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Ochotnický soubor KD
v Horní Cerekvi
zve
na hodně bláznivou komedii
Marie Janíčkové

VE ŠKOLE
JE BOMBA
PREMIÉRA V SOBOTU 16. BŘEZNA 2019
Reprízy:
pátek 22. března
sobota 23. března
pátek 29. března
Derniéra:
sobota 30. března

Začátky všech představení od 19.30 hodin v KD
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA MěÚ
OD 25.ÚNORA 2019, VSTUPNÉ 110,-Kč
Hornocerekvický zpravodaj
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INFORMACE Z RADNICE
• Finanční hospodaření města ke dni 31. 12. 2018
Údaje k 31.12. 2018
příjmy . . . . . . . . . . . . .
zůstatky na účtech. . . . . . .
výdaje . . . . . . . . . . . . .
dluhová služba . . . . . . . .
zůstatky na úvěrových účtech.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

. 40 313 805,- Kč
. . 4 662 329,- Kč
- 36 103 509,- Kč
. - 5 358 868,- Kč
- 31 546 300,- Kč

• Změna vyhlášky o místních poplatcích
Zastupitelstvo města na svém třetím veřejném jednání dne 9. ledna 2019 schválilo vyhlášku č. 1/2019,
o místních poplatcích. Vyhláškou byla upravena mimo jiné výše poplatků ze psů a výše poplatku za odstraňování komunálního odpadu.
Cena za jednoho psa je pro rok 2019 stanovena na 150,- Kč, za každého dalšího 300,- Kč.
Poplatek za odstraňování komunálního odpadu na rok 2019 bude činit 650 Kč. (Pozn.: náklady
města na odstraňování veškerého odpadu se pohybují okolo 1000,- Kč na osobu.)
S obsahem vyhlášky je možné se seznámit na úřední desce města a na webových stránkách www.hornicerekev.cz
• Informace o projektu sportovního hřiště u ZŠ
Na druhém zasedání zastupitelstva města Horní Cerekev, konaného dne 3. prosince 2018, byl ředitelem
ZŠ Mgr. Skopalem představen projekt obnovy víceúčelového sportoviště u ZŠ a projekt sportovního zázemí v sousedství hřiště. Po představení projektu hřiště se třemi tenisovými kurty byly vzneseny dotazy
a připomínky zastupitelů, které vyvolaly pracovní schůzku se zpracovatelem projektu hřiště a zastupiteli.
Schůzka proběhla 14. prosince. Na základě připomínek byl zapracován návrh hřiště s běžeckým oválem,
návrh opravy kamenné zdi podél stávajícího navazujícího chodníku (investice vyvolaná realizací běžeckého oválu) a byly vypuštěny tenisové kurty. Obě varianty byly projednány a zastupitelstvo města rozhodlo
vyzvat projektanta k dokončení, do podoby projektové dokumentace, návrhu hřiště s běžeckým oválem.
• Informace o rozpočtu města Horní Cerekev na rok 2019
V druhém lednovém týdnu roku 2019 byl zpracován vyrovnaný I. návrh rozpočtu města na rok 2019.
Návrh byl předložen radě města a ﬁnančnímu výboru k posouzení, II. návrh bude projednán na pracovní
schůzce zastupitelstva města. S III. návrhem rozpočtu, který bude předkládán na veřejném jednání zastupitelstva, se budete moci seznámit na úřední desce města a webových stránkách. Konečná verze rozpočtu na
rok 2019 bude zveřejněna ve druhém letošním čísle Hornocerekvického zpravodaje a taktéž na webových
stránkách. Rozpočet města by měl být schválen nejdéle do 15. března 2019.
• Informace o dílčím přezkoumáním hospodaření města za rok 2018 odborem kontroly
Kraje Vysočina
Zastupitelstvo města se na svém třetím zasedání seznámilo se závěrem dílčího přezkoumání hospodaření
města za rok 2018, které bylo provedeno odborem kontroly Kraje Vysočina a přijalo svým usnesením nápravná opatření. Bývalé vedení se dopustilo 9 přestupků, z toho 4 byly závažné, za které městu hrozí pokuta až do výše 4 mil. Kč. Při ústním jednání vedení města se zaměstnanci odboru kontroly Kraje Vysočina bylo konstatováno, že výše pokuty bude minimální. Byli jsme ujištěni, že snahou Kraje Vysočina je, aby
byly obce a města vedeny v souladu s platnou legislativou, ne aby byly za své přestupky likvidačně sankcionovány.
• Nové webové stránky města
Na přelomu roku jsme spustili nové webové stránky města s přehlednějším zobrazením obsahu. Majitelé chytrých telefonů si mohou stáhnout aplikaci „V obraze“. Každá nová zpráva zveřejněná na stránkách
města se zobrazí v telefonu. Sledujte webové stránky, budeme je aktivně využívat, tak aby občané byli informování o veškerém dění ve městě a v místních částech.
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• Poděkování
Velké poděkování paní učitelce Mgr. Lence Procházkové a dětem z dramatického a pěveckého kroužku
při ZŠ Horní Cerekev za přípravu a předvedení biblického příběhu doplněného zpěvem vánočních koled na
akci Česko zpívá koledy konané dne 12. prosince.

Starosta města děkuje obyvatelům domova Jeřabina za pozvání na vánoční besídku a za pěkný kulturní zážitek.
Pracovníci městského úřadu děkují za milou předvánoční návštěvu nejmenších dětí z MŠ Horní Cerekev,
za krásné básničky a vánoční přáníčka.
Milan Kunst a Markéta Vaňková

INFORMACE PRO OBČANY
PLACENÍ POPLATKŮ V ROCE 2019
Komunální odpad - 650 Kč od 1. 3. 2019 do 31. 3. 2019
Poplatek za psa - 150 Kč, za dalšího 300 Kč od 1. 3. 2019 do 31. 3. 2019
Platba vodného a stočného v Horní Cerekvi bude probíhat během měsíce února.
Platba vodného a stočného v místních částech bude probíhat během měsíce dubna.

OZNÁMENÍ
Od 1. ledna 2019 vykonávám funkci odborného lesního hospodáře
na katastrálním území Horní Cerekev a přilehlých částech.
Petr Topka, mob.777 574 493, e-mail: ptopka@seznam.cz

Tříkrálová sbírka 2019
Výtěžek letošní sbírky 34.636,- Kč
Organizátoři: Oblastní charita Pelhřimov, Římskokatolická farnost Horní Cerekev,
Město Horní Cerekev
Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky bude použit na podporu sociálních, zdravotních a návazných
služeb, zejména Domácí hospicovou péči Iris. Prostřednictvím Vašich darů bude umožněno
lidem na konci svého života zůstat co nejdéle mezi svými blízkými. Vybrané ﬁnanční
prostředky ze sbírky budou rovněž určeny na přímou či materiální pomoc lidem v nouzi.
DĚKUJEME!

OZNÁMENÍ
Myslivecký spolek Horní Cerekev nebude v roce 2019 z technických důvodů
pořádat myslivecký ples. Za MS Mäsiar Gustav
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V TĚŠENOVĚ POKRAČUJE SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Ve dnech od 1. do 15. prosince se uskutečnila vánoční výstava VÁNOCE DŘÍVE A DNES.
Za zpěvu koled byl rozsvícen vánoční stromek.
Až rozsvítí se světla svíček, až zazní zpěvy od jesliček,
až narodí se Kristus Pán, ať vejde také tiše k Vám,
a svou malou dlaní, udělí své požehnání.
Babinec z Rohozné děkuje za krásnou vánoční výstavu.

V prosinci též proběhla kulinářská soutěž o nejlepší pomazánku,
které se zúčastnilo 23 soutěžících.
Prvenství si odvezla paní Vlaďka Rousová ze Strašic. Celým večerem se nesla příjemná
nálada, ke které přispělo také posezení s harmonikářem.

V novém roce 2019 přejeme všem pevné zdraví, štěstí a pohodu.
I v tomto roce připravujeme akce, o kterých Vás budeme informovat.
Za Těšenov a Zadní Pole Marie Vaňková

NABÍZÍM ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ
právnickým i fyzickým osobám, vedení daňové evidence, zpracování mzdové agendy,
personalistika. Možnost externí spolupráce včetně zpracování různých přiznání DPPO, DPFO,
silniční, vyúčtování daně z příjmů. Zajištění komunikace s úřady při kontrolách. PE a okolí.
Tel. 721 049 832 - Petrů Andrea

Hornocerekvický zpravodaj
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY

V listopadu k nám do školky zavítala pohádka
Strach má velké oči, která nás naladila na blížící se
Vánoce.
Začaly se nacvičovat besídky, vyrábět přáníčka
a vánoční výrobky.
Jako každý rok k nám přišel Mikuláš s andělem
a čertíky. Děti jim zazpívaly písničky, řekly básničky a tak si naštěstí nikoho neodnesli.
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MC Klubíčko pořádalo i v tomto roce vánoční výstavu s názvem „Vánoce našich babiček“, kde
jste mohli vidět i výrobky dětí z naší školky. Bylo
zajímavé připomenout a ukázat dětem pečící formy,
betlémy, staré ozdoby a další zajímavé věci, které
už dnes děti znají v jiné podobě anebo neznají vůbec.
Mnoho rodičů se účastnilo akce „Tvoření s rodiči“, kde si maminky nebo tatínkové mohli vytvořit
s dětmi vánoční řetěz.
Přišel čas ukázat a předvést rodičům, babičkám
a dědečkům vánoční besídky. Třída Krtečků si připravila pohádku „O Koblížkovi“. Třída Ježečků si
připravila pásmo písniček a básniček, které se od
září naučili a po programu pro ně byla připravená
tvořivá dílnička, kde si mohli rodiče se svými dět-
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mi vytvořit vánoční přání. Nejstarší děti (Koťata) si
připravily příběh o Nebavíně, která chtěla zničit Vánoce, ale nepodařilo se jí to a vánoční kouzlo přetrvává dodnes.
Poslední týden provozu MŠ byl nabytý aktivitami. Navštívili jsme domy s pečovatelskou službou, kde jsme potěšili babičky a dědečky vánočními písničkami a básničkami. Rozdali jsme přáníčka
do nového roku v obchodech, v lékárně a na MěÚ.
Děti si upekly cukroví a nejvíce se těšily na nadílku, která jim přinesla spoustu nových hraček, her
a sportovního náčiní.
Rádi bychom poděkovali ZŠ za spolupráci, Petrákům za nadílku na Mikuláše, rodině Kuzdasových za traktor s vlekem, panu Kováři za hodnotný
ﬁnanční dar, ﬁrmě ABIES Vysočina s.r.o. za věnované vánoční stromky a zřizovateli za podporu a věnovaný vánoční strom.
Bc. Vladimíra Spielvogelová, učitelka MŠ

HŘÍBĚCKÝ BETLÉM
Před dvěma lety vznikl nápad zhotovit pro Hříběcí betlém, který se nám podařilo úspěšně zrealizovat. Rádi bychom touto cestou poděkovali
všem, kteří se na realizaci betlému podíleli a pomohli s jeho výrobou, instalací, úpravami a osvětlením, ale především náš dík patří malíři Jaroslavu
Grodlovi za krásně odvedenou malířskou práci.
Tato dvouletá realizace byla ﬁnancovaná z výdělku všech našich akcí, dále obrovský dík za ﬁnanční podporu patří také Hříběckému divadýlku
a Hříběckým bábám a v neposlední řadě děkujeme i hříběckým občanům za dobrovolný příspěvek, vybraný během adventního pásma.
Doufáme, že vás betlém ve vánočních časech
potěšil stejně jako nás a přijměte od nás přání všeho dobrého v roce 2019!

Hornocerekvický zpravodaj

A touto cestou vás zveme i na náš chystaný
pexesový a karetní turnaj v Hříběcí.
Těšíme se v novém roce na viděnou!
Vaše Hříbátka
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STŘÍPKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Druhé čtvrtletí školního roku 2018/2019 začalo
ve znamení příprav na velkou rekonstrukci, která se
týká tří čtvrtin prostorů v hlavní budově. Záměr akce je popsán a její průběh každý týden podrobně zaznamenáván na webových stránkách školy www.
zshornicerekev.cz včetně fotodokumentace. Pro
všechny, kdo nemají možnost stránky navštívit, nabízím alespoň stručné přiblížení celé této mimořádné akce.
Název dotačního titulu:
„Zkvalitnění podmínek pro výuku vybraných
odborných předmětů na ZŠ Horní Cerekev“
Jednoduše řečeno, jedná se o rekonstrukci vnitřních prostorů školy (konektivita, elektroinstalace,
voda, topení, odpady, modernizace vybavení). Dotační titul Integrovaného regionálního operačního
programu byl připravován od září 2016, dotace by-

kladní školy jako jedné z mála nejen na okrese, ale
i v Kraji Vysočina. V první etapě se pracuje v pravé části hlavní budovy (čelní pohled na školu zvenčí) a od 1. června 2019 začne rekonstrukce její levé části.

Tato velká akce přináší určité provozní komplikace a klade zvýšené nároky na všechny zúčastněné, všichni musíme respektovat přechodná
bezpečnostní opatření (stavební část je striktně oddělena od učební!). Žádám všechny rodiče i žáky
o pochopení a trpělivost, cílem této rekonstrukce je
nejen náprava opotřebovaného (el. vedení, osvětlení, voda, odpady), ale i vytvoření nové, konkurenceschopné školy, která žákům nabídne výuku prostřednictvím moderních pomůcek a techniky.

la přiznána v červenci 2018. Akce začala v pondělí 3. 12. 2018 a obě její etapy mají být ukončeny do
30. září 2019. Naše město díky kvalitní přípravě
projektu se svou žádostí o dotace uspělo a získalo
tak nemalé ﬁnanční prostředky na rekonstrukci zá-

Necelé dva týdny jsme měli na vystěhování všech
pomůcek do půdních prostor, přestěhování nábytku
do náhradních tříd v přístavbě a přesun čtyř žákovských kolektivů. Děkuji všem žákům a zaměstnancům, kteří se na stěhování podíleli. Vše proběhlo
v klidu a hodnoceno s odstupem času i rychle a efektivně. S velkými kusy nábytku nám hodně pomohla
pracovní četa městského úřadu. Druhá a čtvrtá třída
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se během první etapy učí v přístavbě ve školní družině 1 a 2 (provoz školní družiny beze změny). Dále
se v přístavbě učí šestá a osmá třída v učebnách výtvarné a hudební výchovy.
Obávali jsme se stavebního hluku, ale zatím jsme
větší omezení v tomto ohledu nezaznamenali, zvýšenou stavební prašnost nám pomáhá eliminovat
jedna pracovnice přidělená do školy městským úřadem po celou dobu stavby.
Po měsíci od zahájení stavby (zhotovitelem je
1. Kamenická) můžeme konstatovat, že práce pro-

bíhají podle schváleného harmonogramu. Zatím
byly provedeny zednické práce na stěnách všech
rekonstruovaných místností (sedm tříd, čtyři kabinety, chodby), probíhají práce na elektroinstalaci
a omítkách ve třídách. Na stavbě probíhají pravidelné kontrolní dny, kde konzultujeme nejen průběh
prací z hlediska jejich obsahu a kvality, ale současně
řešíme i problémy, které během realizace nastávají.
I když ve stísněných podmínkách, výuka probíhá v plném rozsahu a nezapomínáme ani na mimoškolní akce:

Ve čtvrtek 8. listopadu navštívili žáci 4. a 5. třídy
unikátní výstavu Titanic v Brně. Součástí exkurze
byla i dopolední návštěva Planetária na Kraví hoře. Všechny naprosto pohltil 3D vesmír s planetami.
Výlet se moc líbil. Vrátili jsme se unaveni, ale obohaceni o nové zážitky.
V úterý 4. prosince 2018 využila škola skutečnosti, že se po osmi letech pořádá ﬂorbalové mis-

trovství světa opět v České republice, a vypravila
na něj zájezd pro žáky druhého stupně a pátého ročníku. Pro mnohé to bylo vůbec poprvé, kdy mohli
navštívit prostory pražské O2 arény.
Navíc jsme seděli na ideálních místech přímo
u hrací plochy. Díky tomu si řada žáků odvezla jako suvenýr míček vystřelený ze hřiště. Celkem jsme
navštívili dvě utkání. Každé z nich nabídlo úplně ji-
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ný zážitek ze hry. První utkání, ve kterém
se utkala Austrálie s Thajskem, nabídlo
drama do posledních chvil a skončilo těsným výsledkem 4:3 pro Austrálii. Druhé
utkání Slovenska a Singapuru připomínalo
spíše souboj Davida s Goliášem, když Slovensko rozdrtilo soupeře v poměru 18:2.
Celkem se zájezdu zúčastnilo 49 žáků
naší školy. I my jsme přispěli k tomu, že se
toto mistrovství stalo nejnavštěvovanějším
v historii a předchozí rekord překonalo téměř dvojnásobně.
Prosinec je vždy ve znamení Mikuláše
a Vánoc a nejinak tomu bylo i letos. Naši nejstarší žáci obě tyto akce zvládli na
výbornou, ať už přípravou a klidným, příjemným průběhem mikulášské nadílky, či
obsahem a úrovní vánočních besídek v kulturním domě.
Do nového roku přejeme všem žákům,
zaměstnancům a celé občanské veřejnosti
pevné zdraví, hodně úspěchů ve studiu a v
práci, rodičům dostatek trpělivosti při výchově svých dětí a všem hodně drobných
i větších radostí ze života.
Mgr. Vítězslav Skopal a kolektiv
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Nemáte čas navštěvovat
kadeřnické salony?
A přitom chcete být šik?

Nabízím kompletní
kadeřnické služby
stříhání, foukání, barvení,
melírování a účesy
pro slavnostní příležitost
pro dámy, pány i děti.
A to přímo v pohodlí
Vašeho domova…
Jaroslav Švec
Objednávky na
tel.: 721 305 355

Hornocerekvický zpravodaj
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VYBÍRÁME Z NABÍDKY NOVÝCH KNIH
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V HORNÍ CEREKVI
ČTENÍ „NEJEN“ PRO ZIMNÍ VEČERY
Táňa Kubátová, Známá neznámá. Dana je
rozená optimistka a na nelehkou dobu před
dvaceti lety vzpomíná s úsměvem. Bylo jí tehdy šestnáct, právě se smiřovala s tím, že nedostala šanci studovat svůj vysněný obor, a navíc
se až po uši zamilovala do souseda, který si jí
sotva všiml. Trápení dospívání je zapomenuto
a dnes Dana žije přesně podle svých představ.

Dominik Landsman, Deníček moderního fotra 3. Třetí kniha populárního Deníčku moderního fotra popisuje období kolem
třetího roku čiperného synka Čeňka, kdy se
tatínkova „dovolená“ pomalu chýlí ke konci a nastupují nové radosti, například v podobě školky. Věci se snad zlepšují - nebo si
člověk prostě zvyká...

C. J. Tudor, Kříďák. Všichni máme tajemství. Před některými utíkáme, ale ona
si nás najdou. A některé hry končí vždycky stejně… Mysteriózní thriller Kříďák je
tu – a nedá se před ním utéct. Kříďák, debut britské spisovatelky C. J. Tudor, vychází ve 40 zemích – jako kniha roku.

Petr Mazal, S kolem kolem světa. Petr Mazal,
učitel hry na ﬂétnu v Základní umělecké škole
v Poličce, se rozhodl ujet na kole za 300 dnů délku zemského rovníku: 40 000 km. Nakonec zvládl fantastických 27 000 km. Za 150 dnů. Za den
s plnou zátěží jezdil i přes 300 km. Cestou prožíval dramatické okamžiky, kdy mu šlo o život. Dělí
se o ně s námi ve své knize naplněné nádhernými
fotograﬁemi.

Katarína Gillerová, Kroky v dešti. Láska v nelehké době socialismu, utajený
sňatek, manželova zrada. Středoškolačka
Jolana se s tím vším musí smířit ještě před
maturitou. O více než třicet let později čelí
její dcera Diana následkům špatného rozhodnutí, které tragicky změní život její rodiny. Diana se postupně vyrovnává s novou situací, hledá východisko a nechtěně
přitom objeví tajemství z minulosti svých
blízkých... Spletitý příběh jedné rodiny od
populární slovenské autorky.
Zdeněk Svěrák, Strážce nádrže. Správce nádrže je příběh o hrázném, který pravidelně posílá písemná hlášení na Ředitelství povodí. Jednoho dne se dozví, že
musí ze svého místa odejít a je pověřen,
aby za sebe našel náhradu. Ve svých dopisech podává informace nejen o stavu nádrže Magda a o snaze najít vhodného nástupce.

Marta Davouze, Dům v Bretani. Žena,
která po padesátce najde lásku, o níž snila od mládí, přestěhuje se do vzdáleného
místa na severozápadním okraji Francie
a provdá se za muže diametrálně odlišného od toho, s nímž prožila téměř čtyřicet let. Není to román, ale humorně laděné příběhy autorky, která je navzdory cize
znějícímu příjmení rodilá Češka s hlubokými kořeny v bývalé vlasti.

Josef Schrötter, Železnice v srdci Evropy. Kulaté výročí založení Československa je spojeno s dalším významným milníkem, a to vznikem státních drah, které
hrály důležitou roli v rozvoji a industrializaci nově vzniklé republiky. Tato výpravná kniha bude vaším jedinečným průvodcem stoletou historií naší železnice od
jejích počátků až do dnešních dnů.
Lisa Jackson, Čekání na smrt. Další z řady krimithrillerů s vyšetřovatelkou
Pescoliovou v hlavní roli. Tentokrát bojuje s vlastními rodinnými nesnázemi, ale
také se sériovým vrahem, skrývajícím se
uprostřed drsné přírody.

Markéta Harasimová, Hedvábná past. Je
jako démon - udeří a zmizí. Bestiální zabiják
mladých žen dává kriminálce pořádně zabrat.
Úkolem energické kapitánky Niny je spolu
s novým parťákem Štěpánem vraha dopadnout,
ale mají žalostně málo vodítek. A stejně tak
i podezřelých.
Jana Benková, Bláznivé pokušení. Simona vede krásný
a šťastný život - má vysněnou práci a chystá se na svatbu s milovaným mužem. Když ale začne pátrat po zmizelých modelkách
z modelingové agentury, zažije situace doslova jak z ﬁlmového thrilleru, navíc ještě unesou jejího budoucího manžela. Proč
a kam se ztrácejí modelky? Kdo všechno je do toho zapletený?

Navštivte městskou knihovnu – těšíme se na vás. Výpůjční dny: pondělí, středa a pátek. Miroslav Václavík
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ZE ŽIVOTA VČEL
Ve dnech 19. až 23. září nabídli včelaři z místní
organizace v prostorách městského muzea široké veřejnosti výstavu s názvem „Ze života včel“.
Samotná expozice, ač se konala v historických
prostorách muzea, byla pojata v duchu moderního
včelařství a včelaření.
Při pohledu na vystavené úly a včelařské pomůcky, bylo možné bez nadsázky a s potěšením říci,
že včelaři z místního sdružení jdou s dobou. A to jak
ve využití moderních úlových soustav a chovatelských postupů, ale i co se týká včelařského vybavení a technického zařízení k získání kvalitního medu
a ostatních včelích produktů a jejich dalšího zpracování a balení k rukám konečného spotřebitele, zákazníka. Výstava nabídla laické veřejnosti rozšíření
obzorů svou velmi obsáhlou, poutavou a podrobnou
graﬁckou a obrázkovou doprovodnou galerií. Na své
si přišli i zkušení včelaři, neboť obor má velmi široký záběr a stále je se co učit.
Výstavní aula, sama o sobě výstavní a důstojná
svou architekturou byla provoněná včelím voskem
a propolisem a v sobotu i čerstvě pečenými perníčky. Vůně se linula do prostor radnice a ven a lákala
návštěvníky i kolemjdoucí, aby nahlédli do zákoutí
tajemného života včel. Včelí rod fascinuje ten lid-
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ský již po tisíciletí. Je toho hodně, čím včela upoutává. Počínaje přísnou a přesnou organizovaností svého společenství, svou nezastupitelnou funkcí v naší
okolní přírodě a svými jedinečnými produkty.
Tyto jsou od nepaměti využívány jako oblíbená
potravina, pamlsek i lék a k výrobě nejrůznějších potřeb a předmětů. Mnoho věcí již lidstvo umí vyrobit uměle, ale přírodní chemickou laboratoř, jakou je
každá jednotlivá včela, dosud nikdo nepřekonal.
Nejvíce výstavní prostory prozářily návštěvy dětí, naše budoucnost. Přicházely celý týden se svými
učitelkami ze školy a školky nebo i odpoledne sami
s kamarády. Uznání a obdiv patří pí učitelkám, které dokázaly u dětí jejich nelíčený a upřímný zájem
a bezprostřednost při položení otázek směrovat tím
správným směrem a udržely jejich pozornost i při někdy dost složitém výkladu přítomného včelaře, plném neznámých výrazů.
Poděkování za velkou pomoc s organizací výstavy
patří i pracovníkům obce pí Krbové a p. Václavíkovi
a za samostatné vystoupení při ukázce zdobení perníčků z medu pí ing. Olině Bartoškové a také všem
návštěvníkům za zájem a tím za zdar akce.
Vlastimil Němec, předseda sdružení včelařů
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SPOL EČ E N SK Á K RON I K A
NARODILI SE:

ROZLOUČILI SE S NÁMI:

Magdaléna Hudáková
Vanesa Kopecká,
Amálie Anastázie Zemanová

Marie Nováková
Miroslav Vítků
Marie Šejnostová
Karel Hron

72 let
71 let
87 let
64 let

ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI:

70.
Jana Tůmová
Jaroslav Kouřimský
Václav Pospíchal
Jaruška Kostková
Věra Křížková

75.
Marie Pechová
Jiřina Kroupová
Antonín Dvořák
Josef Kunst

90.
Eva Kubů
94.
Jan Novák

85.
Vladislav Nežerka
Marie Hunalová
Pavlína Kunstová

VZPOMÍNKY
Dne 2. ledna 2019 jsme uctili kytičkou vzpomínek první výročí úmrtí
pana Václava Chadima.
Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami

Dne 26. února uplyne 40 let od úmrtí našeho tatínka, dědy a pradědy,
pana Josefa Kosa, řidiče ČSAD a dobrovolného hasiče z Horní Cerekve.
19. listopadu tomu bude 7 let od úmrtí naší maminky, babičky a prababičky,
paní Jiřiny Kosové, šičky z Modety.
17. června uplyne 9 let od úmrtí bratra a strýce, pana Josefa Kosa, hasiče z povolání.
Stále vzpomíná syn a bratr Jiří s rodinou

Hornocerekvický zpravodaj
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UDĚLÁTE SI ČAS?
Sobota 2. února 2019

Sobota 2. března 2019

19. MĚSTSKÝ PLES

MAŠKARNÍ PRŮVOD
MĚSTEM - SDH

kapela VYSOČINKA
Začátek ve 20.00 hodin v KD
Hosté večera: Jan Maška a Klára Říšská
Z Tanečního klubu Pelhřimov
Předprodej vstupenek na účtárně MěÚ
tel. 565 396 385. Občerstvení a bohatá tombola
Sobota 9. února 2019

VZDUCHOVKOVÁ STŘELECKÁ
SOUTĚŽ MLÁDEŽE V KD
Začátek v 9.00 hod
Sobota 16. února 2019

DĚDKOVSKÝ BÁL V HŘÍBĚCÍ
Kapela „PUNCC“
Začátek ve 20.00 hodin
Sobota 23. února 2019

12. REPREZENTAČNÍ PLES ZŠ V KD
K tanci a poslechu hraje kapela Tři Veteráni
Začátek ve 20.00 hod. Vstupné 150,- Kč

Zahájení průvodu od nádraží ČD
ve 13.00 hodin
Sobota 16. března 2019
PREMIÉRA
Bláznivé komedie Marie Janíčkové
v podání Ochotnického souboru
H. Cerekev

VE ŠKOLE JE BOMBA
Reprízy: 22., 23. a 29. března
Derniéra: 30. března 2019
Začátek vždy v 19.30 hodin, KD.
Předprodej vstupenek
Od 25. února na účtárně MěÚ
tel. 565 396 385
30. března 2019

BABSKÝ BÁL V HŘÍBĚCÍ
Friends Orchestra Martina Vaverky

PŘIPRAVUJEME: Úterý 16.dubna
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