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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Měsíc říjen nám opravdu udělal radost. Po propršeném září se objevilo
babí léto, které jsme mysleli, že ani nepřijde. V některých dnech šplhaly
teploty k 20°C, ale hlavní je, že jsme si užili ještě před zimou slunečních
paprsků. Ke konci měsíce už slunce „bojovalo“ u nás v nížinách s mlžnou inverzí a
někdy se podařilo ji i „protrhnout“.
V uplynulém měsíci jsme se zaměřili na podzimní úklid a zazimování. Pracovník
obecního úřadu ještě dosekával odlehlá místa v obci a především se pustil do „boje“ s
úklidem listí. V říjnu opět proběhly tradiční podzimní svozy nebezpečného a
velkoobjemového odpadu. Jsem rád, že vše proběhlo bez problémů a kontejnery byly
plně využity. U nebezpečného odpadu hasiči ve spolupráci s pracovníkem OÚ opět
vytřídili odpad, který patří do tzv. zpětného odběru. Tím opět ušetřili peníze obci a
zároveň získají nějaké prostředky i pro spolek. Do poloviny listopadu bude ještě
možné využít velkoobjemové kontejnery na bioodpad na ul. Výmoly. Přistaveny
budou opět v březnu příštího roku. Chci Vás požádat, abyste po odvezení kontejneru
na místo neukládali žádný odpad či větve.
Se začínající topnou sezónou se opět objevují stížnosti, že někteří z nás topí ve
svých topeništích věcmi, které do kotlů nepatří (např. odpad, dřevotříska apod.).
Buďme ohleduplní ke svému okolí, protože takový kouř dýcháme všichni.
Po volbách proběhlo první ustavující zastupitelstvo. Starosta zůstal v mé osobě
„staronový“. Nový je však místostarosta, kterým se stal Martin Grénar. Zároveň byly
zřízeny a obsazeny výbory při ZO. Věřím, že zastupitelstvo dobře naváže na práci toho
předchozího. Vždyť nás čeká mnoho úkolů. Jen připomenu, že budeme v příštím roce
pořadatelé mikroregionálního cyklovýletu Okolo Malé Hané. Níže ve zpravodaji
najdete i základní program nového zastupitelstva, který budeme postupně doplňovat.
V listopadu začne oprava sociálního zázemí v bytu MŠ, kde dojde ke zhotovení
nových obkladů, dlažby, rozvodů vody, odpadů a elektřiny a pořízení nových
zařizovacích předmětů. Vše bude probíhat za provozu a bude klást nemalé nároky na
nájemce bytu.
SK Cetkovice se podařilo sehnat dotaci z JMK pro zázemí fotbalového hřiště.
Bude zde nově pořízena tribuna pro 50 diváků. Dále budou namontovány kolem hřiště
sety se sedačkami, které částečně nahradí stávající dřevěné lavice, které jsou
v havarijním stavu. V současné době byla odstraněna stará stavební buňka, která byla
těsně před zhroucením a také stará železniční zastávka. Připraven je štěrkový podklad
pod tribunu.
Dovolte, abych se ještě odhlédl za uplynulým měsícem z hlediska společenského a
kulturního. Fotbalisté pořádali každoroční podzimní taneční zábavu. Tentokrát
pořadatele příjemně potěšila velká účast. Hned další týden jsme se setkali v kulturním
domě s našimi seniory. Potěšit je svým vystoupením přišly děti z MŠ a ZŠ Cetkovice.
Senioři se z mého proslovu mohli dozvědět spoustu novinek, co se od posledního
setkání přihodilo v naší obci a co plánujeme do dalších let. Po drobném občerstvení
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byl připraven zajímavý program v podobě národopisného folklorního souboru
PANTLÉK, který nejen zatančil a zazpíval, ale také předvedl kroje z Hané včetně
jejich popisu. Na konci měsíce jsme se setkali na lampionovém průvodu po obci a
položením věnce u Pomníku padlých tak oslavili Den vzniku samostatného
československého státu.
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 či kačenu s knedlíkem a zelím, která patří ke Sv. Martinu a
také zajímavou tombolu. Firma Lescus pořádá po několikaleté odmlce Hubertův bál,
který má v naší obci tradici několika desítek let a je známý díky dobrému jídlu a
bohaté zvěřinové tombole. Nesmíme zapomenout i na přednášku Dany Šimkové,
s názvem „Příběhy ukryté v hymnách“, kterou pořádá naše knihovna. Uvidíme, jakou
tyto akce budou mít v „postcovidové“ době návštěvnost.
Předběžně bych Vás chtěl informovat, že k příštímu zpravodaji byste měli dostat,
jako tradičně, dárek v podobě stolního kalendáře Mikroregionu Malá Haná. Kalendář
na rok 2022 byl o vodních plochách v Malé Hané. Ten na příští rok je nazván
„Mikroregion Malá Haná v ozvěnách času“. Můžete v něm vidět, jak se obce
proměnily za poslední léta v porovnání s minulostí.
Začátek listopadu je ve znamení vzpomínek na naše zemřelé. Navštěvujeme
hřbitovy, kde zapalujeme svíce a zdobíme hroby svých předků. Svíčka symbolizuje
světlo v temnotě života. Světlo je symbol svátosti, také pravdy. Svítí v dobách smrti i
narození, znamená světlo v příštím životě, pro věřící křesťany představuje Krista –
jako světlo. Tento čas by měl být i zamyšlením nad naší poutí životem na tomto světě
a ukazuje na jeho pomíjivost. Život člověka má svůj začátek i konec a to je skutečnost,
na kterou bychom neměli zapomínat.
A nakonec mi nezbývá nic jiného, než Vám všem popřát krásný zbytek podzimu
zalitý slunečními paprsky a krásnými barvami.
Petr Horák
starosta obce

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

Usnesení č. 01/2022
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Cetkovice
konaného dne 19. října 2022 v obřadní síni Obecního úřadu Cetkovice v 17.00 hod.
………………………………………………………………………...............................
Ustavující zasedání obecního zastupitelstva ověřilo platnost voleb členů obecního
zastupitelstva a tuto jednomyslně schválilo. Ustavující zastupitelstvo bylo řádně
svoláno. Přítomno bylo všech 9 zastupitelů, kterým bylo před zasedáním předáno
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce. Všichni zastupitelé složili slib členů

Listopad 2022
3

zastupitelstva podle §69 odst.2 zákona o obcích. Všichni zastupitelé složili bez výhrad
slib.

Zastupitelstvo obce Cetkovice :
001/22 – určuje

002/22
003/22
004/22

005/22
006/22
007/22
008/22
009/22
010/22
011/22
012/22

013/22
014/22

- ověřovateli zápisu: Radka Najera a Bc. Tomáše Grepla, DiS.
- zapisovatele: Blanku Jankovou
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
– schvaluje zveřejněný program bez změn
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
– schvaluje zvolení jednoho místostarosty
A: 6 hlasů
N: 0
zdržel se: 3
– v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon
funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. Ostatní
členové zastupitelstva vč. místostarosty budou neuvolnění.
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
– volí starostou Mgr. Petra Horáka
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
– volí místostarostu Martina Grénara
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
– zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
– volí předsedou finančního výboru Radka Najera
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
– volí předsedou kontrolního výboru Ing. Kateřinu Přikrylovou
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
– volí členy finančního výboru Bc. Tomáše Grepla, DiS. a Svatavu Čapkovou
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
– volí členy kontrolního výboru Mgr. Josefa Sychru a Michala Kubína
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
– zřizuje kulturní, školský a sportovní výbor, výbor pro veřejnou zeleň a
stavební výbor. Výbor pro veřejnou zeleň a stavební výbor budou tříčlenné.
Kulturní, školský a sportovní výbor bude více členný. Případní další členové
budou navrženi na dalších zasedáních.
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
– volí předsedou kulturního, školského a sportovního výboru Martina Čapku
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
– volí členy kulturního, školského a sportovního výboru Michala Kubína, Ing.
Kateřinu Přikrylovou, Mgr. Josefa Sychru, Bc. Tomáše Grepla, DiS., Mgr.
Simonu Přikrylovou, Davida Letfuse, Bc. Valentina Cojocaru, DiS., Mgr.
Lenku Vybralovou, Josefa Pospíšila, Terezu Klímovou a Mgr. Petru
Smékalovou
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
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015/22 – volí předsedou výboru pro veřejnou zeleň Mgr. Josef Sychru
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
016/22 – volí členy výboru pro veřejnou zeleň Martina Čapku a Mgr. Simonu
Přikrylovou
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
017/22 – volí předsedou stavebního výboru Bc. Tomáše Grepla, DiS.
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
018/22 – volí členy stavebního výboru Radka Slámu a Ing. Hanu Markusovou
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
019/22 – 1) v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční
odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva dle
Přílohy č.3 tohoto zápisu.
2) v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví,
že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se
budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nastoupení
náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě
nového zvolení do funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru,
předsedy komise, člena výboru, člena komise) bude odměna náležet ode dne
zvolení do této funkce.
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
020/22 – volí členy školské rady pro ZŠ Cetkovice místostarostu obce Martina
Grénara a Mgr. Simonu Přikrylovou.
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
021/22 – schvaluje podpisové právo k účtům obce
1. starostovi obce Mgr. Petru Horákovi
2. místostarostovi Martinu Grénarovi
3. účetní Blance Jankové
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
022/22 – schvaluje starostu Mgr. Petra Horáka k zastupování Obce Cetkovice
v orgánech Svazku V+K, Svazku R43, Svazku M+H a Svazku TS M+H.
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
023/22 – schvaluje program a plán práce zastupitelstva obce ve volebním období
2022 – 2026 s tím, že je to program otevřený a může být dle finančních
možností a potřeb obce postupně upřesňován. Plán práce je v Příloze č. 3
zápisu.
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plán práce Zastupitelstva obce Cetkovice pro volební období 2022-2026
1) Místní komunikace (nová autobusová zastávka a chodníky).
2) Oprava, údržba, modernizace majetku a úspory energií (OÚ, ZŠ, MŠ).
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3) Zvýšení bezpečnosti v oblasti dopravy (aktualizace pasportu komunikací a dopravního značení, přechod pro chodce, zatrubnění potoku).
4) Podpora spolků a organizací v obci vč. občanských iniciativ.
5) Podporovat bytovou výstavbu a podnikatelské aktivity ve prospěch obce v souladu s
vůlí zastupitelstva (pokračovat v přípravě pozemků na výstavbu RD v lokalitě Rybníčky, pokračovat v projektu pro bytový dům).
6) Veřejné osvětlení a oprava části el. vedení (v návaznosti na plánovanou rekonstrukci NN vedení v obci).
7) Rozšiřování služeb v odpadovém hospodářství (pokračování v třídění odpadů a zvýšení jeho množství, rozšířit sklad s vyřazenou elektronikou).
8) Krajinotvorba (opravy a nákup rybníků pro zadržení vody v krajině, pokračování v
revitalizaci zeleně v obci, vyhledání místa pro výsadbu stromořadí, připravit komplexní pozemkové úpravy).
Petr Horák

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

Společenská kronika
V měsíci listopadu se dožívají významného životního výročí tito jubilanti:
DRAČKOVÁ Ivana
Srdečně blahopřejeme!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

V měsíci říjnu naše řady opustili:
JURDIČOVÁ Jiřina
VYSTAVĚL Bohumil
Čest jejich památce!

******************************************************************************************
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Informace z Mateřské školy Cetkovice
Drakiáda v mateřské škole
V měsíci říjnu jsme si počkali
na krásné počasí a vyrazili s dětmi i
rodiči na každoroční drakiádu. Účast
byla hojná a sešlo se spousty draků
nejrůznějších typů a barev.
Je pravdou, že z počátku se drakům do mraků moc nechtělo. Postupně
se přece jen vítr umoudřil a začalo více
pofukovat. Dokonce tak, že se dva
draci ke svým majitelkám vůbec nevrátili a vlají si ve větru na drátech
dodnes. Děti si mohly držet draky nebo nechaly pouštět rodiče a samy se
proběhly po travnatém kopci. Po takovéto aktivitě může jednoho překvapit žízeň, která
se dala zahnat teplým čajem připraveným od naší paní kuchařky. Ve školce jsme si
další dny četli pohádky „O drakovi“, hráli dračí honičky nebo také dráčky z různých
materiálů vyráběli.
A co dělají na podzim doma naše děti?
Adámek: Hrabu s Jiříkem listí. Chystáme se doma na zimu, že budem chystat houby, aby nám
taťka mohl udělat houbovou polívku. Maminka
zalívá kytky a taťka neudělá nic, to se dalo čekat,
má zlomený obratel.
Julinka D.: Sbíráme listy a vyrábíme z nich
něco, nějaký obrázky. Ještě chodíme do lesa a
sbíráme hříbky. Sedíme doma a koukáme se na
televizi. Eště děláme na podzim, že si hrajem a
pak se díváme z okna na lístečky. A my jsme jednou viděli velikýho ježečka a bydlí u Honzíka.
Vaneska: Třeba vyrábíme něco a děláme ještě to,
třeba pomáhám mamince, třeba něco podávám a
ona vaří a ještě třeba pomáhám babičce trhat řepu.
Emička D.: Hrajeme si doma s pexesem. Hrabeme listí a já odvážím. Maminka taky hrabe, tatínek pracuje v dílně, protože mu to trochu vadí, když po něm Sára skáče.
Jiřík: Sbíráme kaštany a ořechy. Na zahradě se potkáváme s Adámkem.
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Davídek: Děláme na podzim ale sněhuláka. Pracuje tam maminka a taťka taky půjde.
Alenka: My třeba že šijem nějaký teplý kožichy a posbíráme listy a pak tam uděláme
dírky a uděláme výzdobu.
Romana Špidlíková
******************************************************************************************

Informace ze Základní školy Cetkovice
DRAKIÁDA 2022
První říjnový pátek 7. 10. 2022 jsme s žáky ZŠ Cetkovice přivítali pouštěním
draků. Ze školy jsme vyrazili v počtu 12 žáků a další zájemci již na nás čekali na
kopci. Nejobtížnější částí Drakiády bylo správné sestavení všech částí draků a jejich
vznesení vzhůru do oblak. Pomocnou ruku žákům „podali“ všichni dospělí, kteří mohli
přijít za svými potomky, je podpořit. Návštěvou nás potěšila i paní učitelka na
mateřské dovolené se svými ratolestmi. Počasí nám přálo, užít si příjemně zábavné
odpoledne. Slunce svítilo, větřík vlál a my se mohly brzy kochat pestrostí mihotajících
se draků na obloze. Jeden pár draků se „popral“ a přetrhl se vodící provázek, ale
chlapci ze 4. a 5. ročníku si uměli poradit a brzy byli jejich draci opět ve vzduchu. Do
školy jsme se vraceli unaveni, ale za to plni příjemných zážitků.
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HALLOWEEN
V úterý 25. 10. 2022 se ve školní budově proháněli kostlivci, čarodějnice a
čarodějové, upíři a další jiná strašidla. Žáci základní školy i pedagogové byli
převlečení do zajímavých až strašidelných kostýmů.
Halloweenské téma se prolínalo celým dnem přes vyučování až do odpoledních
hodin školní družiny. Například v hudební výchově byla malá ,, Halloweenská párty“
– kdy se zpívalo a tančilo.
V hodině angličtiny nesměla chybět halloweenská slovíčka a dětský výukový
program – jak jinak než na téma Halloween. Ve školní družině pokračovala veselá
atmosféra – tanec, zpěv, malování na obličej a také tvoření – v podobě roztomilých
duchů, jako výzdoba ve školní družině. Nechyběla ani sladká odměna pro každého –
halloweenská lízátka.
Žáci si tento den náramně užili.
Anna Sekaninová

PREVENTIVNÍ PROGRAMY
Pár jednoduchých kliknutí myší směrem
tam a nepravdivá informace směrem k nám. To
nám daruje současný Internet.
Z jaké strany přichází žert a z jaké strany
přichází poplašná zpráva? Kde je pravda?
Všechno se zajímavou formou dozvěděli
žáci celé školy začátkem podzimu. Lektor
programů Kamarádi online, YouTube a
youtubering, Pravda a lež na Internetu (od
vzdělávací společnosti e-DUHA) nám poradil,
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jak se pokusit poznat elektronickou lež, e-podvod, falešné kamarády nebo závislosti.
Víme, že sledování YouTube může být i rizikové, dětská verze YouTube může
způsobit i cokoliv nežádoucího, placené hry můžou ublížit rodičům, fotografie lze
rychle upravit, video může šířit agresivitu.
Děkujeme proto za spoustu nových návodů a jasných postupů, jak udělat
Internet přátelským a bezpečnějším místem pro nás všechny.
Mgr. Pavel Resch
******************************************************************************************

Informace o uskutečněných akcích
Setkání s našimi seniory
Již po mnoho let se v naší obci (mimo covidového roku 2020) konává setkání
zastupitelů s našimi staršími spoluobčany. Ne jinak tomu bylo i v roce letošním.
V neděli 23. října 2022 naši senioři navštívili kulturní dům, kde se beseda konala.
Akce je takové poděkování našim starším občanům za to, že jsou mezi námi i za
to, co pro obec a své nejbližší vykonali. Je to zároveň místo pro setkání se sousedy,
vrstevníky nebo kamarády z dětství. Díky zdravotnímu stavu nebo vzdálenosti je to tak
jedinečná příležitost ke shledání.
Besedu, kterou pořádají zastupitelé obce, zahájil starosta obce Petr Horák a po
krátkém přivítání dal slovo našim dětem. Nejprve si mateřská škola pro naše babičky i
dědečky připravila pohádku, tanečky a krátké pásmo písniček. Po malých dětech pak
přišly na řadu ty větší ze školy základní. Ty si pro naše seniory nachystaly také pásmo
básniček a písniček. Musíme ocenit výkon dětí a poděkovat především učitelským
sborům jednotlivých organizací. Vždyť naučit něco děti z mateřské školy není
jednoduché i proto, že se děti stále mění a také do vystoupení zasahovaly nemoci.
Po dětech potom vystoupil starosta obce se svým projevem, ve kterém poděkoval
dětem i paním učitelkám. Shrnul vše, co se v obci událo od posledního setkání.
Nechyběla ani trocha statistiky o
demografickém vývoji obyvatel
naší obce. Účastníci se také
mohli dozvědět informace o
opravách majetku obce a mnoha
investičních akcích.
Po krátké přestávce, kdy
zastupitelé roznesli občerstvení,
vystoupil
v hlavní
části
programu národopisný folklorní
soubor PANTLÉK. A proč jsme
tento soubor pozvali? Jednak
patří k naší oblasti Hané - přijeli
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k nám z Němčic nad Hanou. Ale hlavní důvod je to, že tancují na písničku, která se
přímo týká naší obce „V Cetkovicích první dům“. Byla to také vzpomínka na našeho
nedávno zemřelého spoluobčana pana Bohumila Vystavěla. Ten v předchozích letech
byl pravidelným účastníkem tohoto setkání se seniory. Pan Vystavěl právě tuto
skladbu složil a jedná se o dům č.p.1 v Cetkovicích, kde našel svou životní partnerku a
do kterého se s ní nastěhoval. Je součástí hudebně tanečního pásma souboru
FANTLÉK na skladby známého českého skladatele a dirigenta dechové hudby
Antonína Žváčka, na kterého pan Vystavěl navazoval a kterého obdivoval. Starosta
také představil CD z roku 2012 s názvem Král moravských polek s bonusem Bohumila
Vystavěla, na kterém se podílela naše Malohanačka a na jehož vydání naše obec
finančně přispěla. Skladby na tomto CD z pera Bohumila Vystavěla jsou Prima den,
Valčík z Malé Hané a právě zmíněná skladba V Cetkovicích první dům. Během
vystoupení byl také představen původní kroj z našeho blízkého okolí, který se nejvíce
podobal tomu původnímu cetkovickému. Výkladu se ujal pan Badal z Velkých
Opatovic. A tak se účastníci při tomto vystoupení nejen pobavili, ale dozvěděli se i
něco nového, zajímavého.
Bylo to krásné odpoledne, které se neslo v příjemné a uvolněné atmosféře. Všichni
tak byli rádi, že se mohli společně setkat.
Již nyní se těšíme na shledání v příštím roce.
Petr Horák
…………………………………………………………………………………………………...

Lampionový průvod
Den vzniku samostatného Československa
je státní svátek České republiky, kterým se
každoročně 28. října připomíná vznik
samostatného státu. Ten si naši předkové
v roce
1918
ustanovili
na
základě
poválečného
uspořádání
v rámci
versailleského mírového systému. Od výše
uvedeného data si lidé v Československu po
mnoha letech rakouské nadvlády mohli o
svých věcech rozhodovat sami.
I my v Cetkovicích si připomínáme tento
významný den. Také v letošním roce jsme se
opět v předvečer státního svátku sešli,
abychom ho oslavili. V novodobé historii
těchto oslav jsme navázali lampionovým
průvodem, který kdysi iniciovala naše
mateřská škola. Již od půl šesté se první
účastníci shromažďovali u obecního úřadu.
Lehce po šesté pak vyšel samotný průvod,
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v jehož čele šli členové SDH Cetkovice, kteří nesli státní vlajku společně s věncem.
První zastávka byla u Památníku padlých. Zde děti ze základní školy přednesly básně
věnované naší zemi. Při tónech státní hymny hasiči položili věnec k pomníku. Poté
starosta obce Petr Horák připomněl historii vzniku Československa a přidal
vzpomínku na padlé spoluobčany ve světových válkách. Zmínil i souvislost
s Památkou zesnulých. Starosta také upozornil, že tato oslava je v letošním roce něčím
zvláštní. Nikdy v předchozích letech jsme si nedovedli představit, že se válka opět
objeví v Evropě a optikou současných zbraní dokonce nedaleko naší republiky.
Připomněl, že nikdo nechceme, aby seznam zemřelých z první a druhé světové války
vytesaný na pomníku byl rozšířen o další spoluobčany, naše syny, manžely či známé.
Je vidět, že lidstvo je nepoučitelné, vždyť i mezi námi jsou pamětníci válečných hrůz.
Přesto svůj proslov skončil optimisticky do budoucnosti a především poukázal na
radost a jiskru, která byla vidět z oček dětí, v nichž se zrcadlilo světlo z lampionů.
Pak se průvod vydal na putování obcí. Prošli jsme po ulici Velká Strana, Malá
Strana, Jevíčská na ulici Hlavní. Po dlouhé době jsme prošli i ul. Řadovky a potom
přes ul. Hlavní a Kaplice jsme se dostali opět před obecní úřad, kde v průjezdu
obecního úřadu bylo pro účastníky připraveno drobné občerstvení v podobě
tvarohových, makových, marmeládových či povidlových koláčků a čaje. Ten byl pro
dospělé dochucen „voňavou trestí značky Božkov“.
Velmi si vážíme výborné účasti nejen dětí, ale i dospělých. Akce byla krásným
vyvrcholením celého dne, který se nesl příjemným slunečným teplým počasím.
Děkujeme všem, kteří se této akce zúčastnili a vydrželi s námi až do konce.
Pomohli tak důstojně oslavit významný den naší státnosti.
Petr Horák
******************************************************************************************

Sportovní klub Cetkovice
Poděkování
Dovolujeme si touto cestou poděkovat všem, kteří navštívili taneční zábavu a také
především všem pořadatelům, kteří se na přípravě, průběhu a úklidu podíleli. Návštěva
byla výborná. Získané prostředky budou použity na chod klubu.
Fotbal v listopadu:
MUŽI:
NE 6.11.2022
SO 12.11.2022

14.00 h
13.00 h

Lipovec – Cetkovice
Cetkovice – Doubravice

ML. ŽÁCI:
ST 9.11.2022

15.30 h

Cetkovice – Boskovice

dohrávka odloženého
utkání
hřiště Cetkovice

******************************************************************************************
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Informace
Lékařská služba první pomoci – stomatologická – Listopad 2022
Služba je poskytována o sobotách, nedělích a ve svátky v době od 8:00 do 13:00 hodin.
Mimo uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel.
+420 545 538 111. Úrazová nemocnice v Brně službu zajišťuje ve všední dny od 18.00
hodin do 24.00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích od 8:00 do 20:00.
5.11.

MUDr. Ševčíková Bohdana

Blansko, Svitavská 1A

516 416 386

6.11.

MUDr. Ševčíková Radomíra

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 454

12.11.

MDDr. Šméralová Kristýna

Boskovice, Lidická 8

731 074 479

13.11.

MUDr. Štrajtová Jana

Černá Hora, Zdrav. středisko

608 220 806

17.11.

MUDr. Šumberová Ludmila

Lysice, Komenského 429

516 472 227

19.11.

MUDr. Švendová Zdena

Křtiny, Zdrav. středisko

516 439 404

20.11.

MUDr. Tomášková Barbora

Blansko, Pražská 1b

734 177 800

26.11.

MDDr. Trubáčková Pavlína

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 452

27.11.

MDDr. Janáč Jiří

Boskovice, Lidická 10

537 021 289

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

Pozvánka na nadcházející akce
FRRR Kameňák
si Vás dovoluje pozvat na

Výstavu modelů z ruliček papíru
Akce se bude konat

dne 26.11.2022
v malém sále Kulturního domu Cetkovice
od 13.00 do 17.00 hodin.
www.frrrkamenak.infoblog.cz, www.stopneplodnosti.infoblog.cz
Oprava aut Petr Válek, Lázy 62, Městečko Trnávka
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…………………………………………………………………………………………………...
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