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INFORMACE Z TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÉHO ODDĚLENÍ
REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE
V průběhu měsíce prosince došlo k plánované
opravě vnitřních prostor garáže hasičské zbrojnice.
Byly odstraněny nesoudržné omítky, nově oštukován podhled a celý prostor garáže byl nově vymalován. Během letních měsíců dostaly nový nátěr garážová vrata, střecha přístřešku a střecha přístavby

garáže včetně klempířských prvků střešní konstrukce. Všechny práce byly prováděny vlastními zaměstnanci a členy sboru dobrovolných hasičů Horní
Cerekve. Těmito pracemi dostala budova alespoň
částečně nový a lépe vypadající vzhled. Do budoucna bychom rádi opravili fasádu i střechu budovy.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ TĚŠENOV
V letošním roce bude realizována již loni plánovaná rekonstrukce části veřejného osvětlení
v Těšenově. Rekonstrukce bude probíhat současně s rekonstrukcí nízkého napětí po obci. Na stavbu je již vydáno územní rozhodnutí k umístění
stavby a podepsána smlouva o dílo. Zahájení je
plánováno od ledna v závislosti na klimatických
podmínkách a dokončení je stanoveno do konce měsíce června letošního roku. Stavbou dojde

k přemístění některých stožárů veřejného osvětlení, které budou celkově nové, včetně nových rozvodů kabelů položených do země, vše dle platné
projektové dokumentace. Terény a komunikace
narušené stavbou budou uvedeny do původního
stavu.
Žádáme občany a řidiče o strpení a shovívavost
s prováděnými pracemi. Věříme, že zakázka bude
provedena bez nežádoucích komplikací.

NÁMRAZA
V první polovině prosince i nás postihla námraza. Došlo k poškození mnoha stromů a porostů, kde
bylo nutné provést zásahy vyřezání nalomených
větví, někdy i celých stromů kolem obecních cest,
převážně v oblasti Chrástova a Těšenova. Dále je
v návaznosti na tuto skutečnost prováděno čištění
křovin a nebezpečných stromů podél cesty z Těšenova do Zadních Polí. Tento přírodní úkaz přinesl
nejenom starosti a práci, ale také obzvláště v přírodě pěkný pohled pro oči.

VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVIŠTĚ
U ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Během prosince jsme dostali několik podnětů
ohledně neukázněných spoluobčanů, kteří na povrch hřiště chodí se psy nebo jezdí na kolech či
s kočárky. Tato plocha je výhradně určena pro sportovní aktivity s míčovými hrami. Vybudování hřiště
stálo nemalé finanční náklady, kde největší část tvoří právě speciální povrch a každá další oprava nebo
údržba je velmi nákladná.
Z tohoto důvodu budou v těchto prostorách umístěny zákazové cedule a bude dbán větší důraz na uzamykání hřiště. Víceúčelový areál byl vybudován pro
vás, občany. Proto byste se k tomu také měli chovat
tak, aby sloužil nejenom vám ale i vašim dětem.
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Žádáme všechny občany, aby nevenčili v prostoru své čtyřnohé miláčky a svým dětem důrazně vysvětlili, aby nejezdili na povrch na kolech.
Radovan Ďuríček

Hornocerekvický zpravodaj

VÁNOČNÍ BENEFIČNÍ KONCERT
Během Vánočního benefičního koncertu se vybralo na dobrovolném vstupném neuvěřitelných
23 168 Kč. Tento výtěžek byl věnován ZZS Kraje

Vysočina, protože, jak řekl hlavní organizátor akce
Ondřej Slavičínský: „Každý z nás ji někdy potřebuje, nikdo z nás neví, co se mu kdy stane“.

-iz-

CO VÁS ZAJÍMÁ – INFORMUJE POLICIE ČR
V ZIMĚ DODRŽUJTE ZÁSADY BEZPEČNÉ JÍZDY
V zimním období řeší policisté mnoho dopravních
nehod, které souvisí s jízdou po komunikaci pokryté
ledem nebo sněhem. Řidiči v zimním období nepřizpůsobují rychlost svého vozidla povětrnostním podmínkám a na kluzkém povrchu komunikací dostávají
smyk, který velmi často nezvládnou a s vozidlem
havarují. Styl jízdy v zimním a letním období se velmi liší. V zimě musí řidiči počítat s horší přilnavostí
pneumatik vozidla k povrchu silnice a s větším nebezpečím smyku. Velkou roli zde hrají pneumatiky
vozidla.
V době od 1. listopadu do 31. března musí být vozidlo kategorie M (motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu osob) nebo
N (motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola
a používají se pro dopravu nákladů) vybaveno zimními pneumatikami a to tehdy, pokud se na komunikaci
nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza nebo
lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy můžou
tyto podmínky vyskytovat. Motorové vozidlo s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3500 kg
musí mít zimní pneumatiky s hloubkou dezénu nejméně 4 mm na všech kolech. Vozidlo s maximální hmotností převyšující 3500 kg musí mít zimní pneumatiky
na všech kolech hnacích náprav. Hloubka dezénu pneumatik musí být minimálně 6 mm.
Bohužel si někteří řidiči neuvědomují, že pouze používání zimních pneumatik pro jízdu v zimním období
nestačí. Je nutno dbát dalších zásad bezpečné jízdy.
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Zde jsou některé z nich:
– Za jízdy po zasněžené nebo namrzlé komunikaci
nesmíte velmi prudce brzdit, zatáčet nebo zrychlovat. Všechny tyto manévry zvyšují nebezpečí smyku vozidla.
– Dodržujte větší odstup za vozidlem před vámi. Musíte počítat s tím, že vozidlo má na kluzké komunikaci delší brzdnou dráhu než v létě na suché silnici.
Brzděte pozvolně, aby nedošlo k zablokování kol
a k následnému smyku.
– Brzděte ještě před vjetím do zatáčky, dokud ještě
jede vaše vozidlo v přímém směru. Zatáčku projíždějte plynule a nebrzděte v ní. Pokud musíte v zatáčce brzdit, počínejte si obzvlášť opatrně.
– Ve vozidle s sebou vozte sněhové řetězy a jejich nasazení si doma v klidu nacvičte. V případě, že je budete potřebovat, se vyhnete zbytečným problémům
při jejich nasazování v terénu.
– Před jízdou si řádně očistěte skla automobilu. Ničím nerušený výhled z vozidla je jedním z předpokladů bezpečné jízdy.
– Důležitá je i příprava vozidla na zimní období. Vozidlo
vždy před zimou zkontrolujte a doplňte zimní směsi
do ostřikovačů skel. Svoje vozidlo mějte vždy v dobrém technickém stavu a pravidelně ho kontrolujte.
Na silnicích jezděte opatrně a snažte se, abyste se
ze svých cest šťastně vrátili.
Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina
Oddělení tisku a prevence,
nprap. Martin Dušek, koordinátor prevence
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VYBÍRÁME Z NABÍDKY NOVÝCH KNIH
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V HORNÍ CEREKVI
Městská knihovna - PŮJČOVAT A VZDĚLÁVAT
Miroslav Bobek, Žirafa na pondělí. Neobyčejná setkání se zvířaty
i s lidmi, všední i výjimečné dění
v zoo, výpravy do vzdálených zemí
i nové pohledy na známá místa - to
všechno obsahuje další výbor sloupků ředitele pražské zoo. Seznámíte
se v něm nejen s žirafami, ale také
se slony, gorilami anebo velemloky.
Vydáte se do Mongolska a Kamerunu, stejně jako do zázemí a dokonce
i podzemí zoologické zahrady.
Chase Emma, Zapletený. Drew Evans, úspěšný
třicátník se sebevědomím až do stropu, svůj život miluje a rozhodně v něm nehodlá cokoliv měnit. Proč
taky? Přes týden září v otcově koncernu, o víkendu
v nočních klubech. Vztah? Láska? K čemu! Ženy
na něj stojí frontu a jemu jeho životní motto nevstoupíš dvakrát do stejné řeky plně vyhovuje.
Karel Štorkán, Nejsem jen přítelkyně. Dana učí
na gymnáziu a řeší nelehkou životní situaci, která se
postupně mění v horor. Rozvedl se s ní její manžel zubař a oženil se s mladší ženou, kterou přivedl do jiného stavu. Dana se sama stará o syna Aleše, a když ji zaskočí přechodné zdravotní problémy, žádá její bývalý
manžel, aby syn byl svěřen jen jemu. Naštěstí se Dana
seznámí s majitelem pražského fitness centra Markem
Kraftem, který je pro ni ideálním partnerem.
Monika Peetzová, Úterní ženy mezi bylinami
a řepou. Kiki, vynervovaná ze špatného vzduchu, nekonečných problémů s parkováním a ruchu ze staveniště vedle jejich bytu v Kolíně, se rozhodne odstěhovat
s mužem a dvouletou dcerkou na venkov. V oblasti
Meklenburské jezerní plošiny si chce otevřít penzion
pro vystresované lidi z města, jako je ona a její přítelkyně, a pěstovat vlastní zeleninu. Hřejivá a vtipná
kniha, která pohladí na duši a zvedne náladu.
Martin Jun, Doživotí. Světově proslulý spisovatel
K. je zatčen při poslední návštěvě rodné země a souzen
za údajné šedesát let staré udání. O nezkušenou novinářku Annu se v souvislosti s utajovaným případem
zajímá policie a život Michala je od narození záhadně
ohrožován každou novou knihou, kterou K. vydává.
Petr Stehlík, Do temnoty. Osobní vyprávění českého vojáka, ve kterém otevřeně líčí své osudy od motivace pro vstup do armády přes náročný výcvik a půlroční nasazení na základně v Afghánistánu až po boj
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s těžkou nemocí po návratu domů…
Kniha nepřináší líčení superhrdiny, jde
v prvé řadě o příběh člověka.
Petra Nachtmanová, Azurové
nevěry. Ema a Diana jsou dlouholeté
kamarádky. Obě už překročily třicítku,
pracují u stejného zaměstnavatele a jejich manželé jsou jim nevěrní. Zatímco
Ema se o nevěře svého muže brzy dozví, Diana stále nic netuší. Společenský román talentované autorky budete
číst doslova jedním dechem.
Tereza Čiháková, Co muži dali a vzali. Příběh
na motivy skutečných událostí. Svobodný fešák, bezdětný, bohatý a úspěšný gentleman - jako ten pověstný
pan Božský... Idylický vztah s osudovým mužem se
pro dívku z maloměsta postupně mění v boj o přežití vlastní i právě narozeného dítěte. Novela ze současnosti je strhujícím čtením o narušeném dospívání,
o podvodech, násilí a kriminální činnosti jako nejčastějším způsobu zbohatnutí v Čechách.
David Mach, Deník kantora aneb učitel, ten tvrdý chleba má. Jsou učitelé ulejváci, nebo nedocenění
pracovníci? Zažívají muka, nebo zábavu? Názory se
různí, kdo by se s tím nesetkal. Pojďte prožít školní
rok 2013/2014 ještě jednou – den po dni, vážně i nevážně – a zjistěte to sami. Nahlédněte pod pokličku
každodenní práce pedagoga a tajuplného dění na jedné
„normální“ škole.
Anita Moorjani, Musela jsem zemřít. Životní
příběh Anity, napsaný čtivě a upřímně, se okamžitě
stal bestsellerem a autorka dnes patří mezi významné osobnosti, nadšeně vítané čtenáři po celém světě.
Brzy po sňatku u ní diagnostikovali rakovinu, po čtyřech letech různých pokusů o léčbu upadla do kómatu
a všechny orgány jí postupně selhávaly, což prokázala
tomografická vyšetření. Nečekaně se však z klinické
smrti probrala a velmi rychle se začala zotavovat. Následná vyšetření neprokázala žádná ložiska rakoviny,
což je zcela neuvěřitelné a vědecky nevysvětlitelné.
Strhující závěrečná část se týká autorčiny proměny
ve vnímání hodnot, neboť na základě prožitku blízké
smrti objevila smysl života.
Navštivte městskou knihovnu – určitě si vyberete –
těšíme se na vás.
Výpůjční dny: pondělí, středa a pátek.
Miroslav Václavík
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Další rok našeho života je před námi.
Jaký bude? Především záleží na každém
z nás. Co od života očekáváme, jak smýšlíme, vnímáme…otevřené srdce a šťastná
mysl nám pomůže najít správnou cestu.
I my ve školce jsme radostně vstoupili do dalšího roku, ale předtím jsme se
rozloučili s rokem starým. Prosinec neodmyslitelně patří Vánocům. Pekli jsme
cukroví, vyráběli vánoční dárky a přání,
zpívali koledy, tančili, zdobili vánoční
stromečky. Rádi bychom poděkovali p. Šímovi a p. Dvořákovi za krásné stromky.
Pro rodiče jsme připravili vánoční besídku, s kulturním programem starší děti obšťastnily obyvatele pečovatelských domů.
Radost dětí byla završena vánoční nadílkou, která byla velmi štědrá, a nadšení
dětí nebralo konce. Začátkem prosince nás
navštívil čert, Mikuláš a anděl, přinesli
dětem spoustu sladkostí a dalších drobností. Děkujeme p. Dubovi, pí Petrákové
a pí Kotkové za ochotu a nadšení, s jakým
se ujali své role. Rodině Kratochvílových
za oříšky do mikulášských balíčků a rodině Petrákových za ovoce na Vánoce.
Jistě jste si všimli, na zahradě MŠ
jsme měli krásný stromeček. P. Šamaj
ho nazdobil vánočním řetězem a radnice zakoupila ozdobné vánoční rampouchy, které stromeček esteticky zvýraznily
a dodaly mu správnou vánoční výzdobu.
Do týdne dva rampouchy někdo zcizil, ač je branka zahrady zamčená, zbylé jsme raději sundali. Je velmi smutné,
když dětem, zvláště ve vánočním čase,
kdy k sobě mají být lidé obzvlášť vlídní
a hodní, musíme vysvětlovat, proč někdo
výzdobu ukradl a pokazil jim radost. Pokud má dotyčný z tohoto skutku potěšení,
jest mu přáno, ale je to ubohé a hloupé.
Ve středu 18. února 2015 od 9:30
do 12:30 proběhne zápis do mateřské
školy pro školní rok 2015/2016. Potřebné
doklady k zápisu: OP zákonného zástupce, rodný list dítěte. Rodiče se budou moci
seznámit s prostředím školky, získat bližší
informace o zaměření vzdělávací práce,
zeptat se na vše, co je zajímá. Přijímáme
i děti mladší tří let za předpokladu, že
zvládnou základní úkony sebeobsluhy.

Hornocerekvický zpravodaj

Mgr. Lenka Jantačová
ředitelka MŠ H. Cerekev
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ŠKOLNÍ STŘÍPKY
Mezi tradiční prosincové akce
na škole patří návštěva Mikuláše
se spoustou andělů a čertů a vánoční besídka pro všechny děti,
která se tentokrát uskutečnila
v městském kulturním domě.
Jak ji viděly dvě z pořadatelek
z deváté třídy Nikola Drdová
a Markéta Poláková?
„Jako každoročně jsme uspořádali před vánočními prázdninami den plný soutěží, které měly za úkol
přimět děti ke spolupráci, procvičení paměti, fyzické aktivitě, ale hlavně k pobavení. Po splnění všech
soutěží následovala menší diskotéka, při které jsme
skoro všichni tancovali a dále se bavili. Myslíme, že
celý den se nám velice povedl.“
Nemůžu jinak než souhlasit. Pečlivě připravené,
nápadité soutěže, ochota vysvětlovat dětem, co mají
dělat, úsměvy, dobrá nálada… Vyzdvihl bych také
formu diskotéky, kdy všichni deváťáci tancovali
na předpódiu a strhli tak k ladnému pohybu téměř
všechny přítomné včetně dohlížejících pedagogů.
Ve středu 17. prosince se nová jídelna naší školy
proměnila v koncertní sál, ve kterém předvedli své
umění naši mladí muzikanti a zpěváci. Diváci z řad
rodičů si tak zhlédli 32 zdařilých vystoupení a určitě
byli na své ratolesti pyšní. Žáci střídali ﬂétnu, EKN
(keyboard) a elektrický klavír, který od letošního
roku nahradil již delší dobu nenaladitelné křídlo.
Poděkování patří oběma vyučujícím – paní
Mgr. Jaroslavě Hanušové a paní Ivaně Karašové.
Zároveň bych chtěl poděkovat všem kolegům, kteří
pomáhali při přípravě koncertu.
Čtyřicet žáků naší školy se těšilo na 16. prosinec.
Štědrý den je sice o více než týden později, ale tento
den jsme se vydali do našeho hlavního města zhlédnout muzikál Sněhová královna. O půl desáté ráno
děti spolu s pedagogy vyrazily autobusem směr Praha,
kde v rámci doprovodného programu nejprve navštívili Národní technické muzeum, prošly se adventní

Prahou a od 18 hodin sledovaly již zmíněný muzikál.
Podle jejich reakcí se jim velmi líbil, v hlavních rolích
měly možnost vidět Dádu Patrasovou, Sabinu Laurinovou a další muzikálové hvězdy. Nevadil jim ani
pozdní návrat, všichni byli sice unavení, ale spokojení.
(vs)
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Ředitel Základní školy Horní Cerekev
oznamuje veřejnosti, že podle ustanovení § 46, v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561 Sb.
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

vyhlašuje ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ,
který se uskuteční v hlavní budově základní školy

ve středu 11. února 2015 od 14:30 do 17 hodin.

Zápisu jsou povinny zúčastnit se děti narozené v měsících září 2008 až srpen 2009 a děti,
jimž byl správním rozhodnutím nástup povinné školní docházky v minulosti odložen.
Zákonný zástupce dítěte je povinen se s dítětem ve stanoveném termínu
dostavit a předložit rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Ing. Václav Čech, v.r.
ředitel školy

VÁNOČNÍ SBÍRKA PRO ÚTULEK V PŘÍMĚTICÍCH
Touto cestou bych
ráda poděkovala dětem, jejich rodičům,
prarodičům a všem
občanům, kteří se zapojili do naší sbírky
a věnovali spousty
potřebných věcí opuštěným pejskům i kočičkám. Velké poděkování patří také panu
Václavíkovi za pomoc
s organizací a panu
starostovi, který nám
sbírku umožnil a poskytl prostor v budově
městského úřadu, kde jsme
vybrané věci shromaždovali. Výsledkem sbírky
jsme byli příjemně překvapeni. Je vidět, že lidé nemyslí jen sami na sebe a dokáží poskytnout pomoc i těm,
kteří to opravdu potřebují.
Obdarovaný útulek měl ze
všech věcí, které si můžete
prohlédnout na níže uvedených fotografiích, obrovskou radost. Ještě jednou
velké díky všem, kteří nám
pomohli!
Lucie Vopálenská
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VÝSTAVA ZAHRÁDKÁŘŮ
V měsíci listopadu 2014 uspořádala Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
v Horní Cerekvi výstavu pěstitelských úspěchů
našich členů. Výstava byla pojata netradičně formou fotografií toho, co se v průběhu roku členům organizace podařilo vypěstovat, přestože
rok 2014 nám z hlediska klimatických podmínek
nebyl zrovna příznivě nakloněn.
Nebyly to ale jen fotografie. Někteří se mohli pochlubit i konkrétními výpěstky jako cibule,
česnek, celer, brukev, zelí a jiné plodiny.
Výstava byla inspirací i pro návštěvníky z Vyskytné, Rohozné a dokonce i z podkrkonoší.
Výstavu navštívily i děti z mateřské a základní
školy i naši spoluobčané.
Děkujeme touto cestou členům naší organizace, kteří se aktivně zapojili do přípravy výstavy,
poskytli pro tento účel své fotografie i těm, kteří
se podíleli na dozoru po celou dobu výstavy.
Zvláště chceme poděkovat vedení města Horní Cerekev za to, že nám umožnilo uspořádat výstavu v prostorách radnice.
Pro tento rok plánujeme zorganizovat soutěž
pro mladé zahrádkáře, výstavu a již tradiční tematický zájezd.

Marie Vaňková, členka výboru

KD Horní Cerekev

15. MĚSTSKÝ PLES
hraje

MALÁ MUZIKA
7. února 2015
od 20.00 hodin
Host večera: Ondřej Slavičínský, TK Chrisstar
při TJ Sokol Bedřichov Jihlava. Dobová módní přehlídka
Předprodej od 12. ledna 2015 na účtárně MěÚ v H. Cerekvi, tel.: 565 396 385
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ZASE NĚCO Z PERA CYKLOREPORTÉRA LIBORA
Vážení cyklisté, sportovci a příznivci
CT Sauna Bar Horní Cerekev
Jsme na prahu nového roku 2015 a já
bych vám chtěl popřát hodně spokojenosti, hodně úspěchů v rodinném i pracovním
životě, pevné zdraví a cyklistům hodně
ujetých kilometrů, především bez karambolů a úrazů.
V lednu budou již známy termíny různých závodů a seriálů. Proto ve výboru
musíme na začátku února stanovit, které
závody obsadíme. Pravděpodobně se vrátíme ke GALAXY sérii.
A tým bude jezdit crosscountry.
Stalo se již dlouholetou tradicí, že na silvestra pořádáme cyklistickou vyjížďku na Javořici. I 31. prosince 2014 tomu nebylo jinak. Na srazu před Sauna
Barem se sešlo 23 cyklistických nadšenců. Já a trenér
jsme bohužel kvůli zdravotním problémům dorazili
v civilu a ne v cyklistickém. Kromě našich borců opět
v hojném počtu přijeli kamarádi z Cyklohobby Rynárec a další cyklisté. Podmínky nebyly zrovna ideální
- nebylo to ani na lyže ani na kola.
A proto všem účastníkům vřelý dík za jejich přístup.
Proto trenér zvolil poněkud příznivější trasu. Před odjezdem došlo i na obvyklé hromadné foto. Před jedenáctou
hodinou peloton odstartoval. Na Javořici se v poslední
den roku 2014 sešlo necelých 4000 účastníků.
Z okna vyhřátého pokoje jsem viděl, že borci z Cyklohobby Rynárec se vraceli domů kolem 16. hodiny.
Těm vzadu se únavou nohy už nechtěly ani otáčet.
Nebo to nebylo únavou, ale jiným vlivem? Budu to

muset zjistit. Vyjížďka splnila svůj účel - znovu se vidět s kamarády a zase potrápit své tělo.
Nám cyklistům skončilo užívání si volna po sezoně 2014 a už od prosince se intenzivně připravujeme
na novou sezonu. Závodní tým nabírá sílu na spinningu, běháním a posilováním. Budou-li příznivé sněhové
podmínky, budeme běhat i na běžkách. Někteří z nás se
zúčastní i závodů na běžkách v seriálu Běžec Vysočiny.
Ve druhé polovině února se již tradičně uskuteční zimní
soustředění v Loučovicích na Šumavě. Jako v minulých
letech na soustředění přijdou na řadu běžky, kolo, běh
a plavání. Pod vedením trenéra Josefa Freye dostane
závodní tým pořádně zabrat, že se z toho bude několik
dní dostávat. Po soustředění začne intenzivní příprava
na kole a v dubnu první závody. S výsledky prvních
závodů vás seznámím v příštích vydáních Zpravodaje
města Horní Cerekev.
Na závěr si přejme, abychom ten nový rok 2015 prožili ve zdraví, a aby byl ještě lepší než ten předchozí.
S pozdravem Ať nám to šlape
se s vámi loučí cykloreportér Libor.

Srdečně vás zveme
na 8. reprezentační ples ZŠ
Dne: 21. 2. 2015

K poslechu i tanci zahraje

skupina Karel a my
Vstupné 100,- Kč

Těší se na vás devátá třída

Hornocerekvický zpravodaj
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UDĚLÁTE SI ČAS?
V pátek 30. ledna 2015
DĚDKOVSKÝ BÁL
P.M. Band + zpěvačka – hudba TV Šlágr
Pohostinství „U Šimků“ v Hříběcí
Začátek ve 20.00 hodin
V sobotu 31. ledna 2015
Vzduchovková střelecká soutěž mládeže
v KD
Začátek v 9.00 hodin
V sobotu 31. ledna 2015
2. MYSLIVECKÝ PLES
hraje
KAREL A MY
Hotel Rustikal
Začátek ve 20.00 hodin
Zvěřinová tombola!
Předprodej od 2. ledna 2015 na účtárně MěÚ H.
Cerekev, tel.: 565 396 385
SRDEČNĚ ZVOU MYSLIVCI Z HORNÍ
CEREKVE!
V sobotu 7. února 2015
15. Městský ples – MALÁ MUZIKA
Začátek ve 20.00 hodin, KD
Ples bude oficiálně zahájen ve 20.30 hodin TK
Chrisstar-lat.am. tance
Host večera – Ondřej Slavičínský
Předprodej vstupenek na účtárně MěÚ H. Cerekev,
tel.:565 396 385
V sobotu 7. února 2015
Dětský karneval
začátek 15.00 hodin
Pohostinství U Šimků, Hříběcí
V sobotu 14. února 2015
Maškarní průvod městem Horní Cerekev
Zahájení průvodu od nádraží ČD
ve 13.00 hodin

V sobotu 21. února 2015
zve Hříběcké divadýlko na představení:
O neposlušné Fanynce
ANEB
jak se v Hříběcí proti pánu bouřili
reprízy: 28. 2., 7. 3., 14. 3. 2015
19:30 hod
Rezervace vstupenek v Pohostinství U Šimků
v Hříběcí – tel. 721 146 084
V neděli 8. března 2015
Dětský karneval – Karnevalové divadlo JEŽEK
Jihlava
Začátek v 15.00 hodin, KD
V sobotu 14. března, v pátek 20. března, v sobotu
21. března, v pátek 27. března a v sobotu
28. března 2015
komedie
ZÍTRA TO ROZTOČÍME, DRAHOUŠKU…!
v podání ochotnického souboru H. Cerekev. Začátek
vždy v 19.30 hodin, KD. Předprodej vstupenek
od 16. 2. na účtárně MěÚ,
tel.: 565 396 385
V sobotu 21. března 2015
“BABSKÝ BÁL“
hudba: KAREL A MY
začátek ve 20.00 hodin
Pohostinství U Šimků, Hříběcí

PŘIPRAVUJEME:

Pátek 15. května 2015
Vystoupení oblíbenců TV ŠLÁGR
VESELÁ TROJKA Pavla Kršky
Předprodej bude zahájen koncem března 2015,
další informace v následujícím vydání HZ
-iz-

V sobotu 14. února 2015
Masopustní průvod v HŘÍBĚCÍ
Večer zábava s tombolou
V sobotu 21. února 2015
8. Reprezentační ples ZŠ
hudba – „KAREL A MY“
Začátek ve 20.00 hodin, KD
Předprodej vstupenek ve sborovně ZŠ,
tel.: 565 396 231

Hornocerekvický zpravodaj

11

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI:

ROZLOUČILI SE S NÁMI:

75 let
Marie Kesnerová
Věra Jančarová

Jiřina Doskočilová – 87 let
Hubert Bečica – 64 let
Marie Strouhalová – 91 let
František Kalina – 89 let
Pavel Podařil – 66 let
Ladislava Šetková – 83 let

80 let
Oldřiška Zumrová
90 let
Věra Novotná
Jan Novák

- MH -

91 let
Františka Kaplanová
94 let
Miroslav Hájek

NARODILI SE:
Antonín Petrák
Amálie Volcová
Jindřich Kantor

Ochotnický soubor Horní Cerekev připravuje na měsíc březen
divadelní ztvárnění nezapomenutelné filmové komedie.

Zítra to roztočíme, drahoušku….!
Život dvou svérázných rodin, Novákových a Bartáčkových,
plynoucí od jednoho absolutně nevinného žertíku
ke druhému – spousta úsměvných epizod nelítostné války
těchto pražských rodin.
Představení se uskuteční:
v sobotu 14. března, v pátek 20. března, v sobotu 21. března,
v pátek 27. března a v sobotu 28. března, vždy od 19.30 hodin
v KD v Horní Cerekvi

Předprodej vstupenek od 16. února 2015
na účtárně MěÚ, tel.: 565 396 385
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