spolku Pelhřimov za organizaci akce „Víkend lanových aktivit na lomu Horní
Cerekev“ ve dnech 9.–10. června 2018,
 pí Janě Krbové a všem její pomocníkům za realizaci výstavy „Život v místních částech“ ve dnech
18.–27. června 2018
 p. Miroslavu Václavíkovi a všem jeho pomocníkům za realizaci expozice „Modelářská výstava“, která
se koná ve dnech 7. července – 4. srpna 2018.
Čtěte též: www.hornicerekev.cz
Za příspěvky v rubrice “Informace z radnice“ autorsky odpovídá starosta města Ing. Jaroslav Andrle.

ŽÁCI MISTRY OKRESNÍHO PŘEBORU!
Sezóna 2017/2018 pro hornocerekvické žáky byla velmi úspěšná, stali se totiž
vítězi Okresního přeboru ve fotbale. Pod vedením trenéra Mirka Kříže mužstvo
nebylo za celou sezónu ani jednou poraženo. Nejlepším střelcem se stal Olda
Šmíd, který nastřílel soupeřům celkem 23 branek. Začátek soutěže jsme rozehráli v počtu 12 hráčů, nicméně poslední kola jsme dohrávali téměř s polovinou.
Velké poděkování patří především rodičům, kteří své děti podpořili účastí
na každém zápase a bezpečně je dopravovali na utkání. Hráčům děkuji za
každý tvrdě odmakaný trénink, který jim jistě pomůže k dalším sportovním
posunům v nových klubech. Dva odchovanci odchází hrát do Pelhřimova a jeden do Jihlavy.
Věřím, že se jednou vrátí do Horní Cerekve a zužitkují načerpané zkušenosti v A-týmu.
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Mirek Kříž
trenér
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NAŠI MLADÍ HASIČI OBHÁJILI
NA DOMÁCÍ PŮDĚ LOŇSKÉ PRVENSTVÍ

Dne 2. června 2018 se u kulturního domu
konalo již podruhé Okresní kolo ligy mladých hasičů okresu Pelhřimov, která se
skládá ze šesti závodů. Zdejší soutěže se
letos zúčastnilo dvacet šest družstev, z toho
dvě naše. Soutěžilo se v požárním útoku
a ve štafetě dvojic. Časy obou disciplín se
sčítaly, a tak se určilo celkové pořadí. V kategorii mladších soutěžilo 13 družstev. Naši
mladší si letos po loňském druhém místě
polepšili a soutěž ve své kategorii vyhráli
před druhými Počátkami a třetím Pacovem.
Stejně nás potěšilo i starší družstvo, které
opět dokázalo na domácí půdě ve své kategorii zvítězit v konkurenci 13 družstev. Na druhém místě se umístila Lipice a na třetím Hněvkovice.
Další doplňkovou disciplínou byla soutěž jednotlivců, která spočívala v proběhnutí překážkové dráhy
a smotání požární hadice. V kategorii mladších vyhrála naše Sofie Řepková a v kategorii starších se umístil
náš Vojtěch Caha na druhém místě.
Dle mého názoru se soutěž vydařila a chtěl bych poděkovat panu Doskočilovi za zajištění občerstvení
a také za to, že část výdělku věnoval mladým hasičům. Děkuji také sponzorům, hotelu Rustikal a prodejně
Flop-Petráková Miroslava za sponzorské dary.
Jaroslav Bartoška
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Konec školního roku zaťukal na dveře a opět jsme se přehoupli do prázdninových radovánek. Letního
období jsme si začali užívat hned, jak vykouklo sluníčko, a mohli jsme pobývat na školní zahradě, kde
jsme hráli různé hry, využívali skluzavky, houpačky, kolotoče, tvořili stavby na písku, závodili s tatrami a koloběžkami a užívali si plnými doušky všeho, co nová zahrada nabízí. Díky radnici se na zahradě
podařilo instalovat nádrž na dešťovou vodu, takže děti pilně zalévaly zeleň, kterou jsme společnými
silami vysázeli v loňském roce a která k naší radosti zdárně roste.
Jsme v období, kdy se ohlížíme za celým školním rokem, hodnotíme, co se děti v jeho průběhu naučily,
jaké udělaly pokroky a jak se adaptovaly na nové prostředí především naši nejmenší. Formou dotazníků jsme rodičům dali možnost vyjádřit se k naší práci, popř. prostor pro jejich náměty a připomínky
ke zlepšení chodu mateřské školy. S výsledky budou rodiče seznámeni po prázdninách na webových
stránkách školy. Po prázdninách také usedne 14 předškoláků do školních lavic a v mateřské škole se
budeme těšit na 21 nových kamarádů a kamarádek, kteří se zapsali do školky.
Pojďme se v krátkosti vrátit do posledních měsíců školního roku, které byly naplněny spoustou her,
tvořivostí, různorodými akcemi a školním výletem.
Předškolní děti navštěvovaly během května a června plavecký bazén v Pelhřimově. Všichni plavecký
kurz ukončili úspěšně a získal��������������������������������������������������������������������
i „Mokré vysvědčení.“ Květen byl velmi bohatý na spoustu akcí. Uskutečnily se dvě besídky ke Dni matek, které se setkaly s velkou účastí rodinných příslušníků, až jsme
měli obavy, že se do třídy nevejdeme. Tradičně jsme navštívili statek u Zemanů, kde se děti setkaly
s hospodářskými a domácími zvířaty, které na statku chovají. Paní Zemanové děkujeme za vstřícnost
a ochotu. Do mateřské školy za námi přijeli účinkující s hudebním programem Jak se rodí kytara,
ve kterém se děti dostaly do světa hudby, hudebních nástrojů, rytmu a tance.
Den dětí jsme oslavili v hotelu Rustikal, kde pro nás rodina p. Ing. D. Kratochvíla připravila sladké
pohoštění a my jim tímto velmi děkujeme. Oslava byla pro děti příjemnou změnou a milým zážitkem.
6. června se uskutečnil výlet do ZOO Jihlava, který jsme přes drobné problémy šťastně zvládli a těšíme
se zase příští rok. V červnu jsme navštívili místní hasiče, kteří dětem věnovali čas, povyprávěli jim,
k čemu slouží sbor hasičů���������������������������������������������������������������������������
, co je jejich úkolem a umožnili dětem prohlédnout si a nasednout do hasičských aut. Byla to zajímavá a poučná akce, za kterou si hasiči zaslouží poděkování. Ve stejný den se
v odpoledních hodinách uskutečnily hry rodičů s dětmi, kdy p. učitelky připravily „cestu“ s plněním
úkolů pro rodiče a děti. Červnové akce jsme zakončili rozloučením s předškoláky, kteří odchází do základní školy. Do mateřské školy za námi přišel p. starosta a paní matrikářka, přinesli dětem dárky, které
se jim budou hodit do školy, a popřáli všem hodně úspěchů. Děti poděkovaly kulturním představením
a na závěr si v klidu poseděly a pochutnaly na sladkém dezertu.
Konec školního roku nás pedagogy nutí bilancovat nad plody své práce. Zhodnotit uplynulý rok, zamyslet se nad svou prací, přemýšlet, kde jsou „rezervy,“ co je možné zlepšit. Každý den a každý rok
nás posouvá o kousek dál, stále se něco nového učíme, dovídáme a poznáváme. Jsem ráda, že jsme přes
všechny překážky stále plny elánu a nadšení a společnými silami dokážeme realizovat spoustu nápadů.
Děkuji svým kolegyním za jejich trpělivý, citlivý a láskyplný přístup k dětem i rodičům. Děkuji personálním pracovnicím za jejich práci, za vstřícnost se kterou nám pomáhají vytvářet klidné a pohodové
prostředí. Velmi děkuji také zřizovateli za dobrou spolupráci, podporu a ochotu při řešení problémů.
Na závěr bych chtěla popřát slunečné a klidné prázdninové dny...���������������������������������������
Ať je vaše
��������������������������������
léto krásné, barevné, rozmarné a v září se těšíme na setkání.
Mgr. Lenka Jantačová
ředitelka MŠ Horní Cerekev
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ZE ŠKOLNÍCH STŘÍPKŮ
Závěr školního roku byl jako obvykle nabitý událostmi všeho druhu.
�ž 10. května vyjelo do Pacova na 30 reprezentantů školy změřit své síly v atletické
soutěži družstev, v tzv. Poháru rozhlasu. Po skvělých výkonech dosáhli na velmi dobré umístění v rámci okresu: mladší chlapci skončili
pátí, starší šestí, mladší děvčata obsadila osmé místo, starší skončila na sedmém místě.
V tentýž den v soutěži O nejtalentovanějšího žáka v anglickém jazyce obsadil Jan Novák šesté a Samuel Daki deváté místo mezi soutěžícími ze všech
škol na okrese Pelhřimov.
V pondělí 14. května naši mladší cyklisté v okrskovém kole Dopravní
soutěže jen těsně nedosáhli na stupně vítězů a skončili v silné konkurenci
na čtvrtém místě.
Dva dny poté byli v okresním městě velmi úspěšní naši mladí zahrádkáři.
Po základním kole ve škole v Horní Cerekvi se mezi mladšími žáky neztratila M. Makovcová/7. místo, velmi úspěšný byl starší žák P. Šimánek/2. místo
a mezi mladšími žáky zvítězil T. Kolář, který v národním kole v Šumperku
dosáhl až na bronzovou příčku. Nejen za organizaci této oblasti patří velký
dík paní Marii Vaňkové.

O týden později jsme pro děti z prvního stupně uspořádali další Den olympijského víceboje, kde si většina
malých účastníků zlepšila své podzimní výkony, což se projevilo i na sportovních vysvědčeních, která dostali poslední den školy zároveň s klasickým vysvědčením.
Koncem května proběhlo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda, které se zúčastnili tři úspěšní
řešitelé ze základního kola – T. Kolář, J. Dvořák a J. Brož, který v Pelhřimově zvítězil.
Prvního června jsme nezapomněli na Den dětí. Deváťáci připravili pro své mladší spolužáky dopoledne
plné soutěží a her, nechyběly ani sladké odměny.
Na začátku června žáci od páté do deváté třídy zhlédli v kulturním domě velmi zajímavou prezentaci o Polsku známých cestovatelů, kteří si říkají Pohodáři.
První červnový týden byl také ve znamení lehkoatletických olympiád v Humpolci, tentokrát s velmi
výrazným úspěchem zvláště děvčat a chlapců druhého stupně. V medailovém pořadí všech škol z okresu
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jsme se umístili na druhém místě hned za Pacovem,
kde funguje atletický oddíl a děti se na atletiku specializují. Přivezli jsme tři zlaté, jednu stříbrnou a dvě
bronzové medaile (T. Kosová/skok do výšky, L. Dvořáková/vrh koulí, V. Řepková/skok vysoký, O. Šmíd/
běh 1500 m, J. Kasal/sprint 60 m a Š. Pospíšil/hod míčkem). Z prvního stupně přivezl bronz D. Drda/sprint
50 m).

Již tradičně den před koncem školního roku byli
v místní knihovně panem Miroslavem Václavíkem
naši prvňáčci pasováni na čtenáře a s deváťáky se
rozloučil starosta Města Horní Cerekev pan Ing. Jaroslav Andrle.
Na závěr malá bilance…
Druhé pololetí na naší škole ukončilo 154 žáků,
z toho 85 s vyznamenáním, na závěr školního roku
bylo uděleno přes 60 pochval a ocenění nejen za studijní výsledky, ale i za nezištnou práci pro třídní kolektivy, za sběr bylin, za úspěchy ve vědomostních
a sportovních soutěžích, za sběr starého papíru – letos jsme nasbírali osm tun této druhotné suroviny.
Splnili jsme téměř všechny aktivity projektu Šablony Horní Cerekev I., které probíhaly formou školení, doučování a různých klubů, a získali tak nemalé
finanční prostředky pro naši školu z peněz MŠMT
na společné vzdělávání.
Chtěl bych poděkovat všem žákům za jejich školní
práci i reprezentaci školy, všem pedagogickým pracovníkům i provozním zaměstnancům, všem spolupracujícím organizacím a rodičům, chtěl bych poděkovat zřizovateli školy za vstřícný přístup ke škole a vzdělávání – za poslední tři roky, které mohu
posoudit, doznala škola mnoha drobných vylepšení
i díky bezproblémové konstruktivní komunikaci.
Přeji všem hezké prázdniny a dovolené a na začátku
školního roku 2018/2019 opět na shledanou.
Mgr. Vítězslav Skopal, ředitel školy
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VYBÍRÁME Z NABÍDKY NOVÝCH KNIH
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V HORNÍ CEREKVI
ČTENÍ NA LETNÍ DOVOLENOU
Adam Kay, Bude to bolet, doktore?
V knize se dočtete vše o životě mladého lékaře, a také pár věcí, které byste
raději ani vědět nechtěli. A ano, může
zanechat jizvy. Tuto knihu užívejte
3x denně. Smích léčí! (kniha, která
vás přesvědčí, že humor a bolest patří
k sobě)
Anna Ekbergová, Šťastně až do smrti.
Napínavý thriller o úkladné, dokonale
naplánované vraždě. Dramatický příběh o majetnictví ve vztahu, o vášni,
sexu a tajemstvích druhých. Pravdivá
sonda do manželství, kde je i přes vnější
dojem vše nakřivo. Christian a Leonora. Manželé kolem padesátky, přes dvacet let spolu. Měli by být šťastní. Mají
všechno: peníze, krásný dům i společenské postavení. Zákeřná nemoc jejich osmnáctiletého
syna, která je stála spoustu sil, je konečně na ústupu a před
nimi se otevírá světlá budoucnost. Nebo snad ne?
František Kalenda, Vraždy ve znamení hvězdy. Mladému králi Karlovi
se konečně podařilo ukončit letité boje
a sjednotit rozpolcenou Říši. České
království si vydechlo a také pražská
města se probudila z noční můry morové nákazy. Obchází je však nový strašák - vrah, který za sebou nechává těla
zohavená znamením židovské hvězdy.
Ve znamení hvězdy je historický detektivní román z období
Karla IV. (první díl trilogie).
Markéta Harasimová, Poháry touhy. Ponořte se do napínavého příběhu plného emocí, dráždivé erotiky,
tajemna i nečekaných zvratů…
Eva Hrašková, Nebe voní tebou.
Mirka, po náročném dětství bez mateřské lásky, vychovávaná jen otcem
alkoholikem, čelí životním vzestupům a pádům po svém; spoléhá se
na pomoc z nebe. Její nebe má podobu levandulové louky, na které nikdy
není sama. V dobrém i zlém ji provází matka, o kterou přišla v dětství při
tragické nehodě. Co se však stane,
když se s ní jednoho dne přijde maminka rozloučit? Je Tomáš skutečně
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tím pravým? A opravdu už setkání na levandulové louce
nepotřebuje? Svět zůstává stejný, plný trápení i radostí.
Alena
Jakoubková,
Mluvit
o EX… není dobré pro sex. Ella
je vynikající kuchařka, vaří v obyčejné hospůdce, ale její tradiční
česká jídla jsou vyhlášená široko daleko. Robert, její přiženěný
bratranec, je též skvělý kuchař,
má michelinskou hvězdu ze svého působení v cizině a teď vaří
ve vyhlášené pražské restauraci.
Oba mají sen - mít vlastní restauraci někde na venkově. Splnění snu se jim přiblíží, když jim, jako jediným
kuchařům z rodiny, nějaký vzdálený příbuzný odkáže
rovným dílem výletní restauraci u jezera. Má to ale háček. Buď restauraci povedou společně alespoň tři roky,
anebo propadne státu.
Zuzana Zajícová, Lotr. Život
na maloměstě není tak idylický,
jak by se mohlo zdát. I zde číhá
nebezpečí, i tady můžete spadnout
do maléru dřív, než se nadějete.
S přibývajícím věkem ovšem
přestane rodné hnízdo stačit a je
nutno přesunout se jinam. �������
Do Prahy. A to je teprve jízda! Vzpomínkami na dobrodružný život
s bráchou vás tato kniha provede
s lehkostí, humorem a nostalgií.
Liba Švrčinová-Cunnings, Himálajský deník. To hory samy si
vybírají mezi lidmi, kdo bude patřit
mezi jejich blízké, nikoliv naopak.
Liba Švrčinová-Cunnings takové
štěstí má. Proto také svůj Himálajský deník snad ani nepíše, ale rovnou – tentokráte jen pro čtenáře –
znovu žije. Vydáme se s ní do míst,
před kterými se s úctou a obavami
zastavují i pouhé naše představy.

DOVOLENÁ V KNIHOVNĚ od 23. do 28. srpna 2018
Navštivte městskou knihovnu – těšíme se na v�������
ás.����
Výpůjční dny: pondělí, středa a pátek.
Miroslav Václavík
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

UDĚLÁTE SI ČAS?

ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI:

Sobota 4. srpna 2018
od 8.00 hodin

* 70 let *
Vladislav Janoušek
Ing. Pavel Mašek
Danuše Novotná
* 75 let *
Zdenka Musilová
Josef Matějů
* 80 let *
Jiří Šmíd
Hedvika Šmídová
Anna Parkanová

* 85 let *
Marie Klubalová
Zdenka Nováková
Antonín Votruba
Václav Mezera
Anna Picková
* 90 let *
Jaroslava Vařečková

FOTBALOVÝ TURNAJ V HŘÍBĚCÍ
večer od 19.00 hodin
zábava, hraje KAREL A MY
Neděle 19. srpna 2018

RODINNÉ LÉTO

u KD v Horní Cerekvi
Začátek od 14.00 hodin
Pátek 31. srpna 2018

RALLYE DAKAR 2018
Beseda – malý sál, KD
Začátek od 17.00 hodin

ROZLOUČILI SE S NÁMI:
Něhoslava Krbová
Jiří Klubal		
Jiří Drda		
Josef Navrátil		
Jaroslava Jandová

90 let
84 let
71 let
57 let
94 let
Pavlína Kunstová

PODĚKOVÁNÍ
Upřímně
děkujeme
všem přátelům a známým za účast na posledním
rozloučení
s panem Jiřím Drdou,
za květinové dary a písemné
kondolence.
Poděkování patří též
pohřební službě pana
Bíny, panu starostovi
ing. J. Andrlemu, P. Mgr. V. Šikovi a členům SDH za přípravu důstojného smutečního obřadu.
Rodina Drdova

Neděle 2. září 2018

SETKÁNÍ PŘÍZNIVCŮ HISTORICKÝCH
VOZIDEL
K vidění dřevěný model Jawy 250
Od 9.00 hodin u KD, vyjížďka v 11.00 hodin
Pátek 7. září 2018

SVATÉ NEŘESTI

Divadlo Artur
Bořek Slezáček, Pavlína Mourková a jiní
Hudba Vojta Dyk, Bořek Slezáček
Začátek od 20.00 hodin v KD
Předprodej vstupenek na účtárně MěÚ,
Cena v předprodeji 120,- Kč,
na místě 150,-Kč
tel. 565 396 385
Sobota 22. září 2018

DRAČÍ LODĚ 3. ROČNÍK

Skákací hrad, občerstvení, Rádio BALKÓN,
živá hudba, ohňostroj u KD

PŘIPRAVUJEME:
6. října 2018
Výročí 100 let dechovky

Koncert: KRAJANKA
-iz-
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