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INFORMACE Z RADNICE
Hospodaření města Horní Cerekev 01–08 /2019
Předkládáme přehled hospodaření města v období leden až srpen 2019
Rok 2019
příjmy
daňové
nedaňové
kapitálové
Finanční transfery
Rok 2019
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

schválený rozpočet (Kč)
53 113 027
30 439 000
6 390 000

31 937 375
20 103 126
6 553 100
650 555
4 630 594

16 284 027
schválený rozpočet (Kč)
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

Skutečné plnění (Kč)

Skutečné plnění (Kč)
25 112 433
217 256
2 581 415
373 283
1 286 413
1 429 150
926 567
9 071 969
349 340
5 302 471
1 615 567
1 002 949
10 000

stav finančních prostředků na účtech města Horní Cerekev k 31. 8. 2019 (Kč)

Informace z lokality zatopeného kamenolomu:
Jak jsme v uplynulém čísle informovali neuzavírali jsme pro letošní
sezónu pachtovní smlouvu na okolí bývalého kamenolomu a výběr
parkovného jsme zajistili vlastními brigádníky, vybrané finanční prostředky použili na úhradu pronájmu a servis mobilních WC a plat brigádníků. Předkládáme slibované vyhodnocení provozu.
Přehled hlavních příjmů a výdajů
parkovné
Provoz mobilních WC
Mzdy brigádníků

+ 85 935,–
- 15 173,–
- 16 800,–

Provoz v bývalém kamenolomu v režii města přinesl do rozpočtu
cca 50 000 Kč.
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Plnění (%)
59,07
66,04
90,83
106,48
28,31
Plnění (%)
46,21
56,80
55,57
35,65
54,86
49,68
63,95
33,21
57,46
62,60
87,56
58,23
100,00
8 435 166

Oficiální
facebookové
stránky města
V měsíci září byly spuštěny
oficiální facebookové stránky města Horní Cerekve.
Pravidelně zde uveřejňujeme informace z radnice,
hlášení rozhlasu, kulturní
akce, ztráty a nálezy, fotky
z různých událostí apod.
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Lékárna „U Trojice“
Na konci měsíce srpna byla městu Horní Cerekev
doručena výpověď z nebytových prostor lékárny „U Trojice“. Provozování lékárny firmou Kešner
a Krásl, s.r.o. Palackého nám. 31, 394 64 Počátky bude ke dni 27.9.2019 ukončen z důvodu přechodu firmy pod jiný řetězec, který o naši lékárnu
nemá zájem. Děkujeme tímto za milou, erudovanou
a mnohaletou péči.
Vedení města podniklo kroky v hledání nového provozovatele, ale……..
pár faktů…….
• Lékárenský trh ovládly velké řetězce, lékárny jsou
součástí každého většího supermarketu, pro provozovatele jsou zajímavá pouze města s větším
počtem obyvatel.
• Svým přístupem, kdy si většinou vzpomeneme na
naši lékárnu v pouze případě, kdy řešíme akutní
onemocnění, nezajistíme lékárně tak vysoký obrat,
aby byl její provoz rentabilní.
• Bez finanční podpory už u nás provozovat lékárnu
(výdejnu) nikdo nechce.
V současnosti jednáme se zástupci firmy Multipharm, s.r.o., Pelhřimov, které by měly zájem, v případě, že by město poskytlo příspěvek, provozovat
v Horní Cerekvi lékárnu (výdejnu) léčiv ovšem už
ne s každodenním provozem. Máme pověření od
zastupitelstva města jednat o výši příspěvku a v případě domluvy uzavřít nájemní smlouvu na rok. Lékárna (výdejna) by pak začala pravděpodobně
fungovat od listopadu 2019.
V době termínu uzávěrky zpravodaje ještě není
znám výsledek jednání. O výsledku budeme informovat na webových a facebookových stánkách
města.

Kotelna v kulturním domě
V současnosti provozujeme v kulturním domě kotelnu, kde máme kotle na LTO, tyto jsou již dávno
za hranicí životnosti a nesplňují parametry a normy,
tak aby mohly projít revizí a bezpečně sloužit.
V polovině roku 2018 zastupitelstvo města schválilo pronájem kotelny za účelem rekonstrukce firmě
Jihlavské kotelny s.r.o. Celková náročnost investice
byla odhadována na cca 2 mil. Kč bez DPH.
V srpnu 2019 byla městu Horní Cerekev firmou
Jihlavské kotelny s.r.o. a předložena nová cenová
kalkulace. Zastupitelstvo města tuto nabídku projednalo, a i přes zvýšení nákladů souhlasilo, vzhledem ke stávajícímu stavu kotelny, s realizací.
Finanční náklady rekonstrukce dosáhnou výše cca
2 800 tis. Kč bez DPH. Celková investice se skládá
z hodnoty stavby z nákladů na měření a regulaci

a nákladů na projektovou dokumentaci.
Rekonstrukce bude probíhat od druhé poloviny října do konce listopadu roku 2019. Investiční náklady
bude město splácet po dobu 15 let formou odpisů.

Vodovod v Hříběcí
Firma VODAK Humpolec s.r.o., požaduje po městu Horní Cerekev zaplacení víceprací ve výši
1 597 470,- Kč bez DPH za odvedenou práci na rekonstrukci vodovodu v Hříběcí v roce 2013. Rada
města požádala firmu VODAK Humpolec s.r.o. o zajištění vyjádření k této problematice od bývalého
starosty města na příští jednání zastupitelstva. Písemné vyjádření jednatelka nepředložila, konstatovala, že v uplynulých měsících bývalého starostu
i místostarostu několikrát kontaktovali a dle vyjádření jednatelky si již nic nechtějí pamatovat a k ničemu se vyjadřovat. Pozvání na jednání zastupitelstva
minulý starosta odmítl. Nikdo z členů zastupitelstva,
kteří byli ve funkci i minulé volební období, nebyl
s realizací víceprací seznámen, nikdo o dlužné částce nevěděl. Vzhledem k tomu, že nedošlo k uhrazení výše uvedené částky, nebyla stavba protokolárně
s veškerými podklady pro kolaudaci předána a my
tak provozujeme nezkolaudovanou stavbu.
Vzhledem k tomu, že je prokazatelné, že práce, za
něž je částka požadovaná byly provedeny, zastupitelstvo města uznalo výši dluhu a odsouhlasilo
splátkový kalendář na dobu 5 let se zahájením splátek v roce 2020 ve výši 320 tis. Kč ročně. VODAK
Humpolec s.r.o., se zavázal, po uznání výše dluhu
a po podpisu splátkového kalendáře předat veškeré doklady pro kolaudaci stavby.
Současné vedení města se tak musí potýkat s dalším splácením dluhu z minulosti a tyto neplánované výdaje omezí jiné investice ve městě a místních
částech.

Jednání zastupitelstva
V měsíci září proběhlo další jednání zastupitelstva
města Horní Cerekev. Programy jednání každého zastupitelstva jsou pravidelně v předstihu zveřejňovány na úřední desce v tištěné podobě a na webových
stránkách města v elektronické.
Zápisy z jednání zastupitelstev se zněním jednotlivých usnesení jsou rovněž zveřejňovány na výše
uvedených místech. Připomínáme, že všechna jednání zastupitelstva jsou přístupná veřejnosti a uvítáme účast většího počtu občanů. Přijďte se přesvědčit,
jak pracují zastupitelé, kteří byli Vámi zvoleni.
Pokračování na další straně
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Přehled o činnosti správy lesů
v období 07–08/2019

Oslavy 30. výročí sametové revoluce
v našem městečku

Bylo dokončeno vyznačování trvalých hranic lesních porostů (žluté pásky na stromech s nápisem
MSL), proběhlo ožínání mladých porostů na ploše
4,0 ha, stav kůrovcem napadené dřevní hmoty činí
cca 3 000 m3. V období měsíců červenec srpen
bylo vytěženo 1 100 m3 kůrovcem napadené dřevní hmoty z lokality Pláňavy a Kouty. Dřevo bylo manipulováno na výřezy a je prodáváno kompletně
včetně vlákniny.

Výročí sametové revoluce jako klíčového okamžiku
našich moderních dějin si připomene i u nás. Město
Horní Cerekev plánuje dvě akce - výstavu a koncert. Výstava s tématem život před a po sametové
revoluci proběhne v prostorách muzea ve dnech
13.11.- 15.11. 2019. Příprav se ujali p. Václavík a p. Červenková. V sobotu 16.11. 2019 ve velkém sálu hotelu Rustikál vystoupí od 18.00 hod. s programem
speciálně sestaveným pro naši akci: „Opera goes
pop“ (Opera jde do popu) hornocerekvický rodák
Ondřej Slavičínský a jeho hosté. Vstupné na obě
akce bude dobrovolné a výtěžek bude použit na
charitativní účely. Srdečně zveme všechny k účasti.

V průběhu roku bylo zažádáno o dotace na zřizování oplocenek (78 000 Kč, obnovu porostu do 40 let
věku (102 000 Kč). Připravujeme žádosti do druhé
vlny dotací na hospodaření v lesích. Zpracovává se
nový LHP na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2029.

M. Vaňková a M. Kunst

Rodinné odpoledne u Kulturního domu.
Za slunečného počasí proběhlo v sobotu 24. srpna
druhé rodinné odpoledne u KD. Pro malé i velké
účastníky byl připraven program plný her, soutěží,
písniček, tance a cvičení. Ti nejlepší vyhráli drobné
dárečky. V programu také vystoupil kouzelník a iluzionista Vendelín. Po jeho čarovném čísle nastoupil
se svým duhovým vystoupením první český bublinář Václav Strasser. Radost, úsměv a nadšení bylo
o to větší, když si děti mohly v bublinové dílničce
vyrobit svoje bubliny. Odpoledne zakončila tancem
a hrou se svými pejsky Míša Chábová.
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Malba na obličej, cukrová vata, popcorn, občerstvení, to vše si děti i rodiče mohli dopřát.
Věřím, že se nám podařilo udělat v dnešní uspěchané době jedno krásné a pohodové odpoledne
a příští, třetí ročník, bude ještě lepší a s větší účastí
rodičů a dětí.
Děkuji ochotným členům SDH, kteří mi pomohli ve
vlastním volném čase připravit zázemí k této akci.
L. Červenková
Foto M. Václavík
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Dračí lodě ovládly Zámecký rybník
Na hladině Zámeckého rybníka
si to o víkendu rozdalo třicet posádek dračích lodí. Na čtvrtý ročník závodu Půlnoční drak se slétli
draci z celé republiky.
Vše začalo už v pátek, kdy se
mezi sebou utkalo šest dětských
posádek. První místo Vajgarská
dráčata, místní Cerekvická dráčata a Malá dráčata obsadila krásné
druhé a třetí místo.
Nádherný sobotní den si nenechalo ujít na dva tisíce diváků,
kteří přišli podporovat domácí
i hostující týmy.
V denním závodě na 200 metrů se na prvním místě v kategorii ženy umístily Vajgarské sirény,
na druhém místě Olympijské naděje a třetí místo obsadily českobudějovické Nažrané dračice.
Půlnoční lišky skončily na devátém místě.

V kategorii Fun se na prvním místě umístila Dračí lokomotiva, na
druhém pak Hladoví Hroši a na
třetím Hradecká (J)elita. V kategorii Sport - Firmy první místo
obsadil Klub třeboňských kaprů,
druhé místo patřilo Městu Štětí
a třetí Ponorce Pardubice. Domácí Marná Snaha získala osmé
místo.
O kulturní program se postaral DJ
Fanda který nešetřil pořádnými trháky. Odpoledne zpříjemnila bezva country kapela Hráz. Celý den si
mohli návštěvníci prohlédnout vůz
Tesla, který v noci předvedl pořádnou světelnou show.
Vyvrcholením celého dne pak byly
noční závody. Nádherně osvětlený Zámecký rybník lákal závodníky
k pořádnému souboji. Za bušení
rudého srdce a hlasité podpory
diváků vyrazily posádky k cíli.

Mezi ženami v nočním závodě
zabodovaly Nažrané dračice, které získaly první místo. Na druhém
místě se umístily Vajgarské sirény
a na třetím Horalki. Domácí Půlnoční lišky obsadily krásné sedmé místo. V kategorii Fun- Sport
– Firmy obsadil první místo Fitko
team, na druhém místě pak skončila Dračí lokomotiva a na třetím
Vajgarská saň. Výborně si pak
vedly Všem známý kopyta – domácí juniorská posádka, kteří obsadily nádherné páté místo.
Celé závody pak ukončil nádherný ohňostroj.
A co si na vás organizátoři
chystají na jubilejní pátý ročník?
Nechte se překvapit.
Sledujte nás na facebooku,
lajkujte, fanděte.
Marcela Průchová

Půlnoční lišky Horní Cerekev
Ryze ženská posádka „Půlnoční lišky“ vznikla velmi spontánně v září 2017, kdy jsme sestavily team
a zkusily si zazávodit na Půlnočním drakovi v Horní
Cerekvi. Náš první závod, takřka bez přípravy, dopadl nad všechna očekávání – dojely jsme N.
V roce 2018 jsme se opět, po měsíčním tréninku, zúčastnily zářijových závodů v Horní Cerekvi
s umístěním v druhé polovině startovního pole ženských posádek.
Když přišla na řadu sezóna 2019, řekly jsme si:
„A co teď?“
Jelikož se nám dračí lodě zalíbily, rozhodly jsme
se, že chceme víc než jeden závod ročně. Přihlásily
jsme se tedy do seriálu závodů dračích lodí Vysočina a závodu Půlnoční drak v Horní Cerekvi.

A jak hodnotíme naše výsledky v letošním roce:
Ač se zatím neumisťujeme na předních pozicích,
máme ze sebe dobrý pocit. Máme skvělou partu, závody si umíme společně s našimi ratolestmi
a širokým okolím podporovatelů užít a víme, že se
zlepšujeme jak v technice, tak v dosažených časech a to je náš hlavní hnací motor pro časy nadcházející sezónu.
A protože naším heslem je:

„My jsme lišky, sílu máme, bez boje se
nevzdáváme!“, věřte, že my Vám
ty medaile přivezeme….. q
L. Procházková a M. Vaňková
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Sraz motorek

V neděli 25. 8. 2019 se uskutečnil
druhý ročník Setkání příznivců historických vozidel. Oproti loňskému
roku nám přálo počasí a možná i díky
tomu byla účast hojnější. Srazu a následné vyjížďky se zúčastnilo 25 aut
a 47 motocyklů. Letošní ročník jsme
zpestřili o soutěže. Soutěž o nejstarší auto vyhrála Praga Piccolo z roku
1931 a nejstarší motorka byla Čz 98
z roku 1939. Největší vzdálenost
k nám urazil účastník z Mokré Lhoty, který k nám jel 102 km. Poslední
soutěž byla jízda zručnosti. Účastníci museli zvládnout slalom, jízdu po
prkně a přesné zastavení na čáře
a to vše na čas. Po vyhlášení soutěží jeli účastníci na vyjížďku. Myslím,
že letošní ročník se nám velmi vydařil a chtěl bych poděkovat všem, kteří pomáhali s organizací, účastníkům,
návštěvníkům, sponzorům a městu,
že poskytlo prostory pro pořádání
takovéto akce. Zároveň se těším na
následující ročník, který bude doufám
zas o něco lepší.
Pavel Svoboda
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KINO NA KOLEČKÁCH
Pro zpestření
prázdninových
večerů, jsme pro
Vás v červenci
připravili letní kino, které se za
pěkného počasí mělo promítat
pod širým nebem. Výběrem filmu
Ženy v běhu, jsme potěšili téměř
150 diváků, kteří se pro nepřízeň
počasí museli spokojit se sálem
v Kulturním domě. Ti kdo si donesli piknikovou deku si ji mohli
rozložit v prostoru před jevištěm

a užívat si tak letní promítání.
Po velkém nadšení z prvního promítání, přijelo kino v srpnu a to
dvakrát. Lidé si mohli vybrat
a hlasovat ze tří titulů. Nejvyšším počtem hlasů zvítězil snímek
Bezva ženská na krku. Počasí
opět nepřálo a nízká účast byla
zklamáním. Odpolední promítáním snímku Jak vycvičit draka 3,
bylo věnované dětem a pomyslným rozloučením s prázdninami.
L.Červenková

SK Horní Cerekev
Jarní část sezóny se našim fotbalistům v okresním přeboru příliš nevydařila a nenavázali tak
na poměrně úspěšnou pozimní
část, kde skončili na 3.
místě. Na jaře naši fotbalisté dopláceli na
poměrně úzký kádr
a neproměňování ani
těch nejvyloženějších
šancí. Výsledkem je
konečné 8 místo, což
je vedením SK hodnoceno jako neúspěch.
Horní Cerekev v minulé sezóně reprezentovali nejen naše
muži, ale v okresním přeboru nastupovala i naše starší přípravka,
která pod vedením trenéra Jaromíra Drdy obsadila pěkné 3.
místo.
Přes celé léto probíhali na fotbalovém hřišti u nádraží drobné
pozemní práce. Především byly
nainstalovány nové větší střídačky, upraveny meze kolem nich
a štěrkem zavezena přístupová
cesta k hlavní tribuně. Všechny
tyto práce byly vykonány formou
brigády, a to členy SK. Materiál ve
formě štěrku a jednotlivé nářadí,
nám pak zapůjčilo město, za což
mu zaslouží poděkování.

Co se týče sportovní stránky, tak
do následující sezóny 2019/20
naše A mužstvo vydatně posílilo.
Z Pelhřimova se vrátil náš odchovanec Pavel Benda, který se spolu s Michalem
Kůtou ujal i trenérského kormidla. Z Košetic
se vrátil Martin Duba,
z Hodic prozměnu
zkušený Tomáš Podařil. Fotbalovou činnost dále obnovil Michal
Martínek, Josef Koten či
Adam Šimák. Kádr se tímto
značně rozšířil a zkvalitnil.
Do okresního přeboru byla vedle starší přípravky, nově přihlášena i přípravka mladší, kterou
společně povede Štěpán Filsoch
a Martin Brada. Trenérský post
po Jaromíru Drdovi, ve starší přípravce pak převzal Tomáš Cimler
společně s Pavlem Chadimem.
Pan Drda nicméně u mládeže
dále pokračuje jako koordinátor.
Touto cestou by jsme rádi pozvali
mladé příznivce kopané, kteří by
se chtěli aktivně zapojit do fotbalového dění v Horní Cerekvi, aby
kontaktovali pana Drdu.
Jakub Havel
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DĚNÍ V NAŠICH MATEŘSKÝCH CENTRECH
Klubíčko informuje

Poslední srpnový týden jsme si užívali v Nové Cerekvi a počasí nám opravdu přálo. Letos jsme měli
rekordní účast, když se nás tu sešlo až 17 maminek
a 28 dětí; někteří přijeli jen na návštěvu, někteří jezdili na noc domů, jak to komu vyhovovalo. Musím
poděkovat všem účastníkům, jelikož i v takovémto počtu lidí vše fungovalo, jak mělo, každý pomohl, kde bylo potřeba, a zároveň si našel chvilku na
relaxaci. Nejlepší zábavou pro děti byla voda, Tatrovky a modelína. Ale i k vyrábění se nám povedlo děti nalákat, i když nakonec to často zabavilo
hlavně maminky. Tak jsme si domů odvezli např. pomalovanou dlaždičku, pískovaný obrázek či otisky

rukou a nohou dětí. Holky se dále seznámily s vyšíváním, kluci zase s výrobou ze dřeva. Tatínkům
jsme vyrobili a poslali přáníčka. Dále si děti vytvořily superhrdinské a princeznovské masky, což pak
doladily dalšími kostýmy. Další masky pak vyrobily
k pohádce O velké řepě, kterou si pak všichni společně zahrály. Po šipkách jsme pak vyrazili nejen
plnit úkoly, ale i hledat místní kešky, když nakonec
se povedlo najít i poklad. Při noční bojovce si pak
děti vyzkoušely, jak jsou odvážné.
A co dál? Začátek pravidelných středečních setkání je závislý na probíhající rekonstrukci školy, tedy
jakmile to provozní podmínky dovolí, začneme. Sledujte tedy naše stránky, kde se vše dozvíte a dozvíte se i o jiných aktivitách. Na podzim nás určitě
čeká logopedie s Mgr. Ivetou Křikavovou a sázení
lip, viz letáček. Dále bude též probíhat kurz němčiny, tak pokud byste měl někdo zájem, neváhejte se
přihlásit či si napsat o bližší informace.
Dana Mezerová Nevosádová

Dne 26. 10. 2019 se v lomu v Horní Cerekvi
uskuteční závody v plavání na 100, 250, 500,
750 a 1000 m.
Soutěž je součástí Českého poháru zimního
plavání. Pořádající JPK AXiS Jihlava očekávají
na 200 soutěžících mezi nimiž bude i několik
pokořitelů kanálu La Manche.
Voda bude mít teplotu cca 12 °C, což je dle
vyjádření organizátorů kafíčko.
POŘADATELÉ SRDEČNE ZVOU K ÚČASTI.
PŘIDÁTE SE NĚKDO?? S
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Český svaz včelařů, z. s. Horní Cerekev
MC Klubíčko Horní Cerekev, z. s.
zvou na

SÁZENÍ STROMOŘADÍ LIP
V SOBOTU 26. 10. 2019 od 10 hodin
na cestě k ŽIDOVSKÉMU HŘBITOVU
Pro děti výroba jednoduchých krmítek
Co s sebou? Hlavně dobrou náladu a rýč, krumpáč
Akce se uskuteční za finanční podpory Ministerstva životního prostředí
Pomáhají nám: SDH Horní Cerekev, ZŠ Horní Cerekev, Český zahrádkářský svaz
Horní Cerekev, Město Horní Cerekev

Cestopisný dokument

Západem USA
aneb Myšlenky poutníka

Národními parky nás provedou Edvard, Zdenka a Veronika Miškejovi
Sobota 19. 10. 2019 od 14:00 hod.
Azurové jezero, Thórova studna a Hory
spícího ohně
S úžasem budeme obdivovat modré jezero Crater
Lake. Divoké pobřeží ve státě Oregon nám nabídne
jeden ze svých divů - přírodní studnu vikingského

DIVADELNÍ SPOLEČNOST
HRALOUS

zve velké i malé diváky
na pohádku
RÁDCE ZRÁDCE
ANEB
PŘÍŠERA ZNAČNĚ VYBÍRAVÁ

boha hromu. Navštívíme největší vulkány v oblasti.

Budeme hrát: v pátek 11. října v 17.30 hod.
V CHRÁSTOVĚ, vstupné 30 Kč

Sobota 2. 11. 2019 od 14:00 hod.
Kosmická jehla, Ďáblovo jezero
a Ledovcová perla severu
Osloví nás krásy NP Olympic a města Seattle.
Neunikne nám pohoří North Cascades a ledovce
v Montaně. Rozloučíme se v NP Yellowstone.

Sobota 16. 11. 2019 od 14:00 hod.
Ohnivé oblouky, Země kaňonů a Hory
sahající k nebi
Ve státě Utah navštívíme město Salt Lake City. Svými
zářivými barvami, kamennými oblouky a hlubokými
kaňony nás uchvátí NP Canyonlands a Arches. Než
odletíme z Denveru, oslní nás výhledy na NP Rocky
Mountain v nadmořské výšce 3 713 metrů.

Sbor Církve adventistů sedmého dne
Horní Cerekev, Smetanova 384
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STŘÍPKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Prázdninové dny pomalu skončily a my jsme se ve velkém počtu sešli 2. 9. v mateřské škole. Hned při příchodu do školky čekalo na děti barevné překvapení
v podobě nových šaten v I. a II. oddělení. Šatny vyrobil
a přes prázdniny nainstaloval pan Pavel Kunst dle našeho návrhu, čímž mu velmi děkujeme především za vstřícnost, kdy i přes šibeniční termín všechno zvládnul a my
mohli zahájit školní rok v novém. Zároveň se podařilo
firmě p. Táborského přes prázdniny vyměnit podlahy ve
třídě Ježečků a v jídelně, kde již linoleum bylo značně
poničené. Panu Jirákovi děkujeme za spolupráci a sladění termínu při vymalování šaten a velké poděkování
patří panu Šamajovi, který nám již spoustu let vychází
vstříc s elektro opravami, revizemi, údržbou akumulačních kamen a dává svůj čas na „oltář“ školce. Díky zřizovateli, který nám dal k dispozici své pracovníky, jsme
mohli poslední prázdninový týden doladit nedostatky,
aby vše bylo pěkné a funkční při nástupu dětí do MŠ.
Především děkujeme p. Jonákovi, který si umí poradit
s každým problémem.

Od září je do mateřské školy zapsáno 24 nových dětí,
20 dětí odešlo do základní školy a celkově MŠ navštěvuje 74 dětí, což znamená, že jsme museli zřizovatele
požádat o výjimku z počtu dětí na třídě (max. je 24 dětí).
Aby byla zajištěna efektivní výchovně vzdělávací činnost a docházelo k co největšímu překrývání pedagogů,
podařilo se nám získat finanční prostředky ze státního
rozpočtu na další pracovní sílu. Vzhledem k tomu, že
paní učitelka nastoupí až od listopadu a podmínky pro
financování musí být splněny od 1. 9. 2019 musíme září
a říjen řešit výpomocí. I nadále v MŠ fungují 3 oddělení,
které jsou rozděleny podle věku dětí. Personál pracuje
ve stejném složení jako v loňském roce, díky zapojení
do Operačního programu VVV můžeme i v tomto školním roce zaměstnávat chůvu k nejmenším dětem, což je
významná pomoc při současném počtu dětí ve třídách.
I v nadcházejícím školním roce pro rodiče a jejich děti
plánujeme realizaci tvořivých odpolední /2x do roka /
a také hry rodičů s dětmi v mateřské škole. Celoročně
plánujeme pro děti různé kulturní akce, exkurze, návštěvy výstav, výlety, plavecký výcvik (pro starší děti), mateřskou školu navštěvují zájmové organizace s výukovými
programy, zajímaví lidé s představením či povídáním
z různých oblastí života.
Přes počáteční mírně uplakaný týden jsme do nového
školního roku nakročili plní energie, elánu a plni očekávání, co nového a zajímavého nás čeká. Věříme, že ve
spolupráci s rodiči se nám podaří děti pozitivně motivovat ke vzdělávání, podporovat komunikaci s vrstevníky
i s dospělými, vytvářet pozitivní sociální vztahy v rámci
kolektivu a zvládnout odloučení od rodiny bez stresu,
v klidu a pohodě.
Přeji všem klidný průběh celého školního roku, kolegyním hodně energie a elánu při práci a nám všem šťastné
a spokojené děti.

Mgr. Bc. Lenka Jantačová
ředitelka MŠ Horní Cerekev
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STŘÍPKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Ze zahájení nového školního roku…
Prázdniny byly ve škole ve znamení
stavebních prací a příprava prostor
pro výuku proto byla komplikovanější než obvykle. Až o posledním
srpnovém víkendu byly stavbou
uvolněny chodby a třídy k úklidu,
kterého se dobrovolně ujali zaměstnanci školy. K dispozici máme zatím
jen tři rekonstruované třídy s novými
tabulemi, katedrou, stoly pro počítače a základními nástěnkami, v hlavní
budově je tedy prozatím umístěno
pět tříd a v přístavbě školy čtyři.
V průběhu září bude do pravé části školy osazován nábytek, pracuje
se na slaboproudých zařízeních (internet, telefony, zvonění, zabezpečení). Levá část bude dokončena
stavebně a nábytkem bude vybavena v průběhu října. Pevně věříme,
že nejpozději v průběhu listopadu
se už budeme učit v nových moderních třídách s vybavením, které
umožní zkvalitnění vyučovacího procesu v příjemných třídách.
Průběh rekonstrukce můžete od
jejího počátku sledovat na stránkách školy www.zshornicerekev.cz.
Tam také naleznete všechny důležité informace o školní družině, školní jídelně a obrazové zpravodajství
ze všech akcí, které ve škole pořádáme. Své místo na stránkách má
i školská rada a Spolek přátel školy. Nemohu opomenout ani učební materiály, které dětem i rodičům

usnadní domácí přípravu. Nechybí
ani odkazy na další důležité stránky (MŠMT/školství, SAZKA olympijský víceboj/sport, infoabsolvent/
volba povolání, odkaz na portál Pro
školy.cz, na který mají všichni žáci
přístupové údaje – velké množství
procvičovacích a opakovacích materiálů). Pokud chcete být informováni o všem novém, co se ve škole
událo, můžete se na stránkách jednoduše přihlásit k odběru novinek.
Zajímá nás, co se Vám na škole líbí
a co ne, máte možnost vyjádřit svou
spokojenost či nespokojenost prostým kliknutím na palec v závěru reportáží z jednotlivých akcí, napsat
na školní mail či jednoduše po telefonické domluvě přijít osobně.
Druhého září nastoupilo do devíti
tříd 161 žáků (z toho 21 prvňáčků),
v pedagogickém sboru nedochází
k žádným změnám. I v letošním školním roce budeme ve škole zajišťovat
nabídku zájmových kroužků. Můžete
se také učit hrát na hudební nástroje
či zpívat. Opět pokračujeme v projektu „Mléko do škol a „Ovoce do
škol“, opět budeme sbírat starý papír, elektroodpad, byliny, pomerančovou a citronovou kůru a abychom
přispěli k ekologickému způsobu života i použitý stolní olej.
Na II. stupni budeme klást důraz
na přípravu deváťáků k přijímacím
zkouškám na střední školy a v rámci

výchovného poradenství se budeme
snažit rodiče maximálně informovat
o možných nabídkách středních
škol v okolí. Zde však je škola pouze v roli poradní, důležité rozhodnutí
musí udělat žáci v souladu se svými
rodiči.
Během prázdnin jsme nezapomněli
ani na prostory přístavby a realizovali zde částečnou výzdobu dle projektu Barevná škola. Měli bychom
zmínit i rekonstrukci kotelny, kterou
v režii Jihlavských kotelen, s. r. o.
prováděla Jemnická Stavba, a. s.
v průběhu června a července.
I o prázdninách jsme se potýkali
s nevhodným chováním a vandalismem v areálu školy ve večerních
a nočních hodinách, docházelo
k znečišťování a ničení majetku, neustále uklízíme spousty nedopalků
a hlavně střepů z lahví na místech,
kde se mají děti pohybovat bezpečně, a to na dětském i sportovním
hřišti.
Stále samozřejmě platí, že budeme věnovat náležitou pozornost
řešení výchovných problémů, jako
je neomluvená absence, vzájemné
nevhodné chování mezi žáky, rasismus, xenofobie. Pokusíme se Vám
být ve všech rozumných požadavcích maximálně nápomocni a ve
spolupráci s Vámi se budeme snažit
předcházet sociálně‑patologickým
jevům, které nás zasahují. Je potřeba si však uvědomit, že základ výchovy je v rodinách a škola nemůže
rodinu trvale nahrazovat. Může pouze podat metodickou pomoc, žáka
vést a ukázat mu „cestu správným
směrem“ (sport, reprezentace školy
v kulturní či výukové oblasti, apod.).
Těšíme se na spolupráci s Vámi i na
Vaše podněty pro naši práci.
V září jsme toho kromě bezproblémového rozjezdu školního roku
zatím moc nestihli, jen naši čtvrťáci se školili na dětském dopravním hřišti v Pelhřimově v chování
chodců a cyklistů coby účastníků

pokračování na další straně
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dopravního provozu, pro první stupeň jsme uspořádali první „olympijský den“ s plněním disciplín SAZKA
olympijského víceboje a v pátek
13. září zbořili pověry o smolném
dni, když naše dvě posádky (Cerekvická dráčata a Malá dráčata)
obsadily druhé a třetí místo v juniorských závodech dračích lodí. Do
konce měsíce pojedou ještě deváťáci na exkurzi do Jihlavy v rámci
výběru budoucího povolání, navštívíme na radnici výstavu s názvem
„Plné koše ze zahrady, z lesa a přírody, ze spíže“ a společně si zabubnujeme v kulturním domě při pořadu
„Jumping drums“.
Dovolte jedno (popáté opakované) upozornění na závěr. V rámci
bezpečnosti všech dětí nevjíždějte
autem pro své ratolesti až nahoru
k žákovskému vchodu, nevozte je
tam před vyučováním. Chování dětí
je nepředvídatelné, a proto nikdy
nemůžete vědět, odkud a jak rychle
se v areálu školy před nebo za Vaším autem dítě objeví. Zbytečně se
tak vytvářejí nebezpečné situace
a nikomu těch pár kroků navíc neublíží. Předpokládáme, že od listopadu se dopravní situace kolem školy
zcela uklidní (dodavatelské firmy
v rámci rekonstrukce ukončí svoji
činnost) a do školního areálu budeme zajíždět pouze na parkoviště. Za
krajně nevhodný považujeme také
volný či „organizovaný“ pohyb psů
po areálu. Děkuji (také opakovaně)
za pochopení.
Do nového školního roku přeji
všem hodně úspěchů, spokojenosti, a hlavně pevné zdraví.
Mgr. Vítězslav Skopal,
ředitel školy

Chodba

Tělocvična s nářadím.

Čtvrťáci na dopravním hřišti.

Olympijský víceboj první stupeň.

První školní den – prvňáčci.

Stěna a chodba u školní družiny.

Malá dráčata.

Cerekvická dráčata.

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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VYBÍRÁME Z NABÍDKY NOVÝCH KNIH
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ – ČTENÍ NA KONCI LÉTA
Serhii Plokhy – Černobyl: historie jedné katastrofy.

Pavel Liška, Jan Révai, Hynek Bernard – Sí, vole!

Hlavní část knihy je zaměřena na události, které vedly k explozi reaktoru č. 4. Ilustruje zmatek technického
personálu elektrárny, který nebyl schopen zjistit, co se
vlastně stalo, i velmi nepružnou reakci ze strany místních
i celostátních orgánů.

Mozaika deníků třech Vandráků, co cestujou po Střední
Americe, točí o tom dokument a plní si sen. Potkávají lidi,
divokou přírodu, dávný časy a sami sebe. Jsou špinavý,
šťastný, protivný a občas je jim smutno, ale ze všeho nejvíc se smějou a dělají si ze všeho legraci. Ze sebe, z toho,
jak padají, nerozumí španělsky, i z toho, že dostali šanci
o tom všem teď napsat svoji velkou knihu.

Pavel Taussig – Tajemství slavných filmů.
České filmové trháky, které s nadšením sledovaly a sledují statisíce diváků, mohly často vypadat jinak, než jak je
známe. Přední filmový historik Pavel Taussig na základě
mnohaleté práce v archivech přináší jedinečný pohled do
zákulisí českého filmu.

Milan Matinec – Oslem a želvou do dáli,
ořem, co má pedály.
Třetí kniha Milana Martince přibližuje čtyři jeho velké cesty na kole po Evropě uskutečněné v posledních letech.
Každou výpravu nasměroval na jinou světovou stranu.
Tentokrát se s ním podíváme na Island, do Severní Makedonie, ke středu Francie a do Ruska. Milan Martinec
je držitelem Cyklotrempské koruny Evropy. Toto ocenění
se uděluje za navštívení všech evropských zemí na kole.

Barbora Šťastná – Láska pro samouky.
Jak se liší randění v osmnácti a ve čtyřiceti? Vlastně skoro
nijak. Klára se o tom přesvědčí, když ze dne na den skončí její manželství a ona se ocitne sama. Zažije pár katastrofických schůzek, poprvé v životě zjišťuje, jak vypadá
seznamování přes Facebook, Messenger a Instagram,
a že trapasy online jsou stejně trapné jako ty skutečné.

Táňa Keleová – Vasilková – Máma.
Oblíbení autorka k této její poslední knize napsala: „Helgu a Oldu jsem si během psaní velmi oblíbila. Jsou pro
mě vzorem. Manželský pár, který ani po desítkách let nezapomíná na lásku. A tak by to přece mělo být. Svět by
byl okamžitě krásnější. Moje milé čtenářky, přeji vám příjemné čtení a děkuji za vaši přízeň a podporu“.

Chris Carter – Hovor se smrtí.
Nelítostný vrah za sebou nenechává jednu oběť, ale rovnou dvě. Vybere si toho, kdo bude zabit v přímém přenosu, ale také toho, kdo se stane svědkem a zároveň
nepřímým viníkem vraždy. Hovor se smrtí je osmým příběhem o dvojici detektivů vyšetřujících v Los Angeles násilné zločiny – Robertu Hunterovi a Carlosi Garciovi.

Ivo Toman – Božka.
Humorné a zároveň skutečné příběhy uklízečky, která svou hloupostí a nešikovností předčí veškerá vaše
očekávání.

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. 

Městská knihovna Horní Cerekev pořádá
cestovatelskou přednášku s promítáním
povídat a na vaše otázky odpovídat vám
o západu USA budou
Marie a František Jedličkovi
Kulturní dům Horní Cerekev od 17.00 hodin

Pátek 18. října 2019
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Manželství
uzavřeli
Martin Reinhart
a Michaela Mikulová

Noví občánci

Matouš Pinkava
a Zuzana Drewsová

Ažběta Melzochová
Petr Báča

Ondřej Kopp
a Jitka Hovorková
Vlastimil Roh
a Lenka Longauerová

VZPOMÍNKA

Vzpomínky na Tebe krásné máme,
které si po celý život zachováme.
Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.
Dne 19. srpna uplynulo 10. let, kdy nás navždy opustil

Pan Josef Kubů z Chrástova
Vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Jubileum oslavili

Opustili nás

Božena Zmeškalová
Anna Stoklasová
Vlasta Vítková
Josef Žák
Zdeněk Šaman
Bohumil Povolný
Jiří Doskočil
Věra Tobíšková
Jana Edrová
Josef Duba
Marie Jandová
Jiřina Pošívalová
Marie Hašková

Jaromír Kleinbauer – 70 let
Jan Novák – 94 let
Jiří Kuca – 52 let
Jaroslav Veselý – 87 let
Jaroslav Kunstmüller – 48 let
Josef Šetek – 45 let

VZPOMÍNKA

Dne 19. září jsme si připomněli 1. výročí odchodu paní

Jarušky Štěrbové.
Prosím o tichou vzpomínku.
Manžel a sestry s rodinami.

ZAHRÁDKÁŘSKÁ
VÝSTAVA
Kdo chce v létě a na podzim
sklízet, pochutnávat si a obdivovat záplavy květin ten musí
na jaře zasít. Inspirací pro nás
mohla být zahrádkářská výstava v Městském muzeu, která se
konala od 18. do 20. září. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu této
výstavy. Nápadité aranžmá a dekorace navazující podzimní čas,
návštěvníci kladně ocenili.
L. Červenková
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Zpravodaj města Horní Cerekev 

www.hornicerekev.cz

PLACENÁ INZERCE

ŘIDIČI/ŘIDIČKY AUTOBUSU
pro pracoviště v Pelhřimově
DO OBLASTÍ

· BATELOV · TŘEŠŤ · STUDENÁ
· HORNÍ CEREKEV
POŽADUJEME
řidičský průkaz skupiny D,
pokud nemáte, zajis�me �ám ho
profesní průkaz, digitální kartu
spolehlivost, pracovitost,
trestní bezúhonnost.

NABÍZÍME
pracovní smlouvu na dobu neurčitou,
průměrnou mzdu více než 34 000 Kč,
diety 2.500,- Kč
mo�vační složku za PHM,
garantovaný výplatní termín,
všechny složky mzdy ve výplatní pásce,
moderní vozový park Mercedes-Benz.

BENEFITY
ZDARMA doprava autobusy společnos�,
ZDARMA chytrý mobilní telefon
s hrazeným tarifem,
ﬁremní půjčka,
příspěvek na penzijní pojištění 1000 Kč,
Flexi Passy.

ZAJISTÍME VÁM ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SKUPINY D
www.modra-vlna.cz Po-Pá 7:00 – 14:00 +420 606 773 222 personalni@icomtransport.cz

VÝKUP PADANÝCH JABLEK

BÝVALÝ AREÁL ZD HORNÍ CEREKEV
Pracovní doba:
Po – Pá: 06:00 – 18:00 hodin
Sobota: 06:00 – 14:00 hodin

Prodám garáž v Horní Cerekvi, ulice Štítného
(u hřbitova). Cena 130 000,- Kč. Tel. 777 326 863

CENA:

2,-Kč/kg

Informace na tel. čísle 777 180 514

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?
Středa 9. října 2019 OD 19.00 hodin
ÚSMĚVY ZDEŇKA TROŠKY
S PÍSNIČKAMI SIMONY KLÍMOVÉ
Cena: v předprodeji 270 Kč | na místě 320 Kč
Vstupenky v Městské knihovně
tel.: 565 396 566, mob.:723 730 116
Pátek 18. října 2019
CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA
Marie a Františka Jedličkových
O ZÁPADU USA
Začátek od 17.00 hodin v KD
Vstupné dobrovolné.
OD 14. ŘÍJNA DO 4. PROSINCE 2019
REKONSTRUKCE KOTELNY V KD

PŘIPRAVUJEME:
Město Horní Cerekev pořádá v Městském
muzeu od středy 13. 11. do pátku 15. 11. 2019,
malou výstavu zaměřenou
NA ŽIVOT PŘED A PO SAMETOVÉ REVOLUCI

Od 8.00–11.00 hod. | 12.00–15.00 hod.
v sobotu 16. listopadu 2019
KONCERT
K 30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
UČINKUJE: ONŘEJ SLAVIČÍNSKÝ A HOSTÉ
Velký sál – Hotel RUSTIKAL
Od 18.00 hodin – vstupné dobrovolné.
Zisk ze vstupného bude předán
na charitativní účely!
Sobota 7. prosince 2019
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA
KAPELA WAJT
Začátek od 21.00 hodin
Sobota 14. prosince 2019
VÁNOČNÍ KONCERT
HARD ROCK TRIO MŮRA
Začátek v 17.30 hodin

OZNÁMENÍ
NA KULTURNÍ AKCE JE PŘEDPODEJ
VSTUPENEK V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ.
Tel. 565 396 566, mob.723 730 116

OBNOV ŠATNÍK
dej věcem druhou šanci
sobota

5.10.2019
10:00-13:00

Učebna Hv
ZŠ Horní Cerekev
Máte rádi oblečení, doplňky, kosmetiku?
přijĎte si nakoupt na bazárek! před učebnou Hv na vás budou
čekat kousky všech velikostí za symbolické ceny.
Možnost prodeje vlastního oblečení (kromě dětského):
Zájemci se ozvěte do 30.9. na email: majadvo@gmail.com nebo
na tel. 731678971 (z organizačních důvodů).

HORNOCEREKVICKÝ ZPRAVODAJ, vydává MěÚ v Horní Cerekvi. Evidováno pod číslem MK ČR E 11387. Administrace: KD, Březinova 324,
394 03. Tel.: 565 396 188 nebo 606 584 805, e.mail: kd@hornicerekev.cz. Vedoucí redakčního kolektivu Ludmila Červenková. Za správnost
příspěvků ručí autor. Žádná část textu HZ nesmí být reprodukována ani jinak šířena bez výslovného svolení vydavatele a autora. Vychází
šestkrát ročně. Uzávěrka každého čísla je 10. den v každém lichém měsíci. Počet výtisků 850. Anonymy nebudou otištěny, uveřejněné
příspěvky redakce nevrací. Sazbu a tisk provádí: RAIN, s. r. o., Jindřichův Hradec, tel.: 384 362 512

