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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Slunečný a teplý březen je za námi. Letošní rok se stále vyvíjí beze
srážek. Zdálo se, že srážek od začátku roku bylo dost, ale opak je pravdou.
Od 1. ledna zatím v Cetkovicích spadlo 44 mm srážek, což je hluboko pod
průměrem. Vůbec by tak nevadilo, kdyby začalo pršet. Polní a zahrádkářské
práce by se určitě stihly i tak. V uplynulém měsíci nás trápil silný vítr, což se projevilo
především v lese, kde padlo několik stromů v části nad novým vodojemem.
Během uplynulého měsíce byl prováděn na našich ulicích úklid od posypového
materiálu. Ten bude pokračovat i v dubnu. Tento měsíc bývá u nás každoročně
věnován odpadům. Jednak od konce března jsou u skládky „Výmoly“ na tradičním
místě již přistaveny kontejnery, kam můžete odvézt biologický odpad ze svých
zahrádek a veřejného prostranství (drobné větve, listí, trávu). Kontejner o objemu
1100 l na bioodpad pod kostelem si odvezla bývalá svozová firma. Nově zakoupený
kontejner bude na stejné místo umístěn v květnu. Dále pak jsme pro Vás připravili
svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů. Výběr nebezpečného odpadu se bude
konat před obecním úřadem ve středu 10. 4. 2019. Hned následný víkend budou u
kulturního domu přistaveny dva 40 m3 kontejnery na odpad, který se svým rozměrem
nevejde do běžné odpadové nádoby. Chci Vás opět požádat, stejně jako při předešlých
svozech, o to, že pokud budou kontejnery naplněny, abyste již další odpad nevozili a
neukládali mimo ně. Součástí „týdne odpadů“ bude i svoz železného šrotu, který
organizuje SK Cetkovice a jehož výtěžek použije SK pro mládež v klubu a na jeho
provoz. Hasiči v průběhu roku také shromažďují v hasičské zbrojnici vyřazený
elektroodpad a budou ho vybírat i při svozu nebezpečného odpadu.
Připomínám, že do konce března bylo nutné uhradit poplatky za svoz odpadů a
za psy. Jsme rádi, že většina svou zákonnou povinnost splnila, za což jsem rád. Najdou
se i tací, kteří pravděpodobně zapomněli a tak jim dáme ještě příležitost v dubnu dát
vše do pořádku. Příležitostí k platbě bylo hodně a to i o vybraných sobotách. Těm,
kterým finanční situace nedovoluje plnou platbu, znovu nabízíme možnost rozložit
platbu na několik splátek. Každý takový případ je nutné projednat na obecním úřadě
předem.
Uplynulý měsíc se u nás konalo mnoho malých i velkých akcí. Velký ohlas
sklidil karneval, který pořádalo Mateřské centrum Cetkovice. Ten letošní se nesl
v duchu středověku. A tak nechyběl hrad Cetkovičák, do kterého se vstupovalo branou
v hradbě po padacím mostě. Nechyběl rej masek plný rytířů a princezen. Děti se vrhaly
do her a řešení úkolů. Dospělí si pak mohli svlažit hrdlo u připraveného občerstvení.
Tato akce si získala značný věhlas v celém širokém okolí. Velký dík patří především
pořadatelům, kteří do přípravy a realizace akce vložili spoustu času, energie a invence.
Do našeho kulturního domu zavítal okrouhlecký ochotnický spolek VOKO.
Nejprve děti zahrály dětem představení „Setkání u Aničky“. Nechybělo pro děti
drobné poučení o tom, že je nutné potěšit nemocné návštěvou a zároveň jej trošku
rozptýlit třeba i pohádkou. Veselost nejlépe navodíte písničkou, kterou si společně
s účinkujícími zazpívaly na podiu i děti z publika. Večer pak dospělí předvedli slavný
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kus Divadla Járy Cimrmana „Dobytí severního pólu“, jehož autory jsou Zdeněk
Svěrák a Ladislav Smoljak. Byl zde vidět cimrmanovský neotřelý humor, který staví
na absurditách života, slovních hříčkách a gestech. Nechybělo i vkusné
zakomponování postav z Cetkovic či Cimrmanův živý obraz o vzniku Cetkovic.
Na své si přišli i příznivci knihovny, kde proběhlo setkání dětí a rodičů nad
knihami z Albatrosu. I v dubnu se máme v knihovně na co těšit. Pro děti je připravena
Noc s Andersenem, kdy nebude chybět nocování v tajemné knihovně a zajímavý
program. Dále paní Janková připravila přednášku o Mauretánii a velikonoční tvoření.
Také naši fotbalisté úspěšně zahájili za slunečného počasí před dobrou diváckou
kulisou jarní část sezóny vítězstvím nad Lipůvkou. Nechybělo i dobré občerstvení
s chlazeným pivkem. Řada z Vás tak využila příjemného prostředí ke sledování
fotbalu či k odpolední procházce. Rozpis jednotlivých utkání najdete v tomto
zpravodaji.
Jsme zhruba v polovině „Postní doby“. Rychlým tempem se blíží Velikonoce,
jež jsou symbolem jara, jehňátek, pučení listů či květů a zelenání trávy. Mají však svůj
velký duchovní rozměr téměř ve všech náboženstvích. Pro křesťany je to vrchol,
„svátek svátků“, kdy za nás položil prorokovaný Spasitel svůj život na kříži a následně
vstal z mrtvých.
A tak mi na závěr dovolte Vám popřát, abyste tyto svátky prožili v RADOSTI.
To Vám ze srdce přeje
Petr Horák
starosta obce
*******************************************************************************************

Společenská kronika
V měsíci dubnu se dožívají významného životního výročí tito jubilanti:
Greplová Božena
Majer Petr
Zemánková Ludmila
Vašíček Ladislav
Vala Josef
Vybíhalová Ludmila
Čapková Marie
Pramuková Anna
Tesařová Františka
Ženatá Jiřina
Srdečně blahopřejeme
………………………………………………………………………………………………………………………

V měsíci březnu naše řady opustili:
Jan Kubín
Petr Mašek
Čest jejich památce!
………………………………………………………………………………………………………………………

V měsíci březnu se narodil:
Adam Vik
Přejeme hodně štěstí do života
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*******************************************************************************************

Informace z Mateřské školy
Děti přivítaly jaro
Ve čtvrtek 21. března 2019 jsme se rozloučili se
zimou a přivolali jsme jaro. Za hlasitého zvuku klapaček
a hrkaček se průvod v čele s figurou symbolizující
odcházející zimu vydal k rybníku. Děti ze třídy Berušek a
Včelek si připravily krátký kulturní program, který
předvedly přítomným rodičům. Následovalo zapálení
Moreny a její vhození do rybníka. Tohoto úkolu se ujaly
paní učitelky za bedlivého pozorování dětí. Vše se
podařilo a zimu jsme poslali zpět do podsvětí. Děti si poté
ozdobily větvičku zvanou líto barevnými stužkami a za
krásného, slunečného a téměř již jarního počasí jsme se
vraceli zpět do mateřské školy.
Miroslava Sedláková
******************************************************************************************

Informace ze Základní školy
MAŠKARNÍ KARNEVAL
Již na začátku února žáky zajímalo, kdy se bude konat letošní karneval.
Nedočkavci si však museli počkat celý měsíc, až na pátek 1. března 2019. Maškarní
karneval byl pořádán pro všechny žáky ZŠ Cetkovice v době školní družiny. Celé
odpoledne řídila soudkyně a na
vše dohlížel příslušník armády.
Pozvání přijalo 22 žáků v
krásných kostýmech - přehlídka
masek byla velice pestrá.
Představili se nám čarodějky a
čarodějové,
princezny,
víly,
klaun,
policista,
sportovec,
Spiderman, upír, jednorožec,
růžový panter, vlk, labuť, kočičky
a zajíčci.
Všichni si vyzkoušeli svoji
obratnost, rychlost a vědomostní
kvíz, který byl z oblasti pohádek. Úspěch žáků byl odměněn sladkostí a nechybělo ani
malé občerstvení v podobě upečeného domácího perníku. Na závěr jsme si zaskotačili
při pohádkové hudbě.
Všem děkujeme za účast a přejeme krásné jarní období.
******************************************************************************************
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Sportovní klub Cetkovice
Termínová listina JARO 2019 MUŽI – III. třída
TERMÍN KOLO ČAS

SOUPEŘI

Odjezd

NE 31.3.

16

15.00 CETKOVICE - LIPŮVKA

NE 7.4.

17

15.30 LAŽANY - CETKOVICE

NE 14.4.

18

15.30 CETKOVICE - V.OPATOVICE

SO 20.4.

19

16.00 VAVŘINEC - CETKOVICE

NE 28.4.

20

16.00 CETKOVICE - KUNŠTÁT "B"

NE 5.5.

21

17.00 SVITÁVKA - CETKOVICE

NE 12.5.

22

17.00 CETKOVICE - KOTVRDOVICE

NE 19.5.

23

17.00 OSTROV - CETKOVICE

NE 26.5.

24

17.00 CETKOVICE - BENEŠOV

NE 2.6.

25

17.00 KNÍNICE - CETKOVICE

NE 9.6.

26

17.00 CETKOVICE - VÍSKY

NE 16.6.

15

17.00 VRANOVÁ - CETKOVICE

14.15
14.45
16.00
15.45
16.15
16.00

Termínová listina JARO 2019 ST. PŘÍPRAVKA - OP
TERMÍN KOLO ČAS

SOUPEŘI

Odjezd

NE 14.4.

13

10.00 ADAMOV - CETKOVICE

NE 14.4.

13

11.30 OLOMUČANY - CETKOVICE

Adamov

PÁ 19.4.

14

10.00 CETKOVICE - ŠOŠŮVKA

Cetkovice

PÁ 19.4.

14

11.15 CETKOVICE - VYSOČANY

Cetkovice

SO 27.4.

15

10.00 LETOVICE - CETKOVICE

SO 27.4.

15

11.30 SVITÁVKA - CETKOVICE

SO 4.5.

16

9.00

SO 4.5.

16

10.15 CETKOVICE - LAŽANY

ST 8.5.

17

10.00 RÁJEC - CETKOVICE

ST 8.5.

17

10.15 RÁJEČKO - CETKOVICE

Rájec

PÁ 10.5.

18

16.30 CETKOVICE - BOSKOVICE A

Cetkovice

PÁ 10.5.

18

17.45 CETKOVICE -BOSKOVICE B

Cetkovice

SO 18.5.

19

9.00

SO 18.5.

19

10.15 JEDOVNICE B - CETKOVICE

ST 22.5.

20

17.00 CETKOVICE - BLANSKO A

CETKOVICE - Č.HORA

JEDOVNICE A - CETKOVICE
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8.30

Hřiště

9.00

Adamov

Svitávka
Svitávka

8.15

Knínice
Knínice

9.00

7.45

Rájec

Kotvrdovice
Kotvrdovice

16.15

Knínice

Knínice
Kunštát

ST 22.5.
SO 25.5.

20
21

18.15 CETKOVICE - BLANSKO B
9.00 ŽIJEME HROU A - CETKOVICE

SO 25.5.

21

10.15 ŽIJEME HROU B - CETKOVICE

ST 29.5.

22

17.30 KNÍNICE - CETKOVICE

PÁ 31.5.

23

16.30 CETKOVICE - OPATOVICE A

Cetkovice

PÁ 31.5.

23

17.45 CETKOVICE - OPATOVICE B

Cetkovice

SO 8.6.

24

10.00 BENEŠOV - CETKOVICE

SO 8.6.

24

11.15 DOUBRAVICE - CETKOVICE

7.45

Kunštát
16.45

9.00

Knínice

Benešov
Benešov

………………………………………………………………………………………………………………………

Dárci krve z SK Cetkovice
Ke každé lidské činnosti patří i drobné, či větší úrazy. Nejinak je tomu i u
sportu. A právě sportovci patří k té populaci, která je fyzicky zdravá a patří k ideálním
dárcům krve. O tom ale, že by fotbalisté darovali krev, se moc neví. Snad v tisku se
objeví článek o profesionálech, kteří propagují dárcovství.
Proto jsme se rozhodli po jednom vyhraném přátelském zápase, že bychom
mohli být výjimkou a darovat krev. Nejprve to byl jeden, pak dva a pak se hlásilo
deset našich fotbalistů. Jelikož maminka jednoho z fotbalistů paní Hana Kubínová
pracuje přímo v laboratoři a na transfúzní stanici Nemocnice Boskovice, tak jsme ji
požádali, zda by nám domluvila termín na hromadné darování krve. Vždy se člověk
cítí komfortně, když jde celá parta známých.
Tím dnem „D“ se pro nás stalo úterý 12. března 2019. Z původně přihlášených
díky nemocem a pracovním povinnostem, se setkalo před nemocnicí v Boskovicích 6
„statečných“ v klubových bundách. Při vstupu do části nemocnice určené k odběrům
nás překvapilo, jak velký je prostor čekárny a že tam nejsme sami. S námi tam byla i
část hasičů boskovické Mazurie a běžní dárci. Celkem tam tak bylo s námi cca 20 lidí.
A jak probíhá celý proces odběru? Nejprve dostanete dotazník, kde vyplňujete
informace o svém zdravotním stavu, jaké berete léky, jaké máte alergie, jakou
závažnou nemoc jste měl v minulosti, zda kouříte či jak moc pijete alkohol, apod.
Vyplníte i přihlášku k odběru, kterou odevzdáte u okénka na příjmu a dostanete své
pořadové číslo. Následuje odevzdání vzorku krve ze vpichu z prstu, kterého se ujala
paní Kubínová. Důležité je dodržovat před odběrem pitný režim, aby krev byla „řidší“
a hlavně také proto, že je nutné odevzdat vzorek moči. Což může být problém, protože
jak to udělat, když se Vám zrovna nechce… . Po vyhodnocení vzorků krve a moči se
Vás ujme paní doktorka. Ta s Vámi projde vyplněné údaje z dotazníku a poučí Vás o
odběru. Všichni jsme byli prvodárci, tak poučení a vstupní procedury jsou nutné. Pak
už jsme čekali na odběr. V malé kuchyňce jsme si mohli vzít rohlík a čaj. Drobná
nervozita asi na nás byla vidět, protože nikdo nevěděl, jak bude reagovat. Konečně na
nás přišla řada před 10. hodinou. Samotný odběr je chvilková záležitost.
V Boskovicích na odebírání krve jsou čtyři místa (další odběrná místa byla pak
obsazen těmi, co darovali plazmu). Všichni jsme to měli „odbyté“ za 20 minut (jeden
odběr trvá cca 7 minut). Každý z nás daroval necelého půl litru této vzácné tekutiny,
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která následně bude sloužit buď k přímému vpravení příjemci, nebo k výrobě krevních
derivátů – tedy léčivých přípravků z lidské krve.
Odměnou za darovanou krev nám pak byl oplatek, stravenka, odznáček a
hlavně dobrý pocit, že jsme mohli pro ostatní udělat něco dobrého. Už se všichni
těšíme na další hromadný odběr, který bychom chtěli absolvovat v létě po sezóně.

Naši dárci zleva: Petr Horák, Radek Najer, David Kubín, Michal Kubín, Jan Horák.
Chybí Tomáš Pospíšil, který již musel do práce.
Napsali o nás i v Blanenském deníku:
(https://blanensky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-fotbalovy-klub-pomaha-lidemdaruje-krev-20190317.html).
******************************************************************************************

Informace
MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

v obci Cetkovice bude ve středu 10. 4. 2019 v době od 15.00 do
16.00 hodin před obecním úřadem.
Zde bude možnost předat pracovníkům pověřené firmy
následující odpad:
Plechovky se zbytky barev, zářivky, pneumatiky (bez disků),
akumulátory, prošlé léky, textil znečištěný olejem apod.
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A také odpad zpětného odběru:
televizory a monitory, rádia a počítače, ledničky a
mrazničky.
Zde upozorňujeme, že musí být kompletní.
Věříme, že každý občan využije tohoto sběru,
který obec organizuje a v uvedeném termínu
odevzdá odpad tam, kam patří.
Žádáme občany, aby tento odpad nosili až ve
výše uvedené době a mohli tak odpad předat
přímo pracovníkům pověřené firmy.
Elektroodpad určený ke zpětnému odběru budou při této příležitosti vybírat naši
hasiči ve stejný den a hodinu před obecním úřadem.
………………………………………………………………………………………………………………………

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

v obci Cetkovice bude ve dnech 12.4. – 14. 4. 2019 na parkovišti u kulturního
domu.
Budou umístěny 2 kontejnery o objemu 40m3 .
Kontejnery jsou určeny pro odpad, který se svými rozměry nevejde do popelnic.
Např. staré koberce, lina, hadry, matrace, zbytky z postelí, použitá keramika, odpad
z vyklízení půd apod. Nábytek jen v rozebraném stavu.
Nesmí se ukládat: Výše uvedený nebezpečný odpad.
Dále odpad jako železo, pneumatiky, látky hořlavé a
výbušné, uhynulá zvířata.
Žádáme občany, aby v případě přeplnění kontejnerů,
nechali další odpad na podzimní svoz a nehromadili ho
na komunikaci u kontejnerů.
Náklady spojené s odvozem a likvidací
nebezpečného a velkoobjemového odpadu hradí obec
Cetkovice. Tento sběr je určen občanům - ne
podnikatelům.
………………………………………………………………………………………………………………………

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU

SK Cetkovice pořádá v sobotu 13. dubna 2019 od 10 hodin po obci
sběr železného šrotu. Žádáme všechny občany, kteří chtějí odevzdat
staré železo, aby je v den svozu (z důvodu možné krádeže) shromáždili
před svůj dům. Sportovci poté projedou všechny ulice obce.
Samozřejmě pomohou v případě Vašeho zájmu vynosit těžké kusy ze
sklepů či půd.
Výtěžek půjde na provoz fotbalových družstev mládeže a chod klubu.
………………………………………………………………………………………………………………………
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Zubní pohotovost o víkendech – Duben 2018
Den
6.4.
7.4.
13.4.
14.4.
19.4.
20.4.
21.4.
22.4.
27.4.
28.4.

Lékař
MUDr. Loskot
MUDr. Lukeš
MUDr. Mikulášková
MUDr. Nečasová
MUDr. Padalík
MUDr. Paděrová
MUDr. Paulíčková
MUDr. Pernicová
MUDr. Pokorná M.
MDDr. Potůček

Adresa
Svitávka, Hybešova 197
Boskovice, Smetanova 24
Letovice, Mánesova 468/2
Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Šebetov, 117
Černá Hora, Zdrav. středisko
Boskovice, Růžové nám. 16
Blansko, Gellhornova 9
Blansko, Pražská 1b

Telefon
516 471 210
516 454 046
516 474 488
607 812 963
516 491 263
516 465 452
725 415 615
774 177 804
516 412 422
516 419 538

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 17:00
hodin do 07:00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24 hodin.
………………………………………………………………………………………………………………………

MUDr. Rula Machačová
DOVOLENÁ
27.4.2019 - 9.5.2019
Sestra v ordinaci přítomna:
úterý, čtvrtek: Boskovice, Lidická 10 7.30 - 10.30
pondělí, pátek: Šebetov 7.30 – 10.00
Zástup: MUDr. Pavel Doležel - Velké Opatovice, Blansko
Dětská pohotovost - nemocnice Boskovice
po -pá: 17.00 - 22.00 hod.
so, ne, státní svátek: 8.00 – 20.00
………………………………………………………………………………………………………………………

Nález psa
V pondělí 25.3. byl na území obce nalezen pes. Jedná se o přítulnou fenečku křížence
čivavy. Kdo ji postrádá, ať se obrátí na obecní úřad na tel 516 477 522 nebo
775 395 175.
******************************************************************************************

Informace o uskutečněných akcích
Divadelní představení ochotníků z Okrouhlé
Sobota 30. března patřila v Cetkovicích kultuře. Do sálu kulturního domu
zavítal ochotnický soubor VOKO z Okrouhlé. Divadelníci si na tento den připravili
hned dvě vystoupení. Odpolední představení Setkání u Aničky odehrály děti dětem.
V příběhu děti viděly nemocnou Aničku, kterou navštíví její kamarádi a pro její
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potěchu jí zazpívají a zahrají písničky a předvedou pohádku. Z pohádky se vyklubal
příběh O Červené Karkulce.
Večer se scházeli dospělí na představení cimrmanovské klasiky Dobytí
severního pólu. I tato komedie byla velmi povedeně ztvárněna dospělými členy
souboru VOKO. Průvodní odbornou přihlášku doplnilo dávno zapomenuté umění
živých obrazů. Speciálně zde v Cetkovicích jej doplnila sada dvou obrazů z historie
Cetkovic. Sálem se po celou hru ozývaly salvy smíchu.
I přes krásné sobotní počasí měla obě představení slušnou účast. Atmosféru
velkého divadla doplnil i Kulturní, školský a sportovní výbor, který si pro návštěvníky
připravil na přestávky drobné občerstvení.

Kateřina Kubínová
………………………………………………………………………...........................................

Středověké klání na hradě Cetkovičáku
V sobotu 16. 3. L.P. 2019 se v místním kulturním domě otevřela vstupní brána
do hradu Cetkovičáku. Kdo jí prošel, ocitl se rázem ve středověku. Masky obdržely
bezedný pohár, který si mohly dle libosti vyzdobit drahokamy. Středověký turnaj
zahájil špacír masek. I letos jsme byli překvapeni nápaditostí rodičů, kteří vymysleli
pro své ratolesti vtipné masky. Asi nejvíce nás překvapily plážové žabky :-D .
Všechna pážata se cvičila koňmo s dřevci, kdy jejich úkolem bylo sebrati
barevný věneček ze slaměného panáka a docválat zpět. Krátkou pauzu vyplnil tanec
přivolání jara se stuhami. Výcvik pokračoval střelbou lukem na draky. Pážata se v této
disciplíně velmi osvědčila – draky sestřelila i velmi malá pážátka a někteří i s rukou
v sádře. Souběžně probíhalo klání s dekomlaty. Úkolem pážat bylo utkati se
s protivníkem a pomocí srolované deky jej srazit z lavice. Vyzkoušet bylo možno i
chůzi na chůdách. Posledním soubojem bylo přetahování čtyř rytířských šiků lanem.
Všechna pážata byla za splněné úkoly odměněna cukrátky a některá měla štěstí v losu
tomboly.
Klání bylo završeno slavnostním pasováním na rytíře a rytířky našim rytířem
Michalem. Každý dostal žold v podobě koženého váčku se zlaťáky.
V průběhu celého odpoledne se všichni mohli občerstviti v našem středověkém
šenku, ve kterém spanilé panny šenkýřky nabízely libé pokrmy a moky.
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Doufáme, že jste si společné odpoledne užili tak, jako my, organizátoři 😊 .
Atmosféra byla naprosto úžasná a historické téma určitě ještě rádi zopakujeme.
Děkujeme všem rodičům a dětem, že se s námi přišly pobavit a pohrát. A samozřejmě
velké díky patří našim sponzorům, bez nichž bychom to nezvládli. A ještě jedno
speciální poděkování patří Valovým za zapůjčení rekvizit a kostýmů a také Michalovi
Procházkovi za velkolepou a hlavně časově náročnou výrobu hradní brány s padacím
mostem.
Těšíme se za rok zas!

Poděkování sponzorům:
Obecní úřad Cetkovice, Hotel a restaurace Morava Jevíčko, Lescus, Dřevos, Michal
Kratochvíl, Hostinec U Smékalů, DŘEVO M&J Jankuj, ING DRAK, Autoservis
Jurdič, Pěstitelská pálenice Cetkovice, COOP Jednota, MAS Partnerství venkova,
Špizza Pizza. Lékárna Magistr Tom Boskovice, Cukrárna U Mlsné kočky, Poustevníci
***************************************************************************

Pozvánka na
Velikonoční tvoření pro děti i dospělé
KDY: středa 10. dubna 2019 od 16 h
KDE: obecní knihovna
Veškerý materiál na tvoření bude připraven. Přineste si jen 30 Kč na jeho zakoupení.
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………………………………………………………………………...........................................

Mateřská škola Cetkovice,
okres Blansko, příspěvková organizace
srdečně zve všechny zájemce na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V MATEŘSKÉ ŠKOLE CETKOVICE
ve středu 17. dubna 2019 od 8.30 do 15.30 hodin.
Těší se na Vás děti a učitelky ze třídy Berušek a
Včelek.
………………………………………………………………………………………………………………………

******************************************************************************************
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