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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Poslední měsíc školního roku je za námi. Byl pro nás, co se týče počasí,
přívětivý. Užili jsme si krásné slunečné dny, ale i dostatek dešťových srážek.
Ty bohužel stále častěji přicházejí v bouřkách, u kterých nikdy přesně nevíte,
jak dopadnou. Mohou přinést přívalový déšť, jako tomu bylo u nás 16. června.
Zde musím poděkovat našim hasičům a pracovníkům obecního úřadu za rychlý zásah a
úklid. Nebo přinesou kroupy a úroda na zahrádkách přijde vniveč. Konec června pak
přinesl tropické teploty, které neklesaly ani ve večerních hodinách a přes noc se držely
nad 20°C.
I tak je na obci stále práce dost. Tráva díky „nebeské zálivce“ pěkně roste a tak je to
s ní „nekonečný“ boj. O prázdninách budeme mít brigádníky z řad studentů.
Předpokládáme, že odlehlejší části obce budou během dvou měsíců posečené.
Ve druhé polovině prázdnin bude započato s pracemi na plánované opravě
komunikace na ul. Vrbovecká. Podařilo se nám napodruhé vybrat firmu, se kterou již
máme podepsanou smlouvu. Posunul se díky pozdějšímu podpisu termín dokončení,
který je nově do konce září. Při průjezdu ulicí jsem zjistil, že se stále na ulici nachází
stavební materiál. Předpokládám, že na začátku prázdnin už tam nebude.
Podařilo se nám získat dotaci z Jihomoravského kraje na drobné opravy v kulturním
domě. Chceme na tuto akci oslovit místní firmy. V rámci této akce budou vyměněny
brány na zahradu včetně části oplocení, které je ve špatném stavu. Dále bychom chtěli
vylepšit prostor pro šatnu. Zbudujeme zde stěnu, která by umožnila tuto část uzavřít.
Také připravujeme opravu WC a koupelny v bytě v MŠ.
Pracujeme na novém znění obecně závazných vyhlášek obce, které jsou zastaralé.
Návrhy prošly kontrolou Ministerstva vnitra ČR. Některé budeme rušit, jiné budeme
slaďovat se změnami zákonů, které od jejich schválení proběhly.
Při ohlédnutí za minulým měsícem nesmíme zapomenout na největší úspěch našich
fotbalistů v novodobé historii. Mužům se podařil husarský kousek. Jednak s obrovským
náskokem vyhráli III. třídu okresního přeboru s neuvěřitelným skórem 103:22. Navíc se
také stali vítězi Poháru OFS Blansko, kdy ve finále porazili vítěze okresního přeboru.
Naposled muži postoupili do „okresu“ v roce 1992, ale vydrželi tam jen rok. Fotbalisté
tak zúročili dlouholetou nelehkou práci s mládeží. Nezbývá mi, než abych jim
pogratuloval k takovému výsledku. Děkujeme za skvělou reprezentaci obce. Všichni na
okrese teď vědí, že v Cetkovicích se hraje skvělý fotbal. Fotbalisté si tak nadělili dárek
k plánovaným oslavám 80 let od vzniku klubu.
Velmi úspěšné bylo Sportovní odpoledne pro děti a rodiče. Celkem se ho zúčastnilo
více jak 40 dětí, což je výborné a pořadatelé, kterým byl Sportovní, školský a kulturní
výbor vedený Martinem Čapkou, byli velmi potěšeni. Příjemným setkáním bylo také
Vítání občánků, které proběhlo v obřadní síni na obecním úřadě. Do obce jsme uvítali
10 dětí. Bylo krásné sledovat, jak jejich rodiče na ně hledí s láskou a starostlivostí a jak
některé děti již běhaly a zvědavě sledovaly, co se kolem nich děje.
A co se bude dít v tomto měsíci? Největší akcí budou určitě Oslavy 80 let založení
fotbalu v Cetkovicích. Pořadatelé si pro Vás připravili program na celé odpoledne i
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večer. Je velmi pestrý a každý si v něm může najít to své. Nebudou chybět atrakce pro
děti i dospělé. Těšit se můžete na soutěže a především nebude chybět fotbal. Největším
lákadlem bude večer s Petrem Švancarou, který je bývalým prvoligovým fotbalistou,
moderátorem, účastníkem slavného fotbalového pořadu TIKI-TAKA a především
velkým šoumenem. Můžeme se těšit na rozhovor s ním a také na autogramiádu.
Pořadatelé připravili velké a bohaté občerstvení, kde nebudou chybět i opékané makrely.
Vše ukončí taneční zábava.
Dále se v červenci můžete těšit na tradiční Hasičský výlet, který má mezi občany
velmi dobré jméno. Nebude chybět ani bohaté občerstvení a živá kapela. Tradiční
benefiční koncert, který byl vždy v neděli po výletě, je přesunut na září a bude se konat
na návsi.
Začínají prázdniny a tak mi dovolte, abych především dětem popřál jejich příjemné
prožití, krásné počasí a bezstarostnou pohodu. Vám, kteří se chystáte na dovolenou, přeji
krásný odpočinek a nabrání sil a Vám všem ostatním příjemný červenec.
Petr Horák
starosta obce
******************************************************************************************

Společenská kronika
V měsíci červenci se dožívají významného životního výročí tito jubilanti:
Vystavěl Bohumil
Vystavělová Alenka
Ševčíková Anna

Partyš Petr
Vašíček Josef
Pospíšilík Luboš

Gratulujeme a přejeme spokojenost a pevné zdraví v dalších letech!
………………………………………………………………………………………………………………………

V měsíci červnu naše řady opustil
Zdeněk Roupa
Čest jeho památce!
**************************************************************************************

Informace z Mateřské školy
Měsíc červen v mateřské škole.
Měsíc červen byl jako každým rokem nejbohatším měsícem na konání školních akcí.
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Ve středu 1. června si paní učitelky připravily ke Dni dětí hru Cesta za pokladem. Děti
hledaly červené fáborky a cestou plnily různé úkoly. Odměnou jim byl poklad, který
paní učitelky ukryly na školní zahradě a který obsahoval smajlíkové medaile a sladkosti.
Hned následující den jsme navštívili Základní školu Cetkovice, kde se konal výchovný
koncert hudební skupiny Marbo. Muzika i písničky se nám moc líbily, některé jsme si
s Marbem mohli zazpívat. Koncert měl jako vždy velmi vysokou úroveň.
V následujícím týdnu nás v mateřské škole navštívil místní včelař pan Josef Vala a
přinesl nám ukázat včely.
Z bezpečnostních důvodů
včelstvo
umístil
do
pozorovacího proskleného
úlu. Děti mohly v úlu
pozorovat včely, hledaly a
našly i matku. Pan Vala
dětem ukázal vystavěné
rámečky, ve kterých žijí a
pracují včely. Seznámil je
také s dýmákem, který je
důležitý při práci se
včelami, neboť včely se
uklidní a včelař může v úlu
lépe a bezpečněji pracovat.
Také
jim
předvedl
oblečení, v kterém chodí
včelař ke včelám. Děti měly
možnost
vidět
včelí
produkty, jako jsou včelí
vosk a včelí med, med si
také mohly ochutnat. Byl
výborný, všem chutnal a co
zbylo,
použila
paní
kuchařka do odpoledního
čaje.
Děkujeme
panu
Valovi za každoroční velmi
poučnou a zajímavou
návštěvu, která nám pomáhá učit děti chránit přírodu.
V tomto týdnu jsme také přijali pozvání od firmy Lescus. Ve spolupráci se studenty
Střední lesnické školy Hranice se mohly děti zábavnou formou seznámit s pěstováním
sazenic lesních dřevin a prohlédnout si nově zbudovaný areál firmy. Dopoledne se
studenty si naši předškoláci velmi užili.
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V pátek 10. června se
konalo na zahradě mateřské
školy
a
venkovních
prostorách u kulturního
domu slavnostní rozloučení
s předškoláky na téma
Pravěk.
V odpoledních
hodinách jsme se sešli
s rodiči, dětmi a přáteli
školy
v pravěkých
kostýmech.
Nejdříve
vystoupily předškolní děti
s kulturním programem a
potom probíhalo předávání
odměn a dárečků. Dětem
přišel popřát i pan starosta Petr Horák. Následovaly pravěké hry a soutěže dětí s rodiči,
u kterých se děti dostatečně vydováděly. Mohly si barvičkami namalovat malého
dřevěného dinosaura, kterého obdržely ještě s jinými dárečky a cukrovinkami za splnění
všech soutěží a úkolů. Pak už jsme se jen občerstvili minerálkou, ovocem a výbornými
koláčky, které připravily naše paní kuchařky. Opekli jsme si u ohýnku párky a
následovala volná zábava. V podvečer jsme se rozcházeli se spoustou dojmů a zážitků
z krásného slavnostního odpoledne.
Další akcí byla návštěva sférického kina v kulturním domě. Děti měly možnost vidět
příběh Začarovaný korálový útes. Mohly se ponořit do mořských hlubin a mít výjimečné
pocity, které umožňuje promítání filmu ve formátu 360 stupňů. Pro všechny děti to byl
nový skvělý zážitek.
Ve středu 22. června jsme s dětmi navštívili
zážitkovou farmu v malebné vesničce Velenov. Pan
Pavel Blézl nám ukázal farmu s jeho zvířátky. Měli
jsme možnost pozorovat asi deset druhů zvířátek –
koně, osly a čtyřdenní oslátko, kozy, králíky,
morčata, kočky a koťátka, pejsky, dokonce i mloka,
krotkou lištičku a srnečku s dvěma srnčaty. Děti
byly z pobytu na farmě nadšené. Mohly si zvířátka
krmit, hladit, mazlit, chovat a dovádět s nimi na
louce. Přímý kontakt se zvířátky byl pro děti silným
emotivním zážitkem. Při cestě zpět jsme se ještě
zastavili ve Valchově na výbornou zmrzlinu a pak
už honem zpět do školky.
Další den jsme podnikli vycházku do Světlé. Bylo
krásné letní počasí a cesta nám rychle ubíhala.
Podívali jsme se, kde bydlí několik našich
kamarádů ze Světlé. Maminky těchto kamarádů nám připravily bohaté občerstvení.
Trošku jsme si odpočinuli a už jsme se vydali na cestu zpět. Vraceli jsme se k obědu, a

Červenec 2022
5

to už bylo venku velké horko. K odpolednímu odpočinku jsme mohli využít
chladnějších prostor mateřské školy, kde se nám po vycházce krásně odpočívalo.
V úterý 28. června jsme se vydali na další výlet, tentokrát linkovým autobusem do
Uhřic. Opět jsme si na malé vycházce prohlédli, kde bydlí naši kamarádi z Uhřic,
občerstvili se u jejich maminek a už jsme spěchali na autobus. Výlet nebyl příliš
náročný, všichni jsme se cílili příjemně unavení.
A už je tu 30. červen a s ním konec školního roku. Letošní rok byl na události výjimečný
i tím, že Rusko zahájilo vojenský konflikt s Ukrajinou a naše mateřská škola začlenila
dvě čtyřletá ukrajinská děvčátka do kolektivu našich dětí.
Děkujeme všem rodičům dětí za pomoc a podporu mateřské školy a panu starostovi a
obecnímu zastupitelstvu za spolupráci a podporu v uplynulém školním roce.
S nastupujícím časem letních prázdnin Vám přejeme zasloužené dny odpočinku a
zajímavé dovolenkové zážitky.
Tak a teď už hurá na prázdniny! Těšíme se na shledanou 1. září.
Jaroslava Buličková
******************************************************************************************

Sportovní klub Cetkovice
Brigáda na hřišti
Tím, že se daří fotbalově
našemu klubu a je vždy
připraveno dobré občerstvení,
zvětšuje se návštěvnost v areálu
fotbalového hřiště. Snažíme se i o
lepší zázemí pro diváky i hráče.
Během uplynulých měsíců došlo
svépomocí k drobným úpravám
kabiny pro převlékání. Bylo to
vyžádáno i tím, že máme široký
hráčský kádr. Vybouráním jedné
příčky se podstatně zvětšila
kabina domácích. Bourací a
zednické práce prováděli naši
členové pod odborným vedením našeho hráče Martina Odehnala, který následně provedl
zednické práce.
Novou kabinu bylo nutné vybavit nábytkem, který vyhovuje současným potřebám.
Tohoto nelehkého úkolu se ujal Radek Najer, který vše navrhl a také vyrobil ve firmě
Dřevos Cetkovice. Ta nám vyšla vstříc i cenou materiálu a veškerých prací. Následné
montáže se kluci pod vedením Radka ujali sami.
S areálem máme další plány. Zkusili jsme podat žádost na Jihomoravský kraj o
dotaci na malou železnou tribunu a část lávek kolem hřiště. Pokud dotaci nezískáme,
musíme lávky opravit tak i tak a tribuna by chvíli počkala. Také jsme pro návštěvníky
areálu od firmy Dřevos Cetkovice zakoupili pivní sety.
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Tímto chceme poděkovat všem, kteří se na výše uvedených akcích podíleli.
Petr Horák
……………………………………………………………………………………………………………………….

Historický úspěch Cetkovického fotbalu
V historii našeho klubu se vždy dobře pracovalo s mládeží. Můžeme vzpomenout na
trenéry mládeže jako Ladislav Širůček, Ladislav Učeň, Miroslav Jancek, Jaroslav
Karlík, Josef Hrdý, Zdeněk Tlustý, Miroslav Najer nebo František Tesař. Jsme malá
vesnice a tak těch dětí není tolik. Proto se stávalo, že jsme mládež neměli.
V roce 2001 jsme začali znovu s dětmi od začátku. Založili jsme fotbalovou
přípravku. Trenérem byl Petr Horák a k němu se následně přidal Miroslav Sychra.
V první sezóně se moc nedařilo a kluci běhali v hejně kolem balonu. Postupně se
zlepšovali a v žácích hráli vždy o špici tabulky. V dorostu úspěchy pokračovaly a
vyvrcholily postupem do krajské soutěže. V té době jsme měli žáky i dorost a trenéři se
rozdělili. Mirek Sychra zůstal u žáků a Petr Horák měl dorost. Hned první sezónu
(2014-2015) I.A třidy dorostu Jihomoravského krajského fotbalového svazu jsme
vyhráli. O postup dále jsme již zájem neměli, protože jsme viděli, že nebudeme mít
dostatek hráčů. Tak jsme v kraji vydrželi ještě jednu sezonu ve spojení s Vískami.
A proč jsme to vše dělali? Přece abychom pozvedli fotbal v Cetkovicích a dostali se
do vyšších soutěží s muži a hlavně, abychom udrželi tradici fotbalu v Cetkovicích. Na
začátku bylo třeba, aby se hráči etablovali mezi muži. Trenérem týmu se stal Petr Horák,
vedoucím mužstva Ladislav Učeň. O kondici a tréninky se starali Jan Horák a Michal
Kubín. Postupně se tým konsolidoval a jen díky Koronaviru, přestože se držel po dva
roky v soutěži na špici, jsme nepostoupili výše (soutěže byly zrušeny).
Konečně se úspěch dostavil a my tak po parádním výkonu v celé soutěži vyhráli III.
třídu okresního přeboru a postoupili do vysněného okresního přeboru. Ale jakým to
bylo způsobem! Z 22 zápasů jsme 20 vyhráli, 1 prohráli a jeden remizovali. Získali jsme
61 bodů a před druhou Svitávkou měli náskok 15 bodů. Ohromující bylo i skóre - 103
vstřelených branek (průměr 4,7 gólů na zápas) a jen 22 inkasovaných. Střelcem gólu
číslo 100 v sezóně byl Tomáš Přikryl. Zkrátka jsme v soutěži dominovali. Vyrovnali
jsme se i s tím, že dva hráči základní sestavy odešli plnit své vojenské povinnosti do
Mali. Nejlepším střelcem soutěže byl Tomáš Sychra, který přitom hrál jen jarní část
sezóny. Třetí v soutěži byl Tomáš Přikryl, který byl téměř celou jarní část soutěže v Mali
a na pátém místě mezi střelci soutěže byl Jan Horák, který hrál třetinu zápasů středního
obránce. Pokud tito naši hráči odehráli všechny zápasy, tak by se blížili v sezóně ke 40
gólům, což je téměř neuvěřitelné.
Souběžně se sezónou jsme hráli i Pohár OFS. V něm jsme postupně porazili mužstva
z okresního přeboru (tedy o třídu výše) – Knínice 4:1, Letovice 7:1, Drnovice 3:1. Ve
finále, které se hrálo v Bořitově, jsme porazili vítěze okresního přeboru Rudici dokonce
5:1 a stali jsme se vítězi Poháru OFS a postoupili jsme pro příští sezónu do Poháru
JmFS. Jedinou kaňkou finále bylo zranění ramene Davida Kubína. Zde byl nejlepším
střelcem soutěže Filip Dokoupil s 5 góly.
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Když se ohlédneme za současným týmem mužů, tak je to jako sen. Kluci od malička
tvořili partu, byli blázni do fotbalu, tréninky je bavily. Na začátku také bylo vidět, jak
se ohromně trénink od tréninku zlepšují a hecují se. Sounáležitost s týmem se
projevuje i v současné době, protože si vzájemně vypomáhají i v soukromém životě a
drží při sobě. A to právě dělá fotbal fotbalem.
I v současné době pracujeme s mládeží. Máme přihlášený tým do starší přípravky a
do mladších žáků. Zde jsou trenéry Michal Kubín, David Loukota, Zbyněk Šmíd a
Valentin Cojocaru.
Jsme rádi za účast diváků na fotbalových utkáních a velkou podporu fanoušků, kteří
s námi jezdili po celou sezónu i na hřiště soupeřů.
Všem hráčům a těm, co se kolem fotbalu točí, patří velký dík. Děkujeme za dobrou
reprezentaci obce Cetkovice.
Petr Horák
Foto z posledního utkání sezóny v Lipůvce

Ležící zleva: Jakub Pospíšil, Jan Forchtner
Dolní řada zleva: Tomáš Sychra, Jan Horák, Ondřej Lepka, David Letfus, Josef Meluzín,
Tomáš Přikryl, Valentin Cojocaru, Dušan Sychra a trenér Petr Horák
Horní řada: vedoucí mužstva Ladislav Učeň, Martin Odehnal, Michal Kubín, Jakub Baběrád,
David Jedlička, David Kubín, Radek Najer, Tomáš Pospíšil a David Loukota
Na fotce chybí hráči (kteří hráli jarní část sezóny) kvůli dovolené nebo zranění: Zbyněk Šmíd,
Jan Filip a Filip Dokoupil a Jakub Dostál.
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Foto s fanoušky po finále Poháru OFS Blansko v Bořitově

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

KONEČNÉ TABULKY SEZONY 2021/22
III.třída – muži
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tým
Cetkovice
Svitávka
Lipůvka
Ostrov
Vavřinec
Kořenec
Vranová
Kotvrdovice
Voděrady
Sloup
Vísky
Lažany

Záp. Výhra Rem. Prohra Skóre Body
22
20
1
1
103:22
22
14
4
4
58:26
22
11
5
6
57:51
22
12
0
10
49:44
22
9
7
6
51:39
22
10
3
9
37:39
22
9
5
8
48:33
22
9
1
12
32:32
22
7
4
11
40:60
22
5
4
13
49:74
22
5
2
15
38:71
22
2
2
18
25:86

61
46
38
36
34
33
32
28
25
19
17
8

OKRESNÍ PŘEBOR – mladší přípravka
Poř. Tým
Záp Výhra Remíza Prohra Skóre
1. Kotvrd./Jedov A
30
29
1
0
498:121
2. Letovice
30
23
1
6
311:149
3. Bukovinka
30
20
2
8
219:137
4. Šošůvka-Vysočany/Sloup 30
19
3
8
224:173
5. Boskovice A
30
19
0
11
267:229
6. Lipovec
30
17
2
11
190:201
7. RDR Akademie RJ
30
16
1
13
235:236
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Body
88
70
62
60
57
53
49

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Olomučany
Cetkovice
Blansko A
Kotvrdovice/Jedovnice B
RDR Akademie D
RDR Akademie R
Boskovice B
Vilémovice/Ostrov
Blansko B

30
30
30
30
30
30
30
30
30

14
14
13
12
11
10
7
5
1

2
1
3
0
0
2
0
2
0

14
15
14
18
19
18
23
23
29

221:190
197:193
238:234
195:250
207:242
214:324
156:352
166:246
127:388

44
43
42
36
33
32
21
17
3

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

Obecní knihovna Cetkovice

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

Informace
Základní pravidla při svozu odpadů od domácností
Pro někoho běžná záležitost a samozřejmost, pro jiného nová informace.
1. Směsný komunální odpad je vyvážen pouze z nádob k tomuto účelu určených
(většinou by to měly být černé popelnice). Ukládá to i zákon.
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Přistavené pytle s odpadem k popelnici nebudou vyváženy! Domácnost si
musí pořídit další nádobu, pokud ji stávající kapacita nestačí.

2. Používání barevných popelnic z dotací na jiné typy odpadů než je
předepsáno ( modrá – papír, žlutá-plast, hnědá příp. zelená – bioodpad) je
zneužití dotačních pravidel a porušení smlouvy o výpůjčce! Mohou být
odebrány, pokud se toto porušení bude opakovat.

Nápis BIOODPAD na těchto nových nádobách na
plast a papír považujeme za drzost!

Do papíru rozhodně
dětské plínky nepatří!!
Ty patří do směsného
odpadu!

3. Nádoby, které mají občané trvale postavené přímo u domu nebo ve vjezdu na
svých pozemcích a nebudou vytaženy ze stanoviště (třeba i jeden metr),
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považujeme, že je nechcete vyvézt. Osádky nemají vstupovat na vaše
pozemky a dívat se, zda je nádoba plná či nikoliv. Je třeba přistavit nádoby
vždy co nejblíže k cestě, kde jezdí technika.

Správně připravené nádoby ke svozu

4. Barevné nádoby, které obsahují co nemají ( např.v bioodpadech sáčky,
směsný odpad ve žlutých nebo modrých nádobách), tak nebudou tyto nádoby
vyvezeny, ale osádky je vyfotí, nechají vzkaz proč nebyly svezeny a společnost
bude informovat vedení obcí. Znamená to, že občané musí tyto nádoby znovu
přetřídit.

Ve žluté směsný komunální
odpad!

Sem patří bioodpad!
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Děkujeme, že třídíte, chováte se zodpovědně a máte pozitivní přístup!
Vaše Technické služby Malá Haná

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

Zubní pohotovost o víkendech – Červenec 2022
Den

Lékař

2.7.

MDDr. Grénarová Magda

Boskovice, Růžové nám. 16

774 710 550

3.7.

MUDr. Beranová Alžběta

Blansko, Gellhornova 9

735 056 656

5.7.

MUDr. Hanáková Jitka

Blansko, Pražská 1b

516 418 788

6.7.

MUDr. Ševčíková Radomíra

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 454

9.7.

MUDr. Hošáková Kateřina

Adamov, U Kostela 4

516 446 428

10.7.

MUDr. Hhoudková Radka

Blansko, Pražská 1b

731 144 155

16.7.

MUDr. Chatrný Martin

Boskovice, Lidická 8

734 231 260

17.7.

MUDr. Jaklová Eva

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

23.7.

MDDr. Veselý Petr

Letovice, Masarykovo nám. 162/38

792 325 591

24.7.

MDDr. Javorská Aneta

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 455

30.7.

MUDr. Jílková Stanislava

Rájec, Ol. Blažka 145

516 410 786

31.7.

MUDr. Kopáčková Drahomíra

Letovice, A. Krejčího 1a

516 474 369

Adresa

Telefon

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.
******************************************************************************************

Informace o uskutečněných akcích
Vítání občánků 2022
Vítání občánků je tradicí nejen v naší obci, ale téměř ve všech obcích v okolí. To
letošní se uskutečnilo v sobotu 18. června 2022 a přivítali jsme do života v naší obci 10
nově narozených dětí. To poslední vítání, které se uskutečnilo 1. července 2021, bylo
mimořádné. Jednak se velmi dlouho díky pandemii COVID-19 a přijatým vládním
potřením odsouvalo a také díky tomu probíhalo speciálním způsobem. Byli jsme tenkrát
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opatrní a každého nového občánka jsme zvlášť s jeho rodinou přivítali v obřadní síni
Obecního úřadu Cetkovice.
V letošním roce vítání probíhalo tak, jak má a jak jsme je dělali v minulosti. Pozvali
jsme děti a jejich rodiče do
krásných prostor obřadní síně,
která se nachází v 1. patře obecního
úřadu. Do života jsme při
slavnostním aktu přivítali Theu
Laňkovou,
Mariana
Roupu,
Václava Němečka,
Františku
Přikrylovou, Štěpána Konečného,
Jonáše Malíka, Julii Hrbatovou,
Hanku Křesinovou, Barnabáše
Přikryla a Annu Hanákovou. Pro
rodiny to tak byla významná
událost v životě dětí, která byla
zapsána i do kroniky vítání
občánků, kterou krásně ozdobila paní Romana Špidlíková.
Slavnost uváděla Blanka Janková. Po krátkém pásmu básniček, které si připravily
děti ze ZŠ Cetkovice, pronesl proslov starosta obce Cetkovice Mgr. Petr Horák.
Následovaly podpisy rodičů a starosty do pamětní knihy a slavnostní přípitek. Rodiče
mimo malého finančního dárku, který by měl sloužit především k nákupu drobných
potřeb dětí, dostali pro své ratolesti upomínkový list, knihu a hračku. Kluci stejně jako
v předchozích letech dostali odrážedla a holčičky pak krásnou panenku, která umí zpívat
písničky, což děti hned na místě vyzkoušely. Maminky pak od starosty obdržely krásnou
bílou růži.
Celou akci provázela příjemná a úsměvná atmosféra, kterou si užily děti, jejich rodiče
i všichni přítomní. Celou akci hudbou doprovázela Lenka Vybralová. Na závěr došlo
i na fotografování, kterého se ujala paní Drahomíra Vašíčková.
Petr Horák
……………………………………………………………………………………………………………………….
.

Sportovní odpoledne pro děti a rodiče
V pátek 24. 6. 2022 si připravil Kulturní, školský a sportovní výbor při Zastupitelstvu
Obce Cetkovice tradiční sportovní odpoledne.
Hned od začátku se pořadatelům, kde jsou hojně zastoupeni naši hasiči, vše nemálo
zkomplikovalo. Požární siréna ohlásila požár a nebylo moc o čem přemýšlet a zásahová
jednotka musela jet do Sloupa, kde hořel pořádný kus lesa.
I přesto bylo pro malé i větší sportovce připraveno 9 disciplín, ve kterých mohli poměřit
svou fyzičku. Mezi velmi oblíbené patřila střelba ze vzduchovky, nebo hasičská ruční
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stříkačka. Po splnění všech úkolů si mohli
sportovci vychutnat zaslouženou odměnu
v podobě špekáčku opečeného na ohni a
limonády. Po náročném bodování všech
disciplín došlo na vyhlášení vítězů. Děti byly
rozřazeny do pěti kategorií, kde v každé byla
hodně velká konkurence. Tři nejlepší sportovci
z každé kategorie byli oceněni věcnou cenou.
Pro ostatní byla rozdána pozornost v podobě
švihadla, aby mohli napřesrok připravit lepší
fyzickou kondici. Věřím, že tuto šanci chytí za
pačesy.
Výbornou zprávou je, že hasiči se vrátili bez
zranění a nepřítomnost pěny pro děti slíbili
brzy napravit.
Kateřina Přikrylová
******************************************************************************************

Pozvánka na nadcházející akce
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