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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Podzim je v plném proudu. Je nádherný, stále panuje příjemné počasí a
příroda hraje všemi barvami. Sluníčko nás zahrnuje hřejivými paprsky. Snad
by mohlo třeba v noci zapršet, protože sucho, na to že je podzim, je velké.
Říjnový měsíc bývá u nás na obci každý rok znamením podzimního
úklidu a zazimování. Pracovník obecního úřadu sekl poslední vzdálená a opuštěná
místa, na která v průběhu roku nebyl čas. Postupně se také dává do likvidace
spadaného listí. V obci proběhl tradiční podzimní svoz nebezpečných a objemných
odpadů. I tentokráte byl o kontejnery velký zájem. V pátek se rychle plnily. Překvapilo
nás, že ve druhém kontejneru zbylo trochu místa i v neděli. Je vidět, že si naši občané
zvykli na možnost odevzdat odpad, který se svými rozměry nevleze do popelnic.
Hasiči si při nebezpečném odpadu opět vytřídili odpad, který patří do tzv. zpětného
odběru. Ten také bude v nejbližších dnech odvezen.
Během října došlo k výměně pracovníka obecního úřadu. Tímto bych rád
poděkoval panu Jiřímu Šmídovi za práci pro obec. Novým pracovníkem je pan Martin
Krejčí, který se postupně seznamuje s prací na obci a jeho nejbližším úkolem je
připravit se na zimní údržbu chodníků.
Ještě do poloviny měsíce listopadu budou umístěny kontejnery na biologický
odpad v lokalitě „Výmoly“. Zde si dovolím jen malou poznámku či výtku. Vůbec
nechápu občany, kteří při naplnění kontejneru a zavření bočnic, hodí biologický odpad
(listí, zbytky ze zahrad) mezi větve, určené ke štěpování. Co si myslí tito lidé, že to
bude za ně někdo uklízet? Doma chtějí mít pořádek, tak proč dělají při tom nepořádek
jinde? To nechápu. Jen chci upozornit, že tyto kontejnery jsou velký nadstandard,
který téměř (mimo Velké Opatovice) nikde v okolních obcích nenajdete. Odvoz a
likvidace tohoto odpadu není levná. A ještě jsou mezi námi lidé, kteří si toho neváží.
Obec to letos bude stát cca 45.000,-Kč, což činí na poplatku za komunální odpad více
jak 50 Kč na osobu. Bude na rozhodnutí zastupitelstva, jak se k tomu postaví
(navýšení poplatku nebo zrušení nadstandardní služby).
V říjnu se úplně dokončila oprava vnitřních prostor základní školy. Jednalo se
ještě o drobné nedodělky. Především to byla montáž mříží, kde jsme chtěli, aby měly
kvalitní povrchovou úpravu (ne jen nátěr štětcem). Také bylo doopraveno obložení
tělocvičny dle požadavků zaměstnanců ZŠ. Minule jsem psal, že škola vypadá ve
třídách velmi pěkně, také tělocvična je na první pohled úplně jiná, taková útulná,
příjemná.
Začaly práce i na akci bezbariérové úpravy obecního úřadu vč. výtahu.
V současné době jsou vykopány základy pro samotný výtah. Dále se bude pracovat na
venkovních částech. V příštím roce to bude už i ve vnitřních prostorech. Vše bude
probíhat za provozu. Zatím však není jasné, jak bude řešen vstup do budovy při
pracích a na jakou dobu bude omezen.
Pracuje se na vybudování nového workoutového hřiště na ul. Malá Strana a na
opravě dětského hřiště u víceúčelového hřiště. Jsou udělány zemní úpravy a odvezen
starý herní prvek. V listopadu by měla probíhat montáž nového.
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Naplno se taky zpracovává projekt inženýrských sítí pro novou zástavbu 22
rodinných domků v oblasti Rybníček tzv. Močétek. Je hotov i stavební projekt. Máme
územní rozhodnutí na všechny sítě i komunikace. Z důvodu šetření finančních
prostředků jsme celou akci převedli na Svazek vodovodů a kanalizací. V současné
době se pracuje na stavebním povolení vodovodu a kanalizace. V listopadu by měly
začít práce na I.etapě. Do konce roku bychom chtěli přivést všechny sítě z ul. Zádědiní
na kraj celé lokality. Na to je již vybraná dodavatelská firma. V příštím roce bychom
pak chtěli vybrat firmu, která akci zrealizuje. Tyto sítě budou stát nemalé finanční
prostředky.
V uplynulém měsíci u nás proběhlo několik zajímavých akcí. V kulturním domě to
byla taneční zábava, kterou pořádali fotbalisté. Ti byli potěšení velkou návštěvností.
Velmi příjemnou akcí bylo tradiční setkání s našimi seniory. Ti se mohli těšit
z vystoupení našich dětí z MŠ, Holóbkové mozeke a drobného občerstvení. Zároveň se
z mého proslovu mohli dozvědět spoustu novinek, co se od posledního setkání
přihodilo v naší obci a co plánujeme do dalších let. Na konci měsíce jsme
lampionovým průvodem po obci a položením věnce u Pomníku padlých oslavili Den
vzniku samostatného Československého státu. Zároveň pro účastníky byly připraveny
koláčky a čaj pro zahřátí, který byl pro dospělé doplněn „silnějším chladivem“.
V říjnu se také uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky. Volební účast v naší obci byla téměř 64%. Rozhodli jsme tímto o
směrování naší republiky na další 4 roky.
I v listopadu se můžete těšit na zajímavé akce. Nebudou chybět tradiční Martinské
hody, jejichž pořadatelem je místní KDU-ČSL. Zde se návštěvníci mohou těšit na
dobré jídlo – husu s knedlíkem a zelím a i na první cenu v tombole – pečenou
svatomartinskou husu. Firma Lescus pro Vás připravila Hubertův bál, který má v naší
obci velkou tradici a věhlas díky dobrému jídlu a bohaté zvěřinové tombole.
Nezapomeňte, že od 1.9.2021 je zahájen prodej vstupenek na adventní koncert
Janka Ledeckého, který proběhne 2. prosince 2021 v Kulturním domě Cetkovice.
Využijte příležitosti, že můžete vidět známého umělce zde u nás. Pro Vaši informaci
zbývá jen cca 30 posledních lístků. Chci upozornit, že při koncertu budeme postupovat
dle platných vládních opatření vzhledem ke covidu.
Situace v souvislosti s pandemií COVID-19 není v České republice ideální.
Začíná se navyšovat počet nakažených. Po dlouhé době dle statistik na internetu se i
u nás již po dlouhé době objevily dva případy. Dovolím si Vás požádat a poprosit,
abyste dodržovali opatření a nařízení vlády. Doufejme, že se vše dobře zvládne.
Začátek listopadu je „dušičkový čas“. Vzpomínáme na naše zemřelé.
Navštěvujeme naše hřbitovy, kde vzpomínáme na ty, kteří nás předešli „na věčnost“.
Uvědomujeme si jednu věc, že čas našeho bytí na tomto světě je nám vyměřen a
všichni spějeme ke stejnému cíli, někdo dříve, někdo později. Proto zkusme na tomto
světě využít čas tak, aby na konci jsme byli spokojeni se svým životem. Dovolte,
abych i v této době Vám popřál jen samé dobré dny.
Petr Horák
starosta obce
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*****************************************************************************************

Společenská kronika
Naši jubilanti v měsíci listopadu:
Smékal Jiří
Knídl Miroslav
Zemánek František
Roupová Zdenka

Šťasta Boris Jaro
Jankujová Jitka
Horák Petr

Přejeme hodně zdraví a dobrou pohodu do dalších let!
…………………………………………………………………………………………………

V měsíci říjnu naše řady opustil:
Pavel Blinka
Čest jeho památce!
*******************************************************************************************

Informace z Mateřské školy
Výroba praků v mateřské škole.
Počátkem měsíce října do naší mateřské školy zavítal pan Zdeněk Čížek – výrobce
tradičních luků a praků. Pan Čížek na úvod dětem předvedl své nástroje a vhodně děti
seznámil s historií a výrobou tohoto náčiní.
Poté už začala
probíhat
vlastní práce
na praku. S
dopomocí děti
řezaly,
brousily,
zavrtávaly
očka,
provlékaly
kůži a vázaly
gumky. Bylo
též
třeba
praky
hned
vyzkoušet a
k tomu jsou
nepostradatelné náboje. Ty si děti vyrobily ze čtvrtky zmačkaného papíru ozdobené
vlastní kresbou.

Listopad 2021
4

Venku si potom mohli chlapci a děvčata ještě zkusit střelbu z luku na cíl. Celou akci
doprovázel smích a dobrá nálada a hlavně i vědomí, že každý má svůj malý prak, který
si může odnést domů.
Tomuto dopoledni předcházela i aktivní účast rodičů, a to zajistit pro svoje děti
rohatinku. Tímto bychom všem chtěli poděkovat za připravené pomůcky.
Jak prakticky byly praky využity doma, se dozvíte níže:
ELENKA – Já jsem byla u babičky Hanky a střílela jsem s tím na nějakou tyčku, tím
papírem a pak se mi nějak zlomil a Marťa mi to spravil.
OLIVEREK – Vyráběli jsme náboje a měli jsme toho panáka, ale nestihli jsme to,
protože pršelo a byla už tma.
HONZÍK – Stříleli jsme doma na terč, mně to šlo nejvíc. Táta to taky zkoušel a šlo mu
to. Maminka to nezkusila, protože nevěděla, jak na to.
VÍTEK – Tátovi to šlo nejlíp. Stříleli jsme na lampu, byla připevněná na stropě.
Mamka nestřílela, protože nechtěla. Nejvíc to bavilo tátu.
Romana Špidlíková
*****************************************************************************************

Informace ze Základní školy
Během letních měsíců probíhaly ve škole rozsáhlé stavební práce, které zasáhly
tělocvičnu, jídelnu a všechny třídy. V přípravném týdnu nás čekala náročná práce
týkající se úklidu budovy. I přes pomoc úklidové firmy na nás zbývalo ještě mnoho
práce. Ze všech sil jsme se snažili připravit prostory k zahájení výuky, abychom 1. září
2021 mohli ve škole přivítat nové i stávající žáky. Veškerá příprava týkající se výuky a
organizace školního roku musela být odložena a je zvládána až za provozu. V první
třídě jsme přivítali 7 nových žáčků. Jsme potěšeni, že jsme mohli během těchto
dvou měsíců být přítomni společně ve škole a vytvářet si zpět sociální vazby. Období
Covidu, které děti prožívají v naší škole je velmi těžké, a proto je snahou všech
zaměstnanců školy připravit dětem co nejlepší podmínky pro zvládnutí této situace. K
tomu nám pomáhají projekty ve výuce, kdy musí žáci společně tvořit a komunikovat.
První projekt proběhl ve Vlastivědě, kde jsme se učili o KRAJÍCH ČR a o
ČESKÉ REPUBLICE (naší zemi). Žáci měli za úkol vytvořit svůj vlastní vysněný kraj
nebo vysněnou zem, ve kterých by chtěli žít. Nejprve je čekalo seznámení se s teorií a
nastudování všeho potřebného, aby porozuměli jednotlivým bodům v zadání a mohli
naplnit všechna kritéria projektu. Žáci zapojili svou vlastní fantazii a představivost,
kterou propojili s teorií. Nakonec byly kraje a země prezentovány před třídou. Na
úplný závěr proběhlo porovnání se skutečností, tedy jednotlivými kraji ČR a naší
vlastí.
Druhý projekt probíhá v 5. ročníku v Přírodovědě v rámci látky VESMÍR. Žáci
tvoří model SLUNEČNÍ SOUSTAVY, a to z různých materiálů, kdy musí planety
vytvořit, nabarvit, rozmístit podle skutečnosti a nastudovat informace o jednotlivých
planetách. Sluneční soustavu a jednotlivé planety nám pak žáci vysvětlí v rámci
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výstavy, jehož součástí bude přednáška žáků 5. ročníku o daných planetách a sluneční
soustavě.
Třetí projekt probíhá ve 4. ročníku v Přírodovědě v rámci látky ŽIVÉ
ORGAMISMY – ROSTLINY. Žáci tvoří modely čtyř rostlin, které představují
jednotlivé skupiny druhů rostlin (3 semenné rostliny – strom, keř, bylina, 1 výtrusná
rostlina). Rostliny mohou být vymodelovány podle skutečnosti nebo podle fantazie,
ale musí do dané skupiny svou charakteristikou patřit. Žáky 4. ročníku čeká výstava
rostlin, jehož součástí bude prezentace rostliny a přednáška o dané skupině, kam
rostlina patří.
Ve školní družině si žáci mohli vybrat ze zájmových kroužků, které byly
zahájeny v říjnu 2021: KREATIV a SPORTOVNÍ KROUŽEK.
Kreativ nabízí tvoření z různorodých materiálů. Žáci si například vyzkouší práci
s tavnou pistolí, nářadím nebo šicím strojem. Ve sportovním kroužku si zahrají
oblíbené sportovní hry a seznámí se s novými. K těmto aktivitám máme možnost
využívat nově opravenou tělocvičnu a víceúčelové hřiště.
Zářijový měsíc jsme přivítali Drakiádou, která proběhla v rámci školní družiny.
S hrstkou žáků jsme se vydali na kopec Stráže. Počasí bylo slunečné a větrné. Během
pár minut se na nebe vznesli draci. Postupně za námi přišlo ještě několik žáků
a rodičů. Myslím, že si příjemné podzimní odpoledne užili nejen žáci, ale i rodiče.
I v letošním roce jsme se zapojili do plnění ŠABLON III. - v rámci kterých jsme
si vybrali ČTENÁŘSKÝ KLUB a DOUČOVÁNÍ a stále probíhá ICT ve vzdělávání.
Ve čtenářském klubu jsme se v září a v říjnu zaměřili na příběhy dětských
hrdinů. Seznámili jsme se s příběhem Olivera Twista, s Heidi (děvčátko z hor), také
s Malým princem a s Coralinou. Vedli jsme diskuze nad těmito příběhy a zamýšleli se
nad podmínkami, ve kterých daní hrdinové žili, nad jejich vztahy s rodiči a postoji
k problémům, které jim život přinesl. Uvažovali jsme o jiném konci jejich příběhů a
porovnávali dětské hrdiny a příběhy mezi sebou. Snažili jsme se dané hrdiny přenést i
do dnešní doby a uvažovali nad tím, jak by tito hrdinové v dnešní době obstáli a zda by
byli našimi přáteli nebo vzory.
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Jelikož většinou dětem chybí prostor pro realizaci jejich vlastních projektů,
zapojili jsme se do nového projektu PROTOTÝPCI. Ti, ukazují dětem, učitelům, ale i
rodičům, jednoduché a zábavné postupy, kterými lze podpořit nejen kreativita, ale také
schopnost plánovat a popsat projekt, řemeslné dovednosti, radost z přetváření reálných
věcí, smysluplný a tvořivý přístup k digitálním technologiím, uvědomění si potřeb,
schopnost vidět problém a hledat kreativní řešení. Jelikož PROTOTÝPCI - nezavírají
oči před problémy, mají odvahu měnit svět kolem sebe, se učí z reálného života,
nečekají na zadání dospěláka, makají a nebojí se dřiny, používají technologie
smysluplně a hlavně se radují.
Poslední naší společnou akcí byl HALLOWEEN v rámci anglického jazyka.
Žáci mohli přijít do školy v kostýmech a mnozí toho využili, včetně učitelského sboru.
Vnesli jsme do školy radost a zpříjemnili si vyučování.
Tečkou za měsícem říjnem bylo vystoupení starších žáků s básničkou v rámci
oslav Dne vzniku samostatného Československého státu.

Všichni si přejeme, aby naše škola nebyla opět uzavřena a abychom mohli
v poklidu probírat učivo letošního roku a mít prostor k pomoci žákům, pro které
distanční výuka byla obtížná a nebylo pro ně lehké všechnu látku pochopit a naučit se
jí. Také si přejeme, abychom měli ve škole příjemnou atmosféru, dobré mezilidské
vztahy a převládal láskyplný přístup. Jednoduše školu, ve které se cítí dobře děti,
rodiče i učitelé.
Kolektiv ZŠ
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Sportovní klub Cetkovice
Poděkování
Dovolujeme si touto cestou poděkovat všem, kteří navštívili taneční zábavu a také
všem pořadatelům, kteří se na přípravě, průběhu a úklidu podíleli. Návštěva byla
výborná a tomu odpovídala i dobrá nálada. Získané prostředky budou použity na chod
klubu.
Soutěže Okresního fotbalového svazu Blansko – podzim 2021-2022
Muži
Pořadí

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

Cetkovice

11

9

1

1

52:11

28

2

Svitávka

11

8

0

3

29:14

24

3

Ostrov

11

8

0

3

24:19

24

4

Vavřinec

11

6

2

3

29:19

20

5

Kořenec

11

6

1

4

24:13

19

6

Lipůvka

11

5

1

5

27:32

16

7

Vranová

11

4

2

5

22:23

14

8

Sloup

11

4

2

5

22:26

14

9

Voděrady

11

4

1

6

23:31

13

10

Vísky

11

2

1

8

21:36

7

11

Lažany

11

2

1

8

17:50

7

12

Kotvrdovice

11

2

0

9

8:24

6

Mladší přípravka
Pořadí

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

Kotvrdovice/Jedovnice A

15

14

1

0

223:67

43

2

Boskovice A

14

10

0

4

116:81

30

3

Šošůvka-Vysočany/Sloup

15

9

2

4

109:89

29

4

Bukovinka

14

9

1

4

108:58

28
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Letovice

14

9

1

4

122:79

28

6

RDR Akademie RJ

15

9

0

6

112:97

27

7

RDR Akademie R

15

7

2

6

138:120

23

8

Lipovec

13

7

2

4

89:89

23

9

Olomučany

12

7

1

4

103:58

22

10

Blansko A

15

6

2

7

113:100

20

11

Cetkovice

15

5

1

9

89:106

16

12

RDR Akademie D

14

5

0

9

85:111

15

13

Vilémovice/Ostrov

13

4

1

8

85:95

13

14

Boskovice B

14

3

0

11

55:140

9

15

Kotvrdovice/Jedovnice B

15

3

0

12

59:156

9

16

Blansko B

15

0

0

15

48:208

0
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Informace
Zubní pohotovost o víkendech – Listopad 2021
Den

Lékař

Adresa

Telefon

4.12.

MDDr. Dufková Simona

Blansko, Pražská 1b

774 425 074

5.12.

MUDr. Fenyk Vlastimil

Letovice, Tyršova 15

516 474 310

11.12.

MDDr. Fojtíková Veronika

Rájec, Zdrav. středisko

516 432 138

12.12.

Dr. Giryeva Halyna

Boskovice, Lidická 8

734 231 261

18.12.

MUDr. Grenarová Marie

Blansko, Vodní 5B

724 081 182

19.12.

MDDr. Hájková Barbora

Blansko, Gellhornova 9

725 332 967

24.12.

MUDr. Hanáková Jitka

Blansko, Pražská 1b

516 418 788

25.12.

MUDr. Havlová Petra

Blansko, Pražská 1b

721 425 074

26.12.

MUDr. Hosová Eva

Rájec, Zdrav. středisko

516 432 138

Služba je sloužena od 08:00 do 13:00 hodin. Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna
v Brně na adrese Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel. 545 538 111. Úrazová nemocnice
službu zajišťuje ve všední dny od 18:00 hodin do 24:00 hodin. O sobotách, nedělích
a svátcích 8-20 hodin.
………………………………………………………………………...........................................
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Milostivé léto“ může pomoci až desetitisícům dlužníků z dluhových pastí
Je to obrovská šance pro mnoho lidí v dluhových pastech. Lidé, kterým se podařilo
spadnout do exekucí kvůli dluhům u státních institucí, mají jedinečnou šanci se z toho
vymanit v průběhu od 28. října do 28. ledna 2022 a znovu začít normální život. Pokud
v této lhůtě dlužník zaplatí celou jistinu dluhu, tedy původní dluh a 908 korun
exekutorovi za zastavení exekuce, čeká ho nový životní restart. Úroky, penále a
další příslušenství stát odpouští, exekuce se zastaví. Týkat se to bude těch, co mají
dluh u veřejnoprávních institucí, třeba u zdravotních pojišťoven, nemocnic, u
dopravního podniku nebo třeba za nájem u obce. Milostivé léto by tak reálně mohlo
pomoci až čtvrt milionu dlužníků. S ohledem na více než čtyři miliony exekucí a
bezmála 750 tisíc lidí v exekuci je toto reálná šance, jak se s částí nahromaděných
exekucí vypořádat. A současně ctít princip, že dluh se musí uhradit.
Jsem rád, že se nám tento návrh podařilo prosadit. Jako autor připomínám: šance na
odpuštění úroků u dluhů vůči státu – milostivé léto – bude pouze do 28. 1.
2022. Osobně jsem přesvědčený, že toto tříměsíční období může být výhodné pro obě
strany, a to jak pro dlužníky, kteří mají reálný zájem na tom své dluhy splatit a
exekuce se zbavit, ale drahým problémem je pro ně často právě příslušenství, které
mnohdy činí až několikanásobek původního dluhu. Pro města a obce a další věřitele
navíc vzniká šance na to, že bude původní dluh splacen a dostanou zpět své dlužné
peníze, což by se u řady dlužníků za standardní situace nikdy nestalo. Jedná se tak
opravdu o pomocnou ruku jak pro věřitele, tak pro zodpovědné dlužníky.
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Vás, kteří čtete tyto řádky, chci naléhavě poprosit. Pokud znáte ve svém okolí
kohokoli, koho by se tato podaná ruka státu mohla týkat a pomoci mu, tak mu o tom
řekněte. Nasměrujte ho do některé pomáhající instituce, jako jsou Charity, občanské
poradny, Člověk v tísni apod. Rychlou pomoc Vám poskytne např. Help linka Člověka
v tísni 770 600 800, přesný postup najdete i v aplikaci nedluzimstatu.cz/milostiveleto/. Pokud tuto šanci nevyužijí, nepůjde se jí zpětně domáhat. A první aktivita musí
být na straně dlužníka! Milostivé léto se nebude v blízké budoucnosti opakovat.
Díky za Vaši pomoc s osvětou. Je to opravdu důležité. Považuji to za jednu z výrazně
pozitivních věcí, které se nám podařilo ve sněmovně v končícím období prosadit.
Marek Výborný
poslanec PS PČR
………………………………………………………………………...........................................

Výsledky voleb do PS ČR 2021 za obec Cetkovice
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******************************************************************************************

Pravidelná výpůjční doba:
Úterý 16-18 hod
Soutěž pro letošní rok!
-bude obsahovat 10 úkolů /uvedených ve zpravodaji a na stránkách knihovny
/www.knihovna.cetkovice.cz/. Může se zúčastnit kdokoliv, může splnit všech 10
úkolů, či jen 1, 2, 5,…. Úkolový list je nutné doručit do knihovny nebo na OÚ, do
schránky OÚ, emailem/ucetni@cetkovice.cz, knihovna@cetkovice.cz/. Po ukončení
soutěže, tj. v lednu 2022 budou pro zúčastněné připravené drobné odměny.
………………………………………………………………………...........................................
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-------------------------------------------------------------------------------------------Soutěžíme s knihovnou „i v době bezkontaktní“
Úkolový list č. 9 /listopad/
Dalším úkolem je odhalit názvy 10 evropských měst podle tajného kódu:
A = 1, Á = 2, B = 3, C = 4, atd.
19 15 29 1 3 23 21

……………………………………………………………………………………………….

3 10 19 8 13 27 1 6

.………………………………………………………………………………………………

36 1 27 30 1 36 1

…………………………………………………………………………………………………

3 27 33 29 8 19

………………………………………………………………………………………………..

11 19 23 27 8 21 4 15 8 ……………………………………………………………………………………………….
3 1 27 4 8 19 23 21 1 ………………………………………………………………………………………………..
20 21 15 14 23 36

.……………………………………………………………………………………………….

25 1 28 16 42

……………………………………………………………………………………………….

13 1 20 3 33 27 18

……………………………………………………………………………………………….

19 23 21 6 40 21

………………………………………………………………………………………………..

A Á B C Č D Ď E É Ě F G H CH I Í J K L M N Ň O Ó P Q R S Š T Ť U Ú Ů
V W Y Ý Z Ž
Účastník soutěže – jméno a příjmení, adresa …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

--------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o uskutečněných akcích
Setkání s našimi seniory
Po dvou letech se v neděli 24. října 2021 uskutečnilo setkání zastupitelů s našimi
staršími spoluobčany v Kulturním domě Cetkovice. Naposledy jsme se setkali 20. října
2019. Důvod je jasný. Za poslední období jsme si prošli velkou krizí, která byla
způsobena pandemií virové choroby COVID-19. Jsme rádi, že jsme opět mohli tuto
zajímavou akci uspořádat.
Tato akce je příležitostí k setkávání sousedů, kamarádů a známých, kteří zde rádi
vzpomínají na mládí a vypráví si o svých radostech a strastech. Je to také malé
poděkování obce našim starším občanům za to, co pro ni a své blízké ve svém životě
udělali. Je to také příležitost se trochu pobavit a dozvědět se něco nového.
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Besedu, kterou pořádají zastupitelé obce, zahájil starosta obce Petr Horák a po
krátkém přivítání dal
slovo
našim
dětem
z mateřské školy. Ty,
přesto že doba není
ideální, připravili krátké
pásmo písniček a také
zahrály pohádku. Paní
učitelky
to
neměly
jednoduché, protože bylo
hodně nemocných dětí a
stále musely program
měnit
a
nacvičovat
pokaždé s jinými dětmi.
O to větší musí být náš
obdiv, že vše zvládly tak
dobře.
Po dětech potom
vystoupil starosta obce se svým projevem, kde poděkoval dětem i paním učitelkám,
shrnul události v obci od posledního setkání. Vrátil se i k událostem z loňského roku.
Naši senioři se tak dozvěděli několik statistických údajů a především pak informace o
opravách a investičních akcích v obci.
Hlavním programem pak bylo vystoupení dechového souboru z Protivanova –
Holóbkova mozeka. K poslechu hrála známé melodie. Nechyběly i skladby na přání
publika. Bylo vidět, že se všem jejich vystoupení líbilo. Zastupitelé roznesli našim
babičkám a dědečkům drobné občerstvení.
Bylo to krásné odpoledne, které se neslo v příjemné a uvolněné atmosféře.
Již nyní se těšíme na shledání v příštím roce.
Petr Horák
…………………………………………………………………………………………………

Lampionový průvod
Účastníci průvodu se sešli v 18 hodin u budovy obecního úřadu. Do čela
průvodu se postavil vlajkonoš, následovaný krojovanými hasiči a pak dlouhou
housenkou složenou z našich menších i větších spoluobčanů. Velká účast udělala
pořadatelům velkou radost. První zastávka průvodu byla u Pomníku padlým hrdinům,
kde hasiči položili věnec a všichni společně uctili jejich památku. Ve svém projevu
zde starosta Petr Horák připomněl bouřlivý rok 1918, kdy vznikala naše republika.
U pomníku vystoupili i žáci ZŠ se svými básničkami a sklidili velký potlesk. I
zde patří dík učitelskému sboru, který žáky připravil.
Průvod se dále vinul naší obcí a společně jsme děkovali za krásné počasí, které
nám letos bylo dopřáno. Na závěr jsme se odměnili v průchodu obecního úřadu, kde
byly připraveny koláčky a čaj. Dle ohlasů všem občerstvení chutnalo.
Kateřina Přikrylová
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******************************************************************************************

Pozvánka na nadcházející akce

…………………………………………………………………………………………….…
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Prodej vstupenek probíhá v úřední dny, pondělí a středa 8-11 a 14-17 hodin.
Původní vstupenky zůstávají v platnosti.
******************************************************************************************
Zprávy z Cetkovic vydává OÚ Cetkovice, IČO 00280071. Vychází jedenkrát měsíčně. Odpovědná osoba: Ing. Kateřina
Přikrylová Náklad 265 kusů. Kontakt - telefon, fax: 516 477 522, www.cetkovice.cz, e-mail:cetkovice@cetkovice.cz
Periodikum je evidováno u Ministerstva Kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 21407.
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