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INFORMACE Z RADNICE
HOSPODAŘENÍ MĚSTA HORNÍ CEREKEV 01–06 /2019
Předkládáme přehled hospodaření města v období leden až červen 2019
Rok 2019

schválený rozpočet (Kč)

Skutečné plnění (Kč)

Plnění (%)

příjmy
daňové
nedaňové
kapitálové
Finanční transfery

53 113 027
30 439 000
6 390 000
16 284 027

21 430 522
14 877 710
5 610 657
60 555
881 600

39,63
48,88
77,76
0,0
5,39

Rok 2019

schválený rozpočet (Kč)

Skutečné plnění (Kč)

Plnění (%)

výdaje
bezpečnost a veřejný pořádek
bydlení, komunální služby a ÚR
doprava
kultura
průmysl a stavebnictví
sociální služby
školství
tělovýchova a zájmová činnost
veřejná správa
zemědělství
ŽP
ostatní

53 113 027
356 500
4 624 000
1 047 000
2 245 000
2 877 000
1 409 000
27 321 000
578 000
8 315 527
1 260 000
3 347 000
10 000

19 438 417
173 922
2 093 484
350 887
1 039 976
922 257
806 160
7 265 872
322 342
4 080 517
1 187 542
1 172 458
10 000

35,77 %
48,79
45,13
33,51
44,35
32,06
55,64
26,59
54,66
48,02
64,37
35,03
100,00

stav finančních prostředků na účtech města Horní Cerekev k 30. 6. 2019 (Kč)
4 400 567
výše dluhové služby města Horní Cerekev k 30. 6. 2019 (Kč)
29 427 372
Zastupitelstvo města projednalo a protokolárně schválilo na svém 6.zasedání závěrečný účet města za
rok 2018 a také projednalo zprávu Krajského úřadu Kraje Vysočina odboru kontroly o výsledku hospodaření města Horní Cerekev za rok 2018 a k nápravě chyb a nedostatků přijalo opatření.
Z této zprávy vyplívá že míra zadlužení města (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky) činil
k 31. 12. 2018 83,84%. Hranice 60% byla překročena o částku 8 969 537,63 Kč.

Informace o stavu bytového hospodářství
Rada města provedla revizi výše nájemného v bytech v majetku
města. K poslední úpravě došlo v roce 2006. Během následujících 13 let k navýšení nedošlo, nájemné se pohybuje cca v rozmezí
16-25 Kč/m2. Částka vybraná za nájemné nepokryje ani nutné opravy, natož abychom mohli tvořit rezervy na rozsáhlejší rekonstrukce,
které jak jistě všichni víme, městský bytový fond vyžaduje. Zvyšování nájemného není populárním krokem, nicméně město má
ze zákona povinnost řádně hospodařit se svým majetkem, a proto
zastupitelstvo města rozhodlo o zvýšení nájemného. Bohužel zákon umožňuje zvýšení jen o 20 % během tří let. Jen pro zajímavost, reálná výše nájmu pro naši lokalitu v místě a čase obvyklém
je cca 50 Kč/m2…

2

Informace z lokality
zatopeného
kamenolomu:
Vzhledem k tomu, že prázdniny začaly a s nimi i letní sezona
v našem zatopeném kamenolomu, dovolujeme si Vás tímto
informovat o aktuálním stavu.
Vzhledem k vypršení pachtovní
smlouvy na pozemky v okolí kamenolomu, byl vedením města
vyhlášen záměr pachty. Ve stanovené lhůtě byla podána pouze

ČÍSLO 4. 2019
jedna nabídka pro tento rok s částkou za propachtování ve výši 1 Kč / měsíc.
Rada města rozhodla pro letošní rok neuzavírat pachtovní smlouvu, výběr parkovného zajistit vlastními brigádníky, vybrané finanční prostředky použít
na úhradu pronájmu a servisu mobilních WC, na likvidaci odpadků, údržbu pláže a parkoviště a plat
brigádníků. Vzhledem k možnostem města rada
rozhodla neprovozovat stánek s občerstvením. Po
skončení provozu lomu bez zajištění občerstvení,
bude sezóna vyhodnocena a připraven návrh řešení pro příští rok.
Dovolujeme si připomenout některá platná pravila
v lokalitě zatopeného kamenolomu a děkujeme za
jejich respektování:
• Zákaz stanování a táboření
• Zákaz koupání psů
• Parkování pouze na místě k tomu vyhrazeném

Volné byty v DPS v Horní Cerekvi
Nabízíme pronájem bytů v Domech s pečovatelskou službou. Zájemci si mohou podat žádost na podatelně městského úřadu. Žádost
musí obsahovat vyjádření lékaře k umístění do
DPS. Formulář je k dispozici na stránkách města
www.hornicerekev.cz
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OPĚT, ZAS a ZNOVU:
Voda je vzácná, prosím šetřeme!!!
Celková denní spotřeba vody v Horní Cerekvi se
v současnosti pohybuje okolo 180 m3/den.
Aktuální denní vydatnost vlastních vodních zdrojů
(zářezy a studny v Pláňavech) je 125 m3, z Nové
Bukové v současnosti přiteče cca 20 m3. Vrt nepouštíme denně, pouze doplňujeme chybějící
množství. V současnosti se pohybujeme na hraně vlastní soběstačnosti. Abychom nemuseli přistupovat k nakupování drahé vody z Pelhřimova,
důrazně žádáme o omezení zalévání zahrádek
a trávníků, žádáme abyste nenapouštěli bazény
a neumývali auta.
PROSÍM ŠETŘEME S VODOU, DĚKUJEME
Nový odborný lesní hospodář a správce lesů
v majetku města Horní Cerekev
Novým odborným lesním hospodářem a správcem lesů v majetku města se stal rozhodnutím
zastupitelstva města p. Petr Topka. Do funkce
nastoupil od 1. 7. 2019. Kontakt na nového OLH
je 777 574 493.
Město Horní Cerekev děkuje Ing. Josefu Topkovi
za mnohaletou práci při správě městských lesů.
Markéta Vaňková a Milan Kunst

Cestička k domovu známě se vine, hezčí je krásnější než všechny jiné.
Tak to tady bylo zase. Krásné 3.setkání rodáků
a přátel Chrástova po dalších pěti letech. Celá vesnice se pilně připravovala, aby se všem příbuzným
a přátelům zase u nás líbilo. Uklízela se kaplička,
hospůdka…, sekla tráva, peklo cukroví, muži stavěli stany u kulturní místnosti v tak zvaném „podevsí“. Tady jsme velmi ocenili, že se aktivně přidali
i noví obyvatelé Chrástova a sice manželé Balážovi
a Káfoňkovi.
V sobotu 6. července pak slavnostně naladěná vesnice vítala své očekávané návštěvníky, kterých se
přihlásilo 115, ale bylo nás mnohem více. Vydařilo se
i počasí, slunce svítilo a přispívalo tak k všeobecně dobré náladě. První společné setkání proběhlo
při mši v kapli zasvěcené Panně Marii. Následovala
prezentace, přivítání účastníků paní Jitkou Křížkovou a vzpomínka na ty, kteří nás již museli opustit. Dále všechny seznámila s tím, co se ve vesnici
vybudovalo a změnilo, s akcemi, které se zde pravidelně konají – například divadelní představení,
vánoční koncerty, výtvarné dílny… a s těmi, které
se budou konat v nejbližší době. Všechny přítomné

přivítal také nový pan starosta Milan Kunst, který
ocenil společenský a kulturní život ve vsi. Poté se
rozpoutala volná zábava, podávalo se občerstvení,
vyplňovali jsme kvíz o místních pamětihodnostech.
Postupně se všichni procházkou vydali k číslu 24 –
manželů Machýčkových, kteří připravili krásný „bleší trh“ a veškerý výtěžek pak věnovali na kulturní
akce. Další kroky návštěvníků pak směřovaly k číslu 1, kde žijí manželé Fexovi, na Ukázkovou přírodní
zahradu, která byla certifikována v roce 2011. Zahrada nepoužívá žádná umělá hnojiva ani chemické postřiky a příroda se zde předvádí v plné kráse.
Mezitím se již nad Chrástovem nesla hudba a zpěv.
K tanci a poslechu hrál pan Dušek s paní Lucií ze
Základní umělecké školy v Pelhřimově. Tanec na
silnici si užívali dospělí a hlavně také děti.
Bylo to velice zdařilé setkání, návštěvníci dávali najevo spokojenost a pro mě bylo dojemné slyšet od
rodáka lékaře pana Oty Staňka z Opavy – „Je tu
krásně. Procestovali jsme svět, ale česká země je

pokračování na další straně
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stejně nejkrásnější.“ A ještě musím zmínit slova mladých manželů: „Žili jsme v Anglii, na Novém Zélandě, bydleli v Praze, Českých Budějovicích, ale teď
jsme v Chrástově a už nikdy z něj neodejdeme!!!“
Poděkování patří určitě osadnímu výboru v čele
s paní Křížkovou za veškeré přípravy a organizaci, dále Vám všem, kteří jste nelitovali svého času

www.hornicerekev.cz
a pilně přikládali ruku k dílu a také všem, kteří jste
mezi nás přijeli a dávali najevo jak se Vám zde líbí,
jak je u nás krásně a jak se zase těšíte na další setkání. A mezitím si všichni můžeme s klasikem zpívat „Jak pak je dnes u nás doma, jestli pak tam ještě
šumí les…“
Jaroslava Fexová

Veršované poděkování
Třetí sraz rodáků Chrástova, ať už se navždycky
zachová. Byl to smích i dojetí, byli jsme všichni
dojatí. Vzpomínkou na čas, na známé, které dnes
sotva poznáme. Byla to krása, šťastný den, pro
návštěvníky připraven. Kaplička slavný sraz zahájila, na další program nás připravila. Hned po přivítání a dárků převzetí, přijel nás navštívit starosta
Kunst, my, co ho známe byli jsme dojatí, mluvit
tak spatra, to je kumšt. Pak přišla soutěž, malý
kvíz, někdo věděl, někdo to od oka říz. Byla to
velká legrace, jako celý čas na place. Pak další
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skvělý nápad byl, aby se bleší trh navštívil. Bylo
tam všechno, co si vzpomeneš, drobnostmi si sraz
připomeneš. Jídla a pití bylo dost, z každého zářila
jen radost. Zpěv a muzika tam zněla, každá žilka
se v nás chvěla. Měli jste s tím spoustu práce, tak
vám patří gratulace.
Za všechny rodáky a přátele děkuji všem, co se
na organizaci, občerstvení a přípravách setkání
podíleli.
Marta Krejčová
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ČÍSLO 4. 2019

ZAHÁJENÍ PRÁZDNIN
A VÝSTAVA V TĚŠENOVĚ
Koncem června se konala v pořadí již čtvrtá výstava tentokrát s tématem ruční práce a retro. Z mnoha věcí denní potřeby, jež byly vystaveny jen malá
ukázka vysoušečů vlasů a oděvů na fotografiích.
Návštěvníci pozitivně hodnotili vystavené exponáty
a já děkuji všem za jejich zapůjčení.
Červenec znamená začátek prázdnin, tak jsme je
společně přivítali opékáním špekáčků a posezením
u ohníčku. Počasí nám přálo, skvělá nálada, co víc
si přát…
Marie Vaňková

Oslavy 20 let hříběcké kopané a ženský fotbalový turnaj

Dne 6.7.2019 se v Hříběcí uskutečnily oslavy 20. výročí založení
fotbalového klubu HPP Hříběcí.
Proběhly dva fotbalové zápasy.

V prvním se utkaly dva ženské
týmy: Tygřice Hříběcí a Půlnoční lišky z Horní Cerekve. Vítězství domácích bylo jednoznačné.

Druhým utkáním byl zápas současného mužského týmu a „staré gardy“. Nutno konstatovat, že
nezapomněla nic ze svého umu
a poměrně jednoznačně deklasovala soupeře. Okořeněním
oslav byly dovednostní soutěže, předávání pamětních medailí a taneční zábava se skupinou
Čelem vzad.
…a protože fotbalu není nikdy
dost
uskutečnil se týden nato již VI.
ročník ženského fotbalového turnaje. O poháry se utkali tři týmy
(Tygřice Hříběcí, Půlnoční lišky
Horní Cerekev a Žirov). Vítězství opět obhájily domácí Tygřice. K večernímu tanci a poslechu
hrála oblíbená skupina Wajt.
Obě akce se povedly náramně
a pořadatelé děkují všem za hojnou účast.
Marcela Kroupová
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HORNOCEREKVICKÁ POUŤ

Ať už jste příznivci pouťových radovánek a vyrazili jste si s dětmi
na pouťové atrakce, nebo jste se
chtěli jen tak pobavit s přáteli,

mohli jste od pátku 21. května zavítat ke Kulturnímu domu na tradiční pouť.
V pátek večer zábava s kapelou Rocketc, která by si zasloužila daleko větší návštěvnost.
V sobotu a především v neděli
nechyběly stánky s rukodělnými
výrobky a pouťovými laskominami. Pro příznivce dechovky hrála ve velkém sále KD Počátecká
dechovka.
Počasí nám celkem přálo, vstupné zdarma a přesto nízká účast
návštěvníků, která mrzela nejenom pořadatele, ale především

účinkující.
Přesto se my optimisté budeme
těšit na další pouť v roce 2020.
Ludmila Červenková

DĚNÍ V NAŠICH MATEŘSKÝCH CENTRECH
Májové hrátky v Hříběcí
V půlce května jsme na hřišti v Hříběcí uspořádali
akci s názvem „Májové hrátky – zábava pro celou
rodinu“.
A opravdu jsme se snažili, aby si náš den užili všichni – malí i velcí, tatínkové i maminky, kluci i holky,
takže se loupaly brambory, jezdilo na trakaři, skákalo v pytli, zatloukaly se hřebíky, zkoušeli jsme rodiče, kolik si toho pamatují ze školních let a mnoho
dalšího. Pro menší děti byl připraven skákací hrad,
pro ty větší tvořivé dílny (kde si mohly vyrobit tašky,
šperky, batohy nebo obrázky) a malování na obličej.
Velký úspěch mělo kolo štěstí, kde se daly vyhrát
opravdu zajímavé ceny (majitelé obrovských plyšáků i malinkých křečků jistě potvrdí…), a nechybělo
ani tradiční slosování všech zúčastněných o košíky
plné krásných cen.
Úžasnou tečkou na závěr pak byla ukázka streetdance taneční skupiny Beeba 535.
Děkujeme všem, kteří přišli a spolu s námi si užili krásný den. Nutno poděkovat také sponzorům,
dobrovolníkům na stanovištích a všem ostatním,
kdo se na akci podíleli.
Na závěr nám dovolte popřát Vám všem krásné léto
a budeme se těšit na viděnou na některé z našich
dalších akcí.
Za spolek Hříbátka
Monika Brzoňová
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Novinky z klubíčka

V červnu jsme si užívali opravdu teplých dní, až nás sluníčko
vyhnalo z dětského hřiště někam
se zchladit. Jednu středu jsme si
tedy došli do hotelu Rustikal na
zmrzlinu, když cestou děti plnily
různé zvířátkovské úkoly a mohli jste si všimnout pokreslených
silnic. Další středu pak měly
děti olympiádu a za své výkony

dostaly i medaile. Další středu
jsme pak měli vodní hrátky s vodní bitvou.
V období 26.–29. 8. zvu všechny maminky s malými dětmi do
Nové Cerekve, kde budeme mít
pestrý program pro děti. Pokud
zde nechcete přespávat, můžete
se zúčastnit i jen denního programu, pro bližší informaci pište na

klubicko‑hc@centrum.cz. V průběhu září pak budou opět probíhat
pravidelná setkání s nejmenšími
dětmi, nejprve se nejspíš budeme
opět scházet venku a až to probíhající rekonstrukce školy dovolí,
vrátíme se zpět do gymnastického sálu. Aktuální program bude
opět na našich facebookových
stránkách, či rozeslán e‑mailem.
Pokud chcete dostávat pravidelně aktuální informace na mail,
napište.
Na provoz naší činnosti se nám
podařilo získat dotace od Kraje
Vysočina, a sice v rámci programu „Mateřská centra“, kdy Kraj
Vysočina si je vědom důležitosti
mateřských center, jelikož podporují funkce a rozvoj rodiny,
mezigenerační soužití a zdravý životní styl, a předchází sociálnímu
vyloučení. Další dotace od Kraje
Vysočina byla získána z programu „Podpora mládeže na krajské
úrovni“, podprogram „Vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží“.
Tento program podpoří vedoucího pracovníka ve studiu pedagogických věd, aby získal základní
pedagogické a psychologické
znalosti důležité pro kvalitní prác
i s;dětmi.
Dana Mezerová Nevosádová
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Pozvánka na závody
Půlnoční drak Horní
Cerekev
Půlnoční drak v Horní Cerekvi
převezme svou nadvládu nad
Zámeckým rybníkem v sobotu 14. září. Ve 12 hodin vše vypukne slavnostním zahájením.
Těšit se můžete nejen na adrenalinem prošpikovaný závod
těch nejlepších posádek z celé
České Republiky, ale také na
bohatý kulturní program. Už
můžeme říci, že tradičně vše
můžete sledovat na velkoplošné obrazovce, poslouchat hrající kapelu Hráz, dát si k tomu
dobré jídlo a pití. Zážitek jistě
budete mít, když se přijdete
po setmění podívat na osvětlené dráhy, přezdívané „runway“. Tento název si vysloužily
díky své přesnosti, dokonalosti linky a jedinečnému kouzlu.
Nejvíce si efekt užijí závodníci sedící v lodi těsně před startem. Svou účast nevynechá ani
Václav Chalupa, který opět po
roce přijede podpořit všechny
posádky.
Těšit se také můžete na novinky, které si pro vás pořadatelé
připravují v oblasti technologií,
které pocítí zejména fanoušci.
Srdečně zveme veškeré amatérské posádky dračích lodí
k účasti na této nezapomenutelné akci. Dračí lodě včetně
kormidelníků a bubenic pro vás
budou připraveni. Stačí sestavit partu 18dobrých kamarádů
(14 můžu + 4 ženy), vzít dobrou
náladu, chuť závodit a o vše
ostatní se už postaráme.
Půlnoční drak se blíží, tak se
nezapomeňte včas přihlásit
buď na Facebooku Půlnoční drakhc nebo na e‑mailu
93mk@seznam.cz
Srdečně zvou pořadatelé
a organizátoři závodu.
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Marná Snaha opět čeří hladiny rybníků
Také v letošním roce se do toho
posádka Marné Snahy pořádně
opřela a střemhlav se vrhla proti
vlnám. První tradiční závod dračích lodí se uskutečnil v sobotu
1. června. Z Horní Cerekve jsme
tak vyrazili pokořit rybník Svět
v Třeboni a počasí nám přálo.
Krásný letní den byl pro souboj
Dračích světů jako stvořený. Se
staronovou posádkou neudělala
Marná Snaha čest svému jménu
a skončila na krásném šestém
místě. Podle kapitána lodi, Mirka
Kříže, však posádka stále neměla dost a tak jsme neváhali a vrhli
se na závod na 1.000 metrů. Ani
tady nám však síly neubyly a cílem projeli na osmém místě.
Další závod, který se uskutečnil
15. června, také nebyl procházka
růžovým sadem. Se silným větrem se musela posádka porvat
na rybníku Řeka u Krucemburku. Z 27 lodí jsme v kategorii na
200 metrů nakonec skončili těsně nad polovinou startovní listiny,

tedy na třináctém místě. Pořádně nabuzení mohutným vlnobitím
jsme se pak vrhli do závodu na
888 metrů. Tady jsme urvali šesté místo.
A co posádku čeká v nejbližších
dnech? Kromě pravidelných tréninků, kdy můžete přijít obdivovat
náš styl každé nedělní odpoledne k Zámeckému rybníku, je to
další řada závodů. Už v sobotu
13. července vyrážíme poměřit
své síly se soupeři do Jindřichova
Hradce na v letos již druhý ročník
Vajgarské saně. Tak snad nás nesežerou, držte palce! Nevynecháme již šestý ročník závodů Draci
v Telči, konaný dne 27. července
na Štěpnickém rybníce.
Sledujte nás na Facebooku Půlnoční Drakhc, kde lajkujte, sdílejte a fanděte! Napište nám, pokud
se chcete našich tréninků účastnit nebo se stát součástí našeho
týmu. Skvělá parta lidí, se kterou
se nikdy nudit nebudete.

Miroslav Kříž
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STŘÍPKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Závěr školního roku 2018/2019
byl pro nás všechny ve škole
náročnější než obvykle. Rekonstrukce přecházela z první etapy do druhé, museli jsme opustit
zbývající třídy (nové k dispozici
pouze zčásti a bez nového nábytku), museli jsme vybudovat
improvizovanou třídu i v tělocvičně v přístavbě. S přestěhováním
nám opět vydatně pomohla pracovní četa města, tři týdny také
s úklidem stavební prašnosti vypomáhala svědomitá paní Jana
Řepková. Všichni, jichž se rekonstrukce nějakým způsobem
týkala, patří velké poděkování.
Nejenže se podařilo zvládnout
výuku v dočasných prostorách,
ale zároveň se mohly uskutečnit všechny plánované akce
a soutěže.
Velkého úspěchu dosáhli naši
mladí cyklisté, když čtyřčlenné
družstvo z páté třídy v okresním
kole soutěže mladých cyklistů
v Pelhřimově dosáhlo na stříbrný stupínek. Tradičně velká výprava reprezentovala naši školu
v atletické soutěži družstev Pohár rozhlasu. Nejlépe si v Pacově vedli starší žáci, kteří obsadili
čtvrté místo. Dva dny byly ve znamení atletiky také přímo ve škole, když jsme pořádali školní kolo
lehkoatletické olympiády pro

první a druhý stupeň. Pohybové aktivity na prvním stupni jsme
se snažili podpořit v rámci aktivit
celostátního projektu Škola v pohybu jako inspiraci pro žáky i učitele s novými prvky zaměřenými
na všeobecnou pohybovou průpravu a organizaci hodin tělesné
výchovy.
Naši nejmenší spolu s dětmi ze
školky zhlédli povedené divadelní představení dětského souboru z Horní Vsi (vedoucí paní Jitka
Kapounová), třeťáci se učili poskytovat první pomoc, páťáci navštívili místní knihovnu, deváťáci
uspořádali pro své mladší spolužáky dětský den, žáci druhého
stupně se dozvěděli mnoho zajímavého v kulturním domě na
zeměpisné přednášce pelhřimovských Pohodářů Cesta na sever.
Tradičním sportovním vrcholem
byly okresní atletické olympiády v Humpolci. Více než čtyřicet
našich mladých sportovců usilovalo o co nejlepší výkony v klasických atletických disciplínách
(běhy, skoky, hody/vrhy). Přivezli celkem deset umístění v první šestce, a dokonce i medaile
(Petr Venkrbec, Štěpán Pospíšil,
Tomáš Kotek).
Úspěchů dosahovali naši žáci
i v jiných soutěžích: v okresní matematické soutěži Pythagoriáda

kraloval Jan Brož s nejvyšším
počtem dosažených bodů, v zahrádkářské soutěži byli nejlepší
na okrese hned dva naši žáci –
Petr Šimánek a Tomáš Kolář. Tomáš jako okresní vítěz dokonce
reprezentoval školu v národním
kole, kde se jako sedmák mezi
deváťáky neztratil a obsadil dvanácté místo.
Do školy zavítali i naši budoucí
žáci z mateřské školy, prohlédli
si místa, která od září budou denně navštěvovat a aktivně se zúčastnili i vyučování v první třídě.
V červnu žáci čtvrté až deváté třídy absolvovali zajímavou přednášku s besedou o škodlivosti
drog, uskutečnily se školní výlety, osmáci naložili plný kontejner
starým papírem, který sbíráme
po celý rok. V posledním týdnu
byli prvňáčci panem Miroslavem
Václavíkem pasováni na čtenáře v místní knihovně a starosta
města Milan Kunst se rozloučil
na radnici s vycházejícími žáky.
O všech těchto akcích, a nejen
o nich pravidelně informujeme
na webových stránkách školy
www.zshornicerekev.cz, které se
díky Vám těší stále větší návštěvnosti (letos více než 9 000 návštěv, shlédnuto 75 000 stránek).

pokračování na další straně

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NABÍZÍ OBČANŮM
STRAVOVÁNÍ (OBĚDY) ZE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
Cena jednoho oběda je 67 Kč, pro občany spadající do sociálního programu
města Horní Cerekev 62 Kč. Obědy vydáváme do jídlonosičů ve všední dny
od 10 do 11 hodin.
Odhlásit nebo přihlásit stravu si může strávník do 7:00 hodin. Odhlášky
na tel. čísle 565 396 222, na e‑mailové adrese jidelna@zshornicerekev.cz
nebo osobně v jídelně. Bližší informace vám poskytne vedoucí školní
kuchyně, paní Miroslava Braunová. Jídelní lístek s vyznačenými alergeny je
zveřejněn na nástěnce v budově školy a na internetových stránkách školy
www.zshornicerekev.cz
Po dohodě s Charitativní pečovatelskou službou v H. Cerekvi, možnost dovozů
oběda do místa bydliště.
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Zpravodaj města Horní Cerekev 
Najdete na nich mimo jiné i fotozpravodajství ze všech výše uvedených akcí a již 32 týdenních
přiblížení průběhu rekonstrukce
školy. Nejrychleji se na ně dostanete mobilním zařízením načtením přiloženého QR kódu.
Aktuální informace ze
školy nově umisťujeme i do vývěsky u autobusové zastávky na
náměstí.
Rekonstrukce školy probíhá již
od 3. prosince 2018, tedy plných
224 dnů a stavebně bude končit
30. září 2019. Pak bude záležet
na tempu dodání a montáže nábytku a zapojení všech ICT komponentů. Budeme spokojeni,
pokud bude vše hotové do konce října. V současné době je celá
pravá část připravena na dodání
nábytku, levá část prochází plnou
stavební rekonstrukcí – máme
za sebou bourání, otloukání
a nahazování stěn, rozvody silno i slaboproudých kabelů, byly
odkryty podlahy, vyvezena suť
a provádí se příprava podlah
pro betonáž. Také tělocvična
se dočkala pokračování prací,

www.hornicerekev.cz

Škola v pohybu

Dětské divadlo z Horní Vsi

Vítězové okr. kola Ml. zahrádkářů

Deváťáci v areálu Březová

MDD

LOA I.stupeň

LOA II.stupeň

Páťáci v ZOO

Pytagoriáda Jan Brož

Výlet sedmáků v Poličce

Pasování prvňáčků na čtenáře

Tomáš Kolář

pokračování na další straně
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po stropu a betonovém podkladu podlahy přišly na řadu stěny – na ně se lepí koberec, který
podstatně zlepší akustické podmínky tělocvičny. Na stavbě probíhají pravidelné kontrolní dny za
účasti stavebního dozoru a všech
zúčastněných stran (objednatel,
uživatel, zhotovitel, projektant
a dle potřeby další dodavatelé). Z každého kontrolního dne
je vyhotoven zápis, ze kterého
vyjímáme informace o průběhu

stavby a zveřejňujeme na stránkách školy spolu s podstatnou
fotodokumentací.
Závěrem bych chtěl ještě poděkovat všem žákům za jejich celoroční snažení a ocenit náročnou
práci všech zaměstnanců, ať už
je to výuka, vaření nebo opravy
a úklid. Práce ve škole je jiná než
kdekoliv jinde, není vůbec jednoduchá, protože ke každému
přistupujeme jako k osobitému
jedinci. Tuto práci musí mít člověk

Rozloučení s deváťáky na radnici

opravdu rád, což se však dá plně
pochopit, pouze když ve školním
prostředí pracujete. Rovněž bych
rád poděkoval všem spolupracujícím organizacím, zejména Spolku přátel školy a zřizovateli, bez
jehož pochopení a podpory by
škola nemohla plnohodnotně plnit své poslání.
Za školní kolektiv
Mgr. Vítězslav Skopal,

STŘÍPKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Prázdniny už začaly a děti mají
za sebou další školní rok. Některé se chystají po prázdninách do
první třídy, jiné zůstávají ve školce a budou si ještě užívat bezstarostné dětství. Je to čas spojený
s ohlédnutím za celým školním
rokem, zhodnocením toho, co se
děti v jeho průběhu naučily a jak
se adaptovaly na nové prostředí. Pojďme se v krátkosti ohlédnout za koncem školního roku ve
školce, který byl naplněný spoustou různorodých akcí a školním
výletem.

V měsíci dubnu jsme se mj. věnovali bezpečnosti a děti zhlédly
dopravní pořad „Na silnici pozor dej.“ Uskutečnili jsme tvoření s rodiči, které bylo tematicky
věnované Velikonocům a také
v tomto čase děti potěšily obyvatele DSPS s krátkým kulturním
představením, za které sklidily
sladkou odměnu. Koncem dubna jsme ještě stihli navštívit zahrádkářkou výstavu na radnici
a pomalu jsme se přesunuli do
května.
Během května a června navštěvo-

valy starší děti plavecký bazén
v Pelhřimově, kde se naučily plavat a jejich úsilí bylo zakončeno
„ Mokrým vysvědčením.“ V květnu jsme v mateřské škole přivítali
rodiče při příležitosti oslavy Dne
matek, děti společně s p. učitelkami připravily kulturní pásmo pohádek, básní a písniček.
Jako každoročně jsme navštívili
statek u Zemanů, čímž paní Zemanové děkujeme a rádi jsme
využili pozvání ZŠ na divadelní

pokračování na další straně
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představení, které s dětmi navštěvující ZŠ v H. Cerekvi připravila p. Jitka Kapounová.
Počátek června jsme věnovali
hrám rodičů s dětmi, na které děti
připravily malé občerstvení a zápolily při plnění úkolů a hledání
pokladů. Den dětí větší děti oslavily zmrzlinovým pohárem v hotelu Rustikál a na malé děti čekalo
zmrzlinové občerstvení Restauraci U Suchánku, čímž panu Bečicovi velmi děkujeme.
Měsíc červen byl velmi bohatý na
spoustu akcí. Navštívila nás p. Michaela Chábová s ukázkou canisterapie, přijeli příslušníci Policie
ČR z Kamenice nad Lipou, kteří dětem vyprávěli o jejich práci a umožnili dětem vyzkoušet
některé části výzbroje a výstroje a nabídli prohlídku policejního auta a vyzkoušení policejního
majáku. Díku p. Janu Marešovi
děti navštívily místní SDH, kde jim
jejich práci představil p. Jiří Drda.
Bylo to velmi příjemné, poučné
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a zajímavé setkání, za které velmi děkujeme.
Starší děti měly měsíc červen
ještě pestřejší, kromě výše zmíněného navštívily ZŠ, kterou je
provedla p. Mgr. Miroslava Kolářová, byly účastny výuky svých
kamarádů, kteří v současné době
navštěvují 1. třídu a kteří společně
s p. učitelkou Mgr. Katkou Petrákovou pro školkové děti připravili
zajímavé aktivity.
V červnu se také uskutečnilo
rozloučení s předškoláky. Letos
trochu netradičně, neboť jsme
oslavu uskutečnili společně s rodiči. Tento významný den s námi
přišli oslavit pan starosta a paní
matrikářka. Při této příležitosti
předali dětem veliký kornout plný
školních pomůcek, pamětní list
a upomínkový špendlík. O slavností občerstvení se postaraly
naše paní kuchařky a o úpravu
a výzdobu tabule provozní pracovnice. Konec školního roku
jsme završili výletem do ZOO Jihlava. Potěšila nás účast některých
rodičů na společném výletě, děti
byly nadšené, za jediné dopoledne jsme zvládli „navštívit“ všech
pět kontinentů. V poledne jsme
se spokojení, unavení a v pořádku vrátili do školky.
Konec školního roku nás pedagogy nutí bilancovat nad plody
své práce. Zhodnotit uplynulý
rok, zamyslet se nad svou prací,

www.hornicerekev.cz

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 nepedagogickým pracovnicím za jejich práci, za vstřícnost
se kterou nám pomáhají vytvářet klidné a pohodové prostředí.
Děkuji také zřizovateli za dobrou
spolupráci, podporu a ochotu při
řešení problémů a pracovníkům
radnice za praktickou pomoc při
opravách a údržbě MŠ.
Přeji krásné a pohodové léto
plné sluníčka, cestování, relaxace a těším se v září na viděnou.
Mgr. Bc. Lenka Jantačová
ředitelka MŠ Horní Cerekev
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VYBÍRÁME Z NABÍDKY NOVÝCH KNIH
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Od 12. srpna do 16. srpna 2019

knihovna UZAVŘENA – DOVOLENÁ

Marie Rejfová – Komu straší ve věži

Lenka Pastorčáková – Žárlivka

SLEČNA MARPLOVÁ PO ČESKU? Učitelka Josefína Divíšková se snaží přijít na kloub událostem, které se v Brodu staly
před více než třiceti lety, a tím pomoci napravit staré křivdy.
Musí se spolehnout na svůj důvtip a schopnost zvládat vše
s humorem, jakož i na svérázného komisaře Tvrdíka.

Renáta chorobně žárlí a je si toho dobře vědom. Ale nedokáže rozlišit co je realita a co je klam. Komu může věřit
a kdo s ní nehraje fér?

Martin Greenfield – Krejčí z Osvětimi
Autor se narodil ve vesničce Pavlovo na Podkarpatské Ukrajině v Československu, kde začíná jeho životní příběh o tom,
jak se z židovského chlapce, který přežil Osvětim a Buchenwald, stal jeden z nejvyhledávanějších krejčích v Americe.

Naďa Horáková – Tajnosti sborovny

Marek Šalanda – Sešívání republiky
Netradiční cestopis z česko‑slovenské hranice. „Ale dejte
pokoj! Tohle se opravdu stalo?! Tomu se mi snad ani nechce
věřit.“ Se zatajeným dechem hltám jeden příběh za druhým.
Třeba o zapomenuté dělostřelecké bitvě nebo o československé vlajce, co byla na měsíci, o falešné svatbě, světlonoších, o tak trochu jiných partyzánech, o vzniku hodinek
Prim nebo o statečném faráři.

Trefné postřehy ze školní praxe a příběhy učitelů a žáků pobaví a prozradí s milou nadsázkou i to, co obvykle zůstává
mezi čtyřmi stěnami tříd, kabinetů a sboroven většinou proto, že kouzlo okamžiku je nesnadno zachytitelné.

Marcela Mlynářová – Kdo neharaší, není chlap

René Melichar – Blb na zahrádce

Rozpustilý příběh s hromadou dobře míněných facek s vtipným nábojem, špetkou ironie a trochu jiskřivých dialogů,
které zhltnete na jedno zakousnutí.

Další příhody z pera českého humoristického spisovatele
nenechají čtenáře na pochybách, že i na dvorku a na zahrádce může člověk na vše hledět s nadhledem. Humorně napsaná kniha o dnech všedních, obyčejných a na první
pohled naprosto nezábavných. Ovšem každý obyčejný den
v sobě umí skrývat alespoň jednu malou kalamitu.

Alena Blanářová – Slzy od smíchu
Anežka se řídí v životě mottem svého dědy, který jí vždy říkával, že je třeba chytit příležitost za pačesy. A že těch příležitostí v Anežčině životě už bylo. Nyní už mladá žena Any
vykročila z bezpečí své rodné klidné vísky do víru života.
Její životní peripetie srší humorem, neboť Any překonává
problémy s potřebnou dávkou nadhledu.

Nová kniha oblíbené autorky opět s patřičnou nadsázkou
popisuje zážitky z cestování nejen po koutech naší země.

Kristína Pavelková – Spadnul z jahody

Naďa Horáková – Hrob třinácté panny
Výjimečný detektivní román plný strhujících zvratů od jedné z našich nejlepších současných autorek a scénáristek.

Jeff Kinney – Deník báječného kamaráda
Gregova nejlepšího kamaráda Rowleyho už dobře znáte.
Teď nadešel čas, abyste nahlédli do jeho osobního deníčku
a přečetli si něco přímo od něj. Připravte se na úplně nový
pohled na Deníky malého poseroutky od Jeffa Kinneyho!

ČTENÍ POMÁHÁ
Čtete svému dítěti každý den alespoň dvacet minut pohádky? Dobře děláte. Přece jen – je to daleko rozumnější,
než jej posadit samotné před televizi. Čtením pohádek, říkanek a třeba i rýmovaček rozvíjíte nejen dětskou fantazii, ale také pozornost a schopnost učení. A navíc, zásadním způsobem tím posilujete vazbu mezi vámi‑rodičem
a samotným dítětem.

Navštivte městskou knihovnu – těšíme se na Vás. Výpůjční dny: pondělí, středa a pátek.

ČERNÝ „HAFAN“ V KNIHOVNĚ.

Azor, Alík, Ben nebo Rex? Zatím svoje jméno ještě nemá, ale svoje místo v naší knihovně a své příznivce si
již pomalu nachází. Setkáváme se
s nimi v nákupních centrech, v obchodních domech i jinde, kde lidé

vydávají peníze a kde jsou ochotni „pustit chlup“. Jsou to černí psi
plemene labradorský retrívr, kteří každého zaujmou svým reálným
vzhledem. Jde však jen o velké „plyšáky“, jež slouží jako kasičky. Peníze, které do ní dárci věnují, budou
použity k činnosti ve prospěch zrakově postižených občanů. Ze sbírky jsou financovány například tyto
služby: výcvik vodících psů, nácvik
chůze s bílou holí a sebeobsluhy,
zaměstnávání zdravotně postižených spoluobčanů, vydávání časopisů v Braillově písmu apod. Jsme
tu, abychom pomáhali nevidomým.
Ztráta nebo vážné poškození zraku

znamená v životě velkou změnu,
život tím ale nekončí. Ačkoli je pro
takto postiženého člověka těžké orientovat se doma, natož na ulici, je
pro něj obtížné se samostatně najíst, natož si uvařit, ačkoli je pro něj
takřka nemožné číst nebo psát běžným způsobem, natož pracovat v zaměstnání, může se to naučit dělat.
Asi ne sám a možná ne úplně snadno. Ale může! A my jsme zde proto,
abychom jemu i jeho blízkým při tom
pomohli.
Za všechny finanční dary ve prospěch nevidomých spoluobčanů
Vám předem děkujeme.

Miroslav Václavík
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Noví občánci
Tereza Šmejkalová
Natálie Křížová

Manželství
uzavřeli
Petr Hečska
a Lenka Klobušická

VZPOMÍNKA

Dne 21. června jsme si připomněli první smutné výročí úmrtí

pana Jiřího Drdy.

Všem, kteří vzpomínají s námi děkujeme. Manželka a synové
s rodinami.

VZPOMÍNKA

Dne 10. 7. jsme si připomněli 30. výročí úmrtí naší maminky
a babičky

paní Boženy Drbalové z Chrástova
Stále vzpomínají dcery s rodinami

VZPOMÍNKA

Dne 1. září vzpomeneme na 26. výročí úmrtí našeho tatínka
a dědečka

pana Františka Drbala z Chrástova
Stále vzpomínají dcery s rodinami
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Jubileum oslavili

Opustili nás

Marie Doležalová
Milada Nováková
Jana Hradská
Jaroslava Vařečková
Alois Jaroš
Lisette Paseková
Marie Štáblová
Václav Šíma
Václav David
Marta Košťálová

Božena Kosová – 91 let
Růžena Edrová – 89 let
Marie Kejvalová – 66 let
Marie Fojtová – 86 let

Pavlína Kunstová

PODĚKOVÁNÍ

Srdečné poděkování všem, kteří se dne 28. 6. 2019 zúčastnili
posledního rozloučení

s paní Marií Kejvalovou.
Rovněž děkujeme za květinové dary a písemné kondolence.
Velké poděkování patří panu Miroslavovi Václavíkovi
a pohřební službě pana Michala Plechatého za velice lidský
a profesionální přístup.
Zarmoucená rodina

ČERVENEC – SRPEN

ČÍSLO 4. 2019

PLACENÁ INZERCE

Chcete být v našem kraji více vidět? Inzerujte s námi a oslovte více svých potencionálních zákazníků.
Informace k umístění inzerce vám rádi poskytneme na tel.: 565 396 188 nebo 606 584 805, e-mail: kd@hornicerekev.cz
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KAM ZA KULTUROU – UDĚLÁTE SI ČAS?
Čtvrtek 15. srpna 2019

Úterý 27. srpna 2019

KINO NA KOLEČKÁCH

KINO NA KOLEČKÁCH PRO DĚTI
JAK VYCVIČIT DRAKA 3

Od 21.30 hodin
Výběr ze tří filmů:

• PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
• BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
• VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
ANKETA NA FB – CEREKVICKÝ KULTURÁK
Film s největším počtem hlasů bude promítán.
Hlasovat můžete do 8. srpna
a hraje se za každého počasí.

Sobota 24. srpna 2019

RODINNÉ ODPOLEDNE U KD
Od 14.00 hodin

Od 17.00 hodin v KD
Sobota 14. září 2019

DRAČÍ LODĚ U KD

PŘIPRAVUJEME:
Středa 9. října 2019

ÚSMĚVY ZDEŇKA TROŠKY
s písničkami SIMONY KLÍMOVÉ
(pořad není vhodný pro děti)
Předprodej od 2. září na tel. 565 396 385
Cena: 270 Kč
Možnost zakoupení kuchařky pana Trošky
s názvem „NEBE V HUBĚ 1 a 2.

ZO Českého zahrádkářského svazu
Horní Cerekev pořádá

VÝSTAVU
PLNÉ KOŠE : ZE
ZAHRADY, Z LESA
A PŘÍRODY, ZE SPÍŽE
Od středy 18 9. do soboty 21.9. 2019
vždy od 9.00 do 16.00 hodin
v Městském muzeu Horní Cerekev

Ve středu 18.9. ukázka vázání cibulového copu

Středa 9. října 2019
Předprodej od 2. září na tel. 565 396 385
Cena: 270 Kč
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