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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Prázdniny jsou v plném proudu a jejich první měsíc je za námi. Přinesl
nám zajímavé rozmary počasí, ranní teploty 5°C, tropické třicítky, prudké
bouře včetně drobných krup, ale i krásné dny zalité slunečními paprsky. Po
třech letech se také konečně naplnily všechny rybníky. Voda však díky suchu a
prudkým srážkám rychle z krajiny zmizí, což příliš neprospívá půdní vlhkosti.
Letošní vlhčí rok nám na obci přinesl velký „boj“ s trávou, která nebývale narostla.
Konečně se v uplynulém měsíci podařilo posekat téměř všechny plochy. Zbývají jen
ty, které jsou zcela mimo obec. Po deštích a větrech bylo nutné také odstranit spadané
větve, které ohrožovaly kolemjdoucí.
V červenci se také rozběhl svoz tříděných složek komunálního odpadu. A tak už
máme za sebou první svozy žlutých popelnic s plasty, modrých s papírem a několikrát
i svoz hnědých nádob s bioodpadem. Zatím jsou mezi Vámi jen kladné ohlasy. Jak
jsem i psal, tak během příštího roku dojde k předběžnému vyhodnocení, o kterém Vás
budeme informovat. Jistě i doma vidíte, že se při dobrém třídění, podstatně snížilo
množství směsného komunálního odpadu, který končí na skládkách. Během příštích
měsíců chceme najít ještě řešení pro podnikatele, kteří budou mít o třídění zájem.
V plném provozu jsou i nová dětská hřiště na Brodku a na Návsi. Jsou z akátu,
který je ručně broušen. Největší předností pro herní prvky na dětská hřiště z akátového
dřeva je jejich originalita díky typickému zakřivení dřeva, odolnost vůči
povětrnostním vlivům a vandalismu a v neposlední řadě samozřejmě i kvalita
použitých ostatních materiálů, jako jsou skluzavky, které jsou v našem případě
z nerezu. Na podzim bude hřiště na Brodku uzavřeno a bude oset nový trávník.
Také byly v MŠ, ZŠ a v kulturním domě instalovány nové profesionální myčky za
nemalé peníze. Především v ZŠ a MŠ to bylo nutné. Myčky patří v současné době
k běžnému vybavení podobných provozů. Měly by především výrazně pomoci
personálu a zkrátit času mytí. V KD je zapotřebí, aby ji využívali znalí nájemníci, aby
nedošlo k jejímu poškození.
Obecní úřad Cetkovice v předchozích měsících hledal zaměstnance na volné
pracovní pozice účetní a uklízečky. Ty se nám podařilo sehnat. Stále však zbývá
obsadit místo správce kulturního domu. Proto Vás znovu vyzývám, pokud máte chuť a
zájem o práci a chcete si něco přivydělat, nahlaste se během srpna na OÚ. Zde také
poskytneme případným zájemcům bližší informace.
Při ohlédnutí za červencem nesmíme zapomenout i na kulturní akce, které se
v tomto měsíci konaly. Významnou akcí prázdnin je tradiční Hasičský výlet, u kterého
nemůže chybět i námětové cvičení. Letošnímu výletu trošku nepřálo počasí a tak byl
přemístěn v jeho průběhu ze zahrady KD do velkého sálu. I tak to nijak nenarušilo
příjemnou atmosféru. Hasiči si připravili letos i pěknou výzdobu a nadmíru bohaté
občerstvení, kde k dobrotám z udírny přibyly výborné makrely. Specialitou pak byl
grilovaný hermelín či česnekové topinky. A jak to u letních slavností bývá, nechybělo
dobře vychlazené pivko.
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I v srpnu se můžete těšit na zajímavé akce. Konat se bude tradiční sousedské
posezení v zahradě kulturního domu. Nebude zde chybět bohaté občerstvení a
příjemná hudba. Přijďte prožít krásné odpoledne ve stínu stromů.
Nejvýznamnější akcí tohoto měsíce však bude cyklovýlet Okolo Malé Hané, který
se uskuteční poslední den v srpnu. Letošní již 13. ročník má start a cíl ve Vanovicích.
Tuto významnou akci celého regionu navštěvují každoročně stovky cyklistů z blízkého
i dalekého okolí. Dovoluji si Vás všechny tímto pozvat na cyklovýlet, který nemá
v širokém okolí obdoby. Je to také příležitost k setkávání známých a užití si jízdy na
kole naší krásnou krajinou. Pořadatelé si pro Vás také v cíli připravili zajímavý
program. Nebude chybět i bohatá tombola a občerstvení. Bližší informace najdete
v těchto zprávách a na plakátech. Na obecním úřadě si budete moci zakoupit losy do
tradičně velmi bohaté tomboly, při které ani nemusíte být. Případné výhry Vám budou
doručeny na Vámi uvedenou adresu.
Od 1. září se budou prodávat na obecním úřadě vstupenky na adventní koncert
známé zpěvačky Báry Basicové. V srpnu se také zahajují fotbalové soutěže. V prvním
zápase nové sezóny se dne 11. 8. 2019 utkají naši muži na hřišti v Cetkovicích se
Sloupem, který v loňské sezóně hrál o třidu výše.
Prázdniny se přehouply do své druhé poloviny. Dovolte mi tak, abych Vám do
zbytku prázdnin popřál příjemné prožití léta plného slunce a radosti. Těm pak, kteří
vyrážejí na letní dovolenou, přeji vydatný odpočinek, získání nových sil a životního
elánu.

Petr Horák
starosta obce
*******************************************************************************************

Společenská kronika
V měsíci srpnu se dožívají významného životního výročí tito jubilanti:
Mrvová Ludmila

Letfusová Marie
Srdečně blahopřejeme

.…………………………………………………………………………………………
V měsíci červenci se do naší obce narodil:
Samuel Procházka
Přejeme hodně štěstí do života!
*******************************************************************************************
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Sportovní klub Cetkovice
Informace
Družstvo mužů už má v rámci přípravy za sebou první fotbalové utkání. Letos se
poprvé po mnoha letech přihlásilo mužstvo mužů do poháru. V sobotu 27.7.2019 se
utkalo na domácím hřišti v prvním kole s těžkým soupeřem z okresního přeboru
Skalicí nad Svitavou. Zápas byl velmi vyrovnaný. Bohužel jsme neproměnili spoustu
šancí. Soupeř měl v obraně výškovou převahu. Po chybách v obraně jsme dokonce
prohrávali 2:0. Utkání nakonec skončilo 4:4 a na penalty (2:3) postoupil do dalšího
kola soupeř. Další přátelské utkání sehrajeme zase doma v neděli 4.8.2019
s Adamovem. Poté již v neděli 11.8.2019 v prvním mistrovském utkání přivítáme na
našem hřišti Sloup.
Fotbal v srpnu:
MUŽI:
NE 11.8.2019
NE 18.8.2019
SO 24.8.2019
NE 1.9.2019

17.00 h
17.00 h
17.00 h
16.30 h

Cetkovice – Sloup
Lipůvka – Cetkovice
Cetkovice – Svitávka
Ostrov – Cetkovice

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

Sbor dobrovolných hasičů Cetkovice
Hasičský výlet
V sobotu 13. července se u
kulturního domu uskutečnil tradiční
hasičský výlet. Zahájen byl v 18 hodin
námětovým cvičením, kterého se zúčastnili
hasiči z Cetkovic, Uhřic, Úsobrna a Vísek.
Ti předvedli divákům dálkovou předávku
vody z přírodního zdroje - z rybníku
Rybníčky až na ulici Pohorská. Po praktické
ukázce následoval hasičský výlet na zahradě
KD. K tanci a poslechu zahrál Mix
Boskovice. Celé odpoledne provázelo
chladnější počasí, a dokonce se kvůli večernímu dešti posezení přesunulo do
kulturního domu. I přesto na hasičský výlet zavítalo spoustu návštěvníků a snad každý
si mohl přijít na své. Připraveno bylo bohaté občerstvení – točené pivo a limo, opékané
makrely, maso a uzeniny z udírny a další dobroty.
Poděkování patří všem pořadatelům a hasičským sborům za zdárný průběh
akce, a také vám všem, kteří jste přišli hasiče podpořit.
Lenka Vybralová
.…………………………………………………………………………………………
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******************************************************************************************

Informace
Zubní pohotovost o víkendech – Srpen 2019
Den
3.8.
4.8.

Lékař
MUDr. Hosová
MUDr. Hošáková

Adresa
Rájec, Zdrav. středisko
Adamov, U Kostela 4

Telefon
516 432 138
516 446 428

10.8. MUDr. Houdková

Blansko, Pražská 1b

731 144 155

11.8. MUDr. Loskot
17.8. MUDr. Jaklová

Svitávka, Hybešova 197
Boskovice, Smetanova 24

516 471 210
516 454 046

18.8. MUDr. Chatrný

Boskovice, Lidická 8

516 454 338

24.8. MUDr. Grenarová Marie
25.8. MUDr. Kopáčková
31.8. MUDr. Beranová

Poliklinika Blansko, Sadová 33
Letovice, A. Krejčího 1a
Blansko, Gellhornova 9

724 081 182
516 474 369
735 056 656

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: od 5.8.2019 - do 16.8.2019
zástup akutní stavy:
MUDr. Pavel Doležel: Velké Opatovice, Blansko
Dětská pohotovost nem. Boskovice:
po - pá
17.00 - 22.00 hod., so - ne 8.00 - 20.00 hod.
Sestra v ordinaci přítomna (potvrzení, odběry ...)
Středa:
Šebetov
7.30 - 10.00
Po, út, čtv, pá:
Boskovice, Lidická 7.30 – 10.00
.…………………………………………………………………………………………
Obec Cetkovice vypisuje výběrové řízení na Správce kulturního
domu. Jedná se o dohodu o pracovní činnosti. Vaše žádosti zasílejte do
31.8.2019 na adresu obecního úřadu nebo e-mailem na
starosta@cetkovice.cz. Podrobnější informace o této pozici se dozvíte na
Obecním úřadě Cetkovice v úředních hodinách.
.…………………………………………………………………………………………

Nový telefonický kontakt na poštu Cetkovice +420 954 267 938
******************************************************************************************
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***************************************************************************

Pozvánka na nadcházející akce
Výpůjční doba v obecní knihovně
srpen 2019 /pondělí/
5. 8. 16.30 – 18.30 h
12. 8. 16.30 – 18.30 h
19. 8. zavřeno
26. 8. 16.30 – 18.30 h
2.9. zavřeno
…………………………………………………………………………………………

17.srpna 2019

živá kapela.
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