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informace z radnice
INFORMACE Z FINANČNÍHO ODDĚLENÍ PRO MAJITELe PSŮ.
Poplatek za psa je 150 Kč, za každého dalšího 300 Kč, částku 100 Kč je stanovena pro důchodce nad 65 let.
V minulém čísle zpravodaje došlo k tiskové chybě, bylo vytištěno (poplatek za psa je 50 Kč). Červenková L.

ODPADY OD DUBNA 2021
Od dubna přechází společnost SOMPO a.s. na nový systém svozu odpadů. Jak jsme Vás již informovali v předchozích číslech Hornocerekvického zpravodaje, pro tyto účely
vydávalo pravidelně město Horní Cerekev v únoru a březnu zájemcům nádoby na tříděný odpad. Doposud se
tímto způsobem zapojilo do systému
téměř 260 domácností. Nádoby na
plast a papír budou sváženy každých
28 dní, nádoby na bioodpad a komunální odpad každých 14 dní. Termíny
svozu plastu a papíru jsou stejné pro
Horní Cerekev i všechny místní části, pouze bioodpad a směsný komunální odpad se bude svážet v Těšeno-

vě o den později. Harmonogram svozů najdete v tabulce níže, popř. si ho
můžete stáhnou na stránkách https://
d2d.sompo-dso.cz/, nebo na webu
města Horní Cerekev. Do systému se
mohou zapojit i ti z Vás, kteří tak ještě
neučinili, nicméně výdej nádob již nebude probíhat v pravidelných termínech. Připomínáme, že systém není
určen pro obyvatele bytových domů,
ani pro chalupáře. Někteří z Vás se také dotazovali, zda budou rušena stávající sběrná hnízda? Rušení těchto
míst zatím neplánujeme, předpoklad
je ale takový, že zde dojde k redukci kontejnerů a tyto budou přesunuty
k bytovým domům, kde naopak dojde

k rozšíření sběrných hnízd. Na stávající sběrná hnízda již nebudou po zimě
vráceny hnědé kontejnery na bioodpad. Ty budou nahrazeny menšími
nádobami o objemu 240l. Na svých
místech zůstanou také velkoobjemové zelené kontejnery na bioodpad,
umístěné v ulici Kouřimského, Smetanova, Polní a jeden také v místní části Hříběcí.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do
nového systému, za zodpovědný přístup k životnímu prostředí.
Případné dotazy, nebo připomínky
směřujte na starostu města na tel.
č.: 602 857 420, nebo email: starosta@hornicerekev.cz

Kalendář svozu odpadu
Horní Cerekev – Hříběcí – Chrástov – Turovka

Těšenov

Papír

Plast

Bio

Komunál

Papír

Plast

Bio

Komunál

Pondělí 12.4.

Úterý 13.4.

Čtvrtek 22.4.

Čtvrtek 15.4.

Pondělí 12.4.

Úterý 13.4.

Pátek 23.4

Pátek 16.4.

Pondělí 10.5.

Úterý 11.5.

Čtvrtek 6.5

Čtvrtek 29.4.

Pondělí 10.5.

Úterý 11.5.

Pátek 7.5.

Pátek 30.4.

Pondělí 7.6.

Úterý 8.6.

Čtvrtek 20.5.

Čtvrtek 13.5.

Pondělí 7.6.

Úterý 8.6.

Pátek 21.5.

Pátek 14.5.

Pondělí 5.7.

Úterý 6.7.

Čtvrtek 3.6.

Čtvrtek 27.5.

Pondělí 5.7.

Úterý 6.7.

Pátek 4.6.

Pátek 28.5.

Pondělí 2.8.

Úterý 3.8.

Čtvrtek 17.6.

Čtvrtek 10.6.

Pondělí 2.8.

Úterý 3.8.

Pátek 18.6.

Pátek 11.6.

Pondělí 30.8.

Úterý 31.8.

Čtvrtek 1.7.

Čtvrtek 24.6.

Pondělí 30.8.

Úterý 31.8.

Pátek 2.7.

Pátek 25.6.

Pondělí 27.9.

Úterý 28.9.

Čtvrtek 15.7.

Čtvrtek 8.7.

Pondělí 27.9.

Úterý 28.9.

Pátek 16.7.

Pátek 9.7.

Pondělí 25.10. Úterý 26.10.

Čtvrtek 29.7.

Čtvrtek 22.7.

Pondělí 25.10. Úterý 26.10.

Pátek 30.7.

Pátek 23.7.

Pondělí 22.11.

Úterý 23.11.

Čtvrtek 12.8.

Čtvrtek 5.8.

Pondělí 22.11.

Úterý 23.11.

Pátek 13.8.

Neděle 19.12.

Pondělí 20.12. Čtvrtek 26.8.

Čtvrtek 19.8.

Neděle 19.12.

Pondělí 20.12. Pátek 27.8.
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Pátek 6.8.
Pátek 20.8.

Čtvrtek 9.9.

Čtvrtek 2.9.

Pátek 10.9.

Pátek 3.9.

Čtvrtek 23.9.

Čtvrtek 16.9.

Pátek 24.9.

Pátek 17.9.

Čtvrtek 7.10.

Čtvrtek 30.9.

Pátek 8.10.

Pátek 1.10.

Čtvrtek 21.10.

Čtvrtek 14.10.

Pátek 22.10.

Pátek 15.10.

Čtvrtek 4.11.

Čtvrtek 28.10.

Pátek 5.11.

Pátek 29.10.

Čtvrtek 18.11.

Čtvrtek 11.11.

Pátek 19.11.

Pátek 12.11.

Čtvrtek 2.12.

Čtvrtek 25.11.

Pátek 3.12.

Pátek 26.11.

Čtvrtek 16.12.

Čtvrtek 9.12.

Pátek 17.12.

Pátek 10.12.

Čtvrtek 30.12.

Středa 22.12.

Pátek 31.12.

Čtvrtek 23.12.

číslo 2. 2021

březen – duben

Sčítání lidí, domů a bytů 2021 zcela nově i online
Sčítání začne o půlnoci z 26. na
27. března. Koná se každých deset let, od roku 1991 vždy na jaře.
Stanovený termín odpovídá evropským právním normám a umožní získat mezinárodně srovnatelné údaje.
Letošní cenzus bude poprvé primárně online, sběr listinných formulářů
od zbývajících domácností proběhne
za přísných hygienických opatření.
Celý průběh cenzu plně odpovídá
přísným protiepidemickým požadavkům. „Český statistický úřad upravil
podobu sčítání s ohledem na pandemickou situaci. V souladu s požadavky hygieniků byla přijata zásadní opatření, jež umožňují, aby sčítání
proběhlo v řádném termínu, a to především bezkontaktně a bezpečně.
Všechny tyto změny byly projednány a schváleny na zasedání Ústředního krizového štábu,“ říká předseda
ČSÚ Marek Rojíček.Sečíst se lze od
27. března jednoduše online, bez kontaktu s jakýmkoliv úředníkem, z pohodlí domova. Elektronický formulář
můžete vyplnit nejen za sebe, ale i za
celou domácnost nebo za své blízké.
Kdo se nesečte online, musí od 17. dubna vyplnit listinný formulář. „I tento
způsob odpovídá přísným protiepidemickým požadavkům. Sčítací komisař
při roznosu formulářů pouze zazvoní
a vyčká na váš příchod venku před
vaším domem, podobně jako při doručování doporučených poštovních
zásilek. Bezvýhradně přitom dodržuje
aktuální hygienická opatření a bude
vybaven respirátorem a dezinfekcí.
Navíc má negativní test na koronavirus,“ uvedl Ondřej Škorpil, ředitel úseku rozvoj a technologie České pošty,
která má tuto fázi sčítání na starosti. Vyplněný listinný formulář v odpovědní obálce pak vhodíte do kterékoliv poštovní schránky nebo odevzdáte
na určených kontaktních místech. Čas
budete mít do 11. května. Sčítací komisaři začali postupně vyrážet do terénu už ve středu 10. března a ověřují skutečný stav sčítacích obvodů. To
znamená, že bez kontaktu s obyvateli zkontrolují např. existenci a polohu sčítaných budov a správnost adres
nebo způsob využití budov.
Sčítání jako jediné šetření umožňuje
plně zachytit, jak se mění život české

společnosti. Bez těchto dat by nebylo možné komplexně analyzovat, jaké
dopady mají krizová protiepidemická opatření na ekonomický či demografický stav. „Sčítání je nenahraditelným zdrojem údajů o domácnostech. Hlavně data o počtu osob podle věku a lokalit jsou potřeba víc než
kdy jindy. Bez nich bychom nedispo-

novali například potřebnými detaily o rozmístění seniorů a dostupnosti zdravotnických zařízení. V podmínkách lockdownu se taky ukazuje
důležitost statistik o dojíždění do zaměstnání mezi obcemi a okresy,“ shrnuje Robert Šanda, ředitel odboru statistiky obyvatelstva ČSÚ.
Výsledky sčítání budou velmi důležité a široce využitelné pro budoucnost.
Díky nim bude možné se při analýze

ekonomických i sociálních dopadů
pandemie opřít o spolehlivá a objektivní data. Těžit budeme také z výjimečné dlouhé časové řady výsledků
sčítání, které jsou k dispozici v 10letých intervalech. Jejich pravidelnost
byla narušena pouze jednou, během
druhé světové války.
Organizátorem sčítání je Český statistický úřad, nezávislá a apolitická instituce, která sbírá a publikuje data z oblasti demografie, ekonomiky, zdravotnictví, trhu práce a sociálního zabezpečení, kultury, sportu, cestovního
ruchu, vzdělávání či životního prostředí. Od roku 1990 zpracovává a zveřejňuje výsledky všech voleb. Hlavními
principy práce ČSÚ jsou: Nezávislost,
Nestrannost, Objektivita, Přesnost
a spolehlivost, Všem stejné informace ve stejný čas, Ochrana důvěrných
údajů. V roce 2020 důvěřovalo Českému statistickému úřadu 61 % obyvatel a patří tak podle Centra pro výzkum veřejného mínění k vůbec nejdůvěryhodnějším institucím v zemi.

SHROMAŽDIŠTĚ ODPADŮ „U BRŮDKU“
Od 3. 4. bude po zimní přestávce znovu otevřeno shromaždiště odpadů
„U Brůdku“.
Provozní doba:
středa 13. – 17. hod.
sobota 8. – 16. hod.
Shromaždiště slouží výhradně občanům města Horní Cerekev a místních
částí Hříběcí, Těšenov, Chrástov, Turovka a majitelům chat a chalup na
Hornocerekvicku.
Prosíme o důsledné dodržování pokynů obsluhy na shromaždišti a dodržování provozní doby. Ukládání odpadů mimo objekt je z pohledu životního
prostředí vytváření černé skládky.
Pro ukládání elektroodpadu a bojlerů
využívejte prosím výhradně objekt místního hospodářství na adrese Kouřimského 204, Horní Cerekev. Zde je možné odkládat elektroodpad kdykoliv.

Na shromaždiště je možné ukládat
tyto odpady:
• Stavební suť, zbytky cihel, betonu,
střešních tašek, keramika apod.
• Výkopová zemina
Uložení těchto odpadů je zpoplatněno
stejně jako v loňském roce částkou 600
Kč/m3. Uvedený odpad je dále zpracován (deponován a následně drcen), což
s sebou přináší nemalé náklady.
Dále je zde možné ukládat:
• Dřevo ze staveb, okna, dveře, nábytek
• Kovové odpady
• Tabulové sklo, sklenice, lahve
• Velkoobjemový odpad (matrace,
čalouněný nábytek, koberce, linolea apod.)
• Nebezpečný odpad (barvy, ředidla,
oleje a jiné ropné látky)
• BIOODPADY (tráva, listí, větve a jiný biologicky rozložitelný odpad)
• Pneumatiky – pouze bez disků!

Tyto odpady mohou na shromaždiště ukládat pouze fyzické osoby, nikoli firmy!
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COVID-19 na Hornocerekvicku
Nechceme Vás zahlcovat negativními informacemi o neustále se zvyšujícím počtu nakažených, ostatně
těchto informací máme všichni díky médiím možná až moc. Dle zdrojů z Kraje Vysočina, který nám posílá aktuální počty nakažených každé
2 až 3 dny, bylo od počátku pandemie k 17. 3. 2021 evidováno na Hornocerekvicku celkem 227 nakažených osob. Nákaza se nevyhnula
Mateřské, ani Základní škole. Několik případů se objevilo i v našich pečovatelských domech, které nelze

tak snadno uzavřít. Zde došlo k okamžité dezinfekci společných prostor
a také k rychlému otestování všech
seniorů, za což patří velký dík pracovníkům ordinace MUDr. Pauše. Asi
jediná cesta, jak se v příštích měsících vrátit alespoň částečně k „normálnímu“ životu, je dodržování nařízených opatření a očkování. Určitě by bylo vhodné touto cestou poděkovat Vám všem, kteří dodržujete
vládní nařízení. Město Horní Cerekev
se snaží pomáhat starším osobám
80+ a 70+ s registrací do očkovacího

Krajský úřad Kraje Vysočina v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina
pořádá XII. ročník:

ČISTÁ VYSOČINA
úklid veřejného prostranství u silnic

Přijďte nám pomoci uklidit okolí HORNÍ CEREKVE.
Dne 17. 4. 2021 v 13:30 sraz před městským úřadem.
• Horní Cerekev směr Pelhřimov po odbočku na Černov
• Horní Cerekev směr Jihlava po značku okresu
• Horní Cerekev směr Nová Ves po mostek v lese
• Horní Cerekev – Švábov
• Horní Cerekev – Těšenov - Řeženčice
• Hříběcí – Bělá – Turovka – Hříběcí
• Hříběcí – Horní Cerekev (rodina Dalíkova)
Jestli Vám datum a čas úklidu nevyhovuje,
je možné se domluvit individuálně.
Pytle na odpadky zdarma.
Svoz odpadků zajišťuje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.
Nezapomeňte si sebou vzít pracovní rukavice a hlavně dobrou náladu.
Vzhledem k neustále se měnícím epidemiologickým opatřením, není ještě zcela jasné, za jakých podmínek se akce uskuteční.
Bližší informace:
e-mail: zd.nemcova@seznam.cz
nebo starosta Horní Cerekve e-mail: starosta@hornicerekev.cz
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systému, příležitostně i dopravou do
očkovacího centra v Pelhřimově. Občané, kteří ještě nejsou registrováni
do centrálního systému, mohou nově
využít registraci k očkování do systému pro praktické lékaře. Zájemci se
mohou hlásit u MUDr. Pauše, pomocí
emailu: sestrahc@paus-ordinace.cz,
nebo na tel. č. 565 396 113. Možná je
i registrace na MěÚ Horní Cerekev,
údaje budou předány do ordinace
praktického lékaře.
Nezbývá než popřát všem obyvatelům stálé zdraví a doufat v lepší zítřky.

Ptačí chřipka
Ve čtvrtek 18. 2. 2021 bylo nahlášeno na MěÚ Horní Cerekev pracovníky Krajské veterinární správy podezření na zjištěné ohnisko ptačí chřipky v Horní Cerekvi. V pátek se tato
informace potvrdila a následně vydala KVS nařízení, na základě kterého muselo dojít k likvidaci celého
chovu čítajícího cca 300ks drůbeže. Nařízením bylo dále vyhlášeno
ochranné pásmo, ve kterém muselo
dojít k uzavření chovů a následnému
sčítání jednotlivých kusů drůbeže.
Výsledná data byla nahlášena pracovníkům KVS, kteří provedli kontrolní výtěry u jimi vybraných chovů.
Vzhledem ke skutečnosti, že všechny odebrané vzorky byly negativní,
mohlo být vydané nařízení dne 16. 3.
odvoláno.
Město Horní Cerekev touto cestou
velice děkuje všem chovatelům, kteří nahlásili počty chované drůbeže
a zodpovědně dodržovali vydané
nařízení. Velký dík patří také chovatelům, jejichž chovy byly vybrány
pro odběr kontrolních vzorků. Jejich
vstřícný přístup a pomoc při odběrech tak výrazně celý proces testování urychlil.
Milan Kunst

číslo 2. 2021

březen – duben

Jsme v půli (společné) cesty …
V prvních měsících roku 2021 probíhal na Základní škole Horní Cerekev
online dotazník s názvem: Občanská
společnost v Horní Cerekvi očima žáků Základní školy Horní Cerekev.

2. stupni) a výsledky přinesly zajímavé
nápady a tipy pro zlepšení i na zamyšlenou. Všem dětem patří velký dík za
jejich ochotu a účast, stejně tak patří poděkování panu učiteli Dvořákovi

Cílem šetření bylo zjistit, jak se děti 2.
stupně dívají na naši obec, co by rády změnily, co jim zde chybí, jak se
cítí ve škole nebo jak tráví svůj volný
čas. Do dotazníku se zapojilo 48 žáků
a žákyň (z celkového počtu 66 dětí na

a panu řediteli Skopalovi za pomoc
a spolupráci při realizaci. Výsledky
dotazníku jsou k dispozici na našich
stránkách www.hribatka.webnode.cz
Dotazník je čtvrtou klíčovou aktivitou
projektu Společná cesta, který reali-

zujeme od loňského října. Na 18. březen byl naplánován Kulatý stůl II., který jsme vzhledem k současným opatřením museli přesunout do online
podoby. Osobně bychom se s ostatními spolky rádi potkali v červnu, tak
doufejme, že se do té doby situace
umoudří.
Rádi bychom popřáli vám všem hodně zdraví a radosti v těchto těžkých
časech a doufejme, že s jarem přijde
naděje.
Za spolek Hříbátka, z.s.,
Monika Brzoňová

Projekt „Společná cesta“ spolku Hříbátka, z.s. podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož
cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů
EHP a Norska.

90. výročí založení včelařského spolku v Horní Cerekvi
Včelařský spolek pro Horní Cerekev
a okolí, byl založen před devadesáti lety 22. 11. 1931. Prvním předsedou,
tehdy tzv. starostou, byl zvolen Jan
Motýl, ředitel kůru v.v., místostarosta
Martin Makovička, vrchní oficiál v.v.,
členové výboru Josef Bodlák ředitel
školy, Josef Kunst, mistr truhlářský,
Felix Lidmaňský, revírní správce, Josef Šejnost, rolník, Karel Havelka, řídící učitel. Bylo usneseno platit do pokladny spolku za člena 5 Kč zápisné
a 25 Kč členský příspěvek na činnost
sdružení.
Kromě včelařů z Horní Cerekve byli ve
spolku zapojeni chovatelé z Bezděčína, Benátek, Bělé, Čejkova, Černova,
Horní Vsi, Hříběcí, Turovky, Chrástova,
Janovic, Nové Bukové, Ostrovce, Rohovky a Těšenova. Tímto počinem začala u nás v Horní Cerekvi a okolí éra

organizovaného včelařství. Za tuto
dobu devadesáti let se měnilo myšlení a názory lidí, střídaly se režimy. Včely však zůstaly naštěstí stejné a přinášejí stále nejen med, ale i radost, poučení a uspokojení z této ušlechtilé
činnosti.
Touto vzpomínkou chceme vzdát
hold všem našim předchůdcům, kteří
spolek zakládali. Dalším, kteří po celá
ta léta, za všech okolností a ne vždy
snadno, jej udržovali v aktivní činnosti. A to vždy ku prospěchu včel, včelařů, obyvatel obcí a k udržení krásy
a přírodních funkcí krajiny, ve které
žijeme. Jsou nám vzorem. Vážíme si
jejich odkazu. Snažíme se ho udržovat a nést jej dál do budoucnosti, aby
i nadále byla činnost včelařů přínosem ve všech výše jmenovaných oblastech.

Vice z historie včelařského spolku na
webu včelařů: http://zocsvhornicerekev
-cz.webnode.cz
Za včelařskou organizaci
Vlastimil Němec předseda
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Zš

dění v klubíčku

Současná situace nám stále neumožňuje společně se osobně setkávat,
přesto se snažíme o společné aktivity a vzájemnou komunikaci. Daří se
nám přemisťovat naší putovní krabičku, která už byla na spoustě zajímavých míst a člověk zjistí, že Cerekev
vlastně pořádně nezná a dostatečně
se nerozhlíží. Připravila jsem proto pro
vás všechny takový kvíz. Najdete zde
fotky míst, kde už naše putovní krabička byla. Poznáte tato místa? Všechna
jsou v Cerekvi či velmi blízkém okolí…
Můžete si tak sami vyzkoušet, jak dobře Cerekev znáte a třeba to může být
i námět na procházku… V příštím díle vám napíši správné odpovědi, nebo
mi o ně můžete i napsat. Do hledání
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putovní krabičky se může zapojit každý… není to jen hra pro děti, naopak
často to více baví dospělé… Aktuální fotku vždy najdete na našich facebookových stránkách. Pokud krabičku
najdete, nezapomeňte mě hlavně informovat o tom, že krabičku už máte
(tedy že původní fotka již není aktuální) a následně mi zaslat novou fotku
s aktuálním umístěním, aby ji mohl zase najít někdo jiný.

Dále určitě po Cerekvi nacházíte čím
dál více malovaných kamínků… tuto aktivitu se též snažíme podporovat, rozdáváme či společně objednáváme vhodné kamínky či fixy…pokud
byste chtěli také začít malovat, ozvěte
se a můžeme vám do začátku poskytnout nějaké kamínky, fixy či jiná doporučení pro malování.
Přeji všem hodně zdraví a věřím, že
s lepším počasím bude možné realizovat i více aktivit.
Dana Mezerová Nevosádová

číslo 2. 2021

Mš

březen – duben

střípky z mateřské školy

S nadšením jsme vstoupili do nového roku i my v mateřské škole. Vyprávěli jsme si o prožitých vánočních
svátcích. O tom, komu se splnilo přání a našel pod stromečkem vytoužený dárek. A protože po dlouhé době
napadl sníh, mohli jsme toho s dětmi
náležitě využít. Děti stavěly sněhuláky, koulovaly se a klouzaly se na lopatách.
K zimním radovánkám jsme využívali
zahrádku, přilehlé školní hřiště. Ale
také vycházky na Jelenku, kde si děti mohly sněhu užít do sytosti.
Nezapomněli jsme ani na zvěř, které
sníh ztížil přístup k potravě. A tak si
děti ze všech tříd sbalily do batůžků
mrkev, jablíčka a semínka pro ptáčky a vyrazily ke krmelci. Pro mladší
děti to byla vycházka dlouhá, kterou bylo třeba si zpříjemnit odpočinkem a společnou hrou. Nezaháleli ani předškoláci, kteří se celý rok

pilně připravují na docházku do školy. Mimo jiné si prohlubovali znalosti o stopách zvěře, které mohli pozorovat v napadaném sněhu. A toho
využili i při instalaci „lesa“ ve vestibulu mateřské školy.
Zimnímu tématu jsme se s dětmi věnovali i ve výtvarných či pracovních
činnostech, při hrách a pohybových
činnostech. Učili jsme se jak chránit
přírodu a životní prostředí nejen v zimě, i jak chránit svoje zdraví v zimním období. Všichni jsme se snažili dbát o své zdraví a přesto se stalo, že většina personálu onemocněla covidem a mateřská škola musela
být z důvodu karantény 16. 2. uzavřena. Situace kolem této nemoci je
stále složitá. V době karantény došlo k celoplošnému uzavření mateřských škol až do 21. března.

Věříme, že se vše v dobré obrátí a brzy se zase v naší školce všichni sejdeme.
Vladimíra Svobodová
(učitelka MŠ)
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KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ HORNÍ
CEREKEV – šk.r. 2021 – 2022
Při přijímání dětí do mateřské školy budou v případě, že počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání
překročí počet volných míst v mateřské škole k 1. 9. 2021 (maximální kapacita mateřské školy je 72 dětí celkem),
použita kritéria uvedená v následující
tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým počtem bodů,
v případě rovnosti bodů má přednost
dítě s dřívějším datem narození.
K předškolnímu vzdělávání může
být přijato dítě, které dovršilo nejméně 2 roky věku a které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování
podrobit pro trvalou kontraindikaci,
bez plen a s dovednostmi částečné
sebeobsluhy. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podaná zákonnými
zástupci dítěte, kterému nejsou v době zápisu 2 roky, bude přijata pouze
v případě, pokud dítě dovrší 2 let věku
nejpozději k 31. 8. 2021.

kritérium

body

1.

Dítě, na které se v daném školním roce bude vztahovat povinné
předškolní vzdělávání (děti, které dosáhnou k 31. 8. 2021 pátého roku věku a děti s odkladem školní docházky) ze školského
obvodu spádové mateřské školy.
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2.

Dítě, které k 31. 8. 2021 dovrší věku čtyř let a má trvalý pobyt
ve školském obvodu spádové mateřské školy.

6

3.

Dítě, které k 31. 8. 2021 dovrší věku tří let a má trvalý pobyt ve
školském obvodu spádové mateřské školy.

5

4.

Dítě, které dosáhne dvou let věku nejpozději 31. 8. 2021 a má
trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy.

4

5.

Dítě, na které se v daném školním roce bude vztahovat povinné
předškolní vzdělávání (děti, které dosáhnou k 31. 8. 2021 pátého roku věku a děti s odkladem školní docházky) a nemá trvalý
pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy

3

6.

Dítě, které k 31. 8. 2021 dovrší věku čtyř let a nemá trvalý pobyt
ve školském obvodu spádové mateřské školy.

2

7.

Dítě, které k 31. 8. 2021 dovrší věku tří let a nemá trvalý pobyt
ve školském obvodu spádové mateřské školy.

1

Zápis do MŠ Horní Cerekev

V termínu od 2. – 16. 5. 2021 proběhne zápis do mateřské školy.
Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží nebo zašle jako přílohu:

1. osobním podáním 5. 5. 2021 od
7:00 – 13:00 hodin v ředitelně
školy BEZ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE
a pouze s jedním zákonným zástupcem dítěte,
2. do datové schránky školy – 2cpkrhg,
3. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce mshornicerekev@seznam.cz. Bez uznávaného elektronického podpisu je
nutné, aby Žádost o přijetí zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží,
4. poštou (rozhodující je datum podání na poštu, doporučujeme zaslat
doporučeně).

•
•
•
•
•

•

•

Žádost o přijetí dítěte do MŠ. Žádost si stáhnete s webu mshornicerekev.cz
v sekci Dokumenty
Evidenční list – sekce Dokumenty
K zápisu je nutné ještě doložit:
Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně
veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným
očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže
očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které
plní povinné předškolní vzdělávání.
Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského
lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených
protiepidemických opatření. Potvrzení může být součástí Žádosti o přijetí nebo jako samostatná příloha.
Rodný list dítěte / při dálkovém zápisu – email, DS, pošta- zašlete kopii, ta
bude přiložena jako součást spisu dítěte/

Opatření proti COVID 19 –v den zápisu se prosím dostavte v roušce a rukavicích s požadovanou dokumentací.
Dodržujte instrukce zaměstnanců školy, kteří vás dovedou k ředitelně, kde budete vyzváni k předložení dokumentů.
Při zápisu vycházíme z doporučení MŠMT.
Lenka Jantačová
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Zš

březen – duben

střípky ze základní školy

Stejně jako prochází celá republika
několika koronavirovými vlnami, prochází i školství vlnami slibů o návratu
dětí do škol. Poslední z nich je avizován na druhou polovinu dubna, takže distanční výuka nás bude provázet
v plném rozsahu i nadále. Poděkování
patří všem dětem, rodičům i pedagogickým pracovníkům, kteří přes únavu z této dlouhotrvající nekomfortní situace stále zajišťují výuku, ať už jako
žák, rodič nebo vyučující. K zabezpečení technických podmínek pro online
distanční výuku škola poskytla dětem
už dvaadvacet notebooků, díky našemu ICT koordinátorovi mají všichni
možnost okamžité technické podpory
při řešení problémů s online výukou.

V období leden – březen se naši žáci
také zúčastnili okresních a krajských
soutěží, organizovaných online způsobem. Ve srovnání se školami pelhřimovského okresu v nich dosáhli skvělých výsledků: olympiáda z českého
jazyka první místo, olympiáda z dějepisu první místo, olympiáda ze zeměpisu první a třetí místo, olympiáda
z německého jazyka druhé a třetí místo. Nejúspěšnějším reprezentantem je
Jan Brož (9. třída) se třemi prvenstvími a jedním druhým místem (čeština,
dějepis, zeměpis, němčina), dalšími
medailisty jsou Barbora Janoušková
(9., němčina) a Prokop Spálovský (6.,
zeměpis). Velmi solidních výsledků
dosáhli také Vít Spálovský (zeměpis)

Ředitel Základní školy Horní Cerekev
oznamuje veřejnosti, že podle ustanovení § 46,
v souladu s § 36 zákona odst. 4 zákona č. 561/2004
Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
ve znění účinném od 25. 8. 2020 a s ohledem na
epidemickou situaci

a Adam Křížek (angličtina). Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme hodně úspěchů do krajských kol. Více o soutěžích
na našich stránkách www.zshornicerekev.cz.
Na dva prázdninové týdny v červenci připravujeme ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Attavena
tzv. Příměstský tábor – zajištění programu pro děti prvního stupně v pracovních dnech od 7 do 17 hodin včetně oběda. Věříme, že tato služba
pomůže zejména zaměstnaným rodičům dětí naší školy (více na www.
zshornicerekev.cz).
Za školní kolektiv
Mgr. Vítězslav Skopal

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
12. - 16. 7. | 19. - 23. 7.

PŘÍMĚSTSKÉTÁBORY
TÁBORY
PŘÍMĚSTSKÉ
PŘÍMĚSTSKÉ
TÁBORY
- 16.
19.
- 23.7.7.
PŘÍMĚSTSKÉ
TÁBORY
12.12.
- 16.
7. 7.| |19.
- 23.
12. - 16. 7. | 19. - 23. 7.
12. - 16. 7. | 19. - 23. 7.

vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU
který se uskuteční
distančním způsobem

od 1. dubna do 23. dubna 2021
Zápisu jsou povinny zúčastnit se děti narozené
v měsících září 2014 až srpen 2015
(k 31. 8. 2021 dovrší šesti let) a děti, jimž byl
správním rozhodnutím nástup povinné školní
docházky v minulosti odložen.
Zákonný zástupce dítěte ve stanoveném termínu
k přihlášce ke vzdělávání
přiloží kopii rodného listu dítěte.
Podrobnosti na www.zshornicerekev.cz
Mgr. Vítězslav Skopal ředitel školy

Pro koho: děti na I. stupni ZŠ
Pro koho: děti na I. stupni ZŠ

Pro
koho: stravné
děti na I.vestupni
ZŠ450 Kč/týden
Cena
tábora:
od
Pro koho: děti na
I.výši
stupni
ZŠ

Cena tábora: stravné ve výši od 450 Kč/týden

Cena tábora:
stravné
veI.výši
od ZŠ
450 Kč/týden
Pro koho:
děti na
stupni

Cena
tábora:
stravné
ve výši
od 450 Kč/týden
Podmínka
přijetí:
zaměstnanost
rodičů
Podmínka
přijetí:
zaměstnanost
rodičů
Podmínka přijetí: zaměstnanost rodičů
Cena tábora: stravné ve výši od 450 Kč/týden

Podmínka
přijetí:a přihlášky
zaměstnanost
rodičů
Více informací
naleznete
na:

Podmínka přijetí:
zaměstnanost rodičů
Více
Více informací
informací aa přihlášky
přihlášky naleznete
naleznete na:
na:
www.attavena.cz
Více informací a přihlášky naleznete na:
Více informací
a přihlášky naleznete na:
www.attavena.cz
Místo konání:

www.attavena.cz
Koordinátor projektu:
www.attavena.cz

Místo ZŠ
konání:
Horní Cerekev

www.attavena.cz
Koordinátor projektu:

Gabriela Fousová
778 064 624
gabriela.fousova@attavena.cz

Tyršova
209
ZŠ Horní
Cerekev
Místo
konání:
Místo
konání:
394
03
Horní Cerekev
Místo
konání:
Tyršova
209
ZŠHorní
HorníCerekev
Cerekev
ZŠ
Horní
Cerekev
394 03
ZŠ Horní
Cerekev
Tyršova
209
394209
03 Horní
Horní Cerekev
Cerekev
Tyršova

Gabriela Fousová
Fousová
Gabriela
gabriela.fousova@attavena.cz
Gabriela
Fousová
778
064 624
624
778
064
gabriela.fousova@attavena.cz
gabriela.fousova@attavena.cz
778 064 624

394 03 Horní Cerekev

gabriela.fousova@attavena.cz

Gabriela Fousová
Koordinátor
projektu:
Koordinátor
projektu:

Koordinátor
778projektu:
064 624
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KRMNÉ SMĚSI

ȌȯȲƊɨɯǶƵȺȁǠƧǘƧƵȺɈ
ٌ§ƊȲǲȌɨƊƧǠɑȯȲƊɨɯةȌȯȲƊɨɯǶƵȺȁǠƧǘƧƵȺɈ

Rozvoz krmných směsí pro všechna hospodářská zvířata
a chovatelských potřeb
pro domácí zvířata

wǞƧǘƊǶ#ƵǶȌɐƮ

DOPRAVA ZDARMA
až k vám domů

Granulované seno a vojtěška
Pravidelné rozvozy (okr.Pelhřimov)
Ceny a objednávky na
Tel.: 731 557 572, 775 982 295

www.psikrmiva24.cz
inzerce
Hledám doučování z německého jazyka pro syna (8. tř.).
Tel.: 730 845 728
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číslo 2. 2021

březen – duben

pro volný čas

Citát dne:
Kouzlo štěstí nespočívá v bohatství, ani v kráse,
ale v harmonii dvou srdcí, …tajenka má 15 písmen.

ALGEBRA
HORAL
LENOCH
MOTÝLKOVEC
OCHOTA
POMALU
SLOVO
ZINEK

BAVLNA
KAMARÁDKA
MOBIL
MRAKY
OLOVO
POVOZY
STANIOL

EXOTI
KLAUN
MOLEKULA
ODEONY
OTRLÝ
PROTO
VIOLA

Tajenky budou zveřejněny v příštím čísle.
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číslo 2. 2021

březen – duben

společenská rubrika
Noví občánci:
Filip Šebesta, Linda Anna
Dvořáková, Zuzana Hartmanová

Jubileum oslavili:
Věra Pechová, Miroslav Martínek,
Helena Vítečková, Hana Jelínková,
Růžena Janoušková,
Marie Slavičínská, Jiří Topka,
Dobroslava Pezlarová,
Jana Palasová, Josef Vachek,
Pavel Zadražil, Karel Vichr,
Marie Mitasová

Opustili nás:
Václav Hanzal 65 let
František Míka 78 let
Josef Piza 71 let
Marie Stará 88 let
Aleš Svoboda 73 let

poděkování
Srdečné poděkování všem přátelům a známým za
účast na posledním rozloučení s mým drahým panem

Alešem Svobodou

Též děkujeme za květinové dary a písemné kondolence.
Díky též patří pohřební službě p. Plechatého za přípravu
smutečního obřadu.
Družka Ludmila
bratr Jaroslav s rodinou

 LIDIČKY JE TU ČÁP, JE TU JARO 
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