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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
První prázdninový měsíc nám přinesl téměř úmorná vedra. Teploty opět
šplhaly přes 30°C, což pobyt venku, pokud zrovna nejste u vody, dělá značně
nepříjemným. Naštěstí se příroda s takovým počasím vypořádává, díky
občasným dešťům, dobře. Problémem je, že vláha přichází v podobě letních
velmi silných bouřek. Pokud si vzpomenete na minulý měsíc, a na to co se dělo
v několika obcích na jižní Moravě, tak většina z nás při bouřkách trne, aby se nic nestalo
i u nás. Při poslední bouřce dokonce blesk zasáhl vysoký strom v jedné zahradě a celý
ho rozlámal. Naštěstí nedošlo k žádné škodě na životě ani majetku.
Na obci stále bojujeme s velkým množstvím trávy, která narostla do metrových
výšek. Postupně se naštěstí daří pracovníkovi OÚ a brigádníkům vše zvládat a pomalu
se dostávají do koncových částí obce. Na ul. Výmoly došlo také ke štěpkování větví,
které se tam ve velké míře shromáždily. Je tak možné si zdarma z hromady odvést
připravenou štěpku. Ta se hodí k záhonkům jako mulč.
Jsem velice šťastný, že v souvislosti s přírodní katastrofou v podobě tornáda na
jižní Moravě v oblasti Břeclavska a Hodonínska se zvedla taková vlna solidarity v celé
České republice, a také u nás v obci. Všichni jsme měli spoustu příležitostí přispět.
Jednak převodem na účty charitativních organizací, Jihomoravského kraje, postiženým
obcím či přímo postiženým občanům. I u nás bylo několik akcí, kde bylo možné přispět.
Jednak se vybralo nemálo peněz při sbírce v našem kostele. Další pokladničky pod
patronací Obecního úřadu Cetkovice byly umístěny na OÚ a v samoobsluze. Zde se
vybralo krásných 16.187,-Kč. Tyto finanční prostředky půjdou přímo na základě
darovací smlouvy rodině Čulenových z Moravské Nové Vsi, kteří jsou již důchodci a
jejich dům schytal společně s kostelem hlavní náraz tornáda. Stejné rodině byl také
věnován výtěžek charitativního benefičního koncertu Dechového orchestru Malá Haná,
jehož hostem byl Vladimír Hron. Vybraná částka 60.000,-Kč byla potěšující. Postupně
se nakupuje stavební materiál, který dostanou opět manželé Čulenovi, jejichž dům jsem
byl po koncertě navštívit a věřte mi, že si takovou apokalypsu málo z nás dokáže
představit. Celý koncert provázela skvělá atmosféra a hlavní host dokázal nejen své
pěvecké kvality, ale především všechny diváky bavil svými vtípky a příhodami. Krásně
imitoval i některé známé osobnosti. Také zastupitelstvo odsouhlasilo i přes napjatý
rozpočet dar v souhrnné výši 100.000,- Kč na čtyři nejvíce postižené obce (Moravskou
Novou Ves, Hrušky, Lužice, Mikulčice). Také naši hasiči byli mezi dobrovolníky, kteří
přispěli svou prací k obnově postižených obcí.
V plném proudu je oprava vnitřních prostor základní školy. Jsou provedeny všechny
bourací práce a postupně dochází k omítání zdí a k rozvodu nové elektroinstalace. Jak
všichni víme, tak při rekonstrukcích se vždy objeví něco, co jsme nečekali. Navíc jsme
tak museli odstranit na některých stěnách nesoudržné omítky. Pokud jsou už zdi
otlučené, tak by byl hřích neudělat i novou elektřinu. Stav některých podlah také
vyžadoval nové odvětrávané podklady. V jedné třídě navíc bude nově zhotoven i
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kazetový strop. Zatím práce probíhají dle harmonogramu a uvidíme, jak se vše stihne,
protože rozsah prací se podstatně zvýšil.
Nově jsme také zakoupili plechový sklad u skládky železa. Ten bude sloužit
k uskladnění materiálu a elektroniky ze zpětného odběru odpadů. Předtím byla
zhotovena podkladová plocha ze zámkové dlažby. Sklad díky velikosti a barvě vhodně
zapadne do okolí.
Naplno pokračují opravy kaple a kříže. Sami vidíte, že byla opravdu ve špatném
stavu. Na první pohled jsou vidět praskliny zdiva i klenby. Celá stavba se musí tzv. sešít
(stáhnout pomocí ocelových pružin). Dveře budou zhotoveny jako replika těch
původních. Technologie omítek bude použita taková, jaká byla v době stavby (vápenná).
Kříž bude zhotoven jako kopie původního. Ten historický bude
uchován, zakonzervován v původním stavu a umístěn do kostela.
Velmi potěšující zprávou je to, že se nám podařilo získat dotaci ve výši téměř
1.500.000,-Kč na bezbariérové stavební úpravy obecního úřadu, jejichž součástí bude i
výtah do horních pater budovy. Zatím plánujeme výběrové řízení. S dotací na MMR ČR
uspěly jen 4 obce v celé republice.
Nově také letos začneme I. etapu připojení lokality pro výstavbu rodinných domů
v oblasti Rybníček. Pokračujeme v práci na stavebním povolení. Příští rok bychom rádi
zahájili stavbu sítí v celé lokalitě. Máme už na celou lokalitu územní rozhodnutí.
Uspěli jsme s žádostí o dotaci na opravu dětského hřiště u víceúčelového hřiště a na
vybudování nového workoutového hřiště na ul. Malá Strana ve výši 666.190,-Kč.
Z výběrového řízení vyšla nejlépe firma Machovský s.r.o, která se zavázala udělat celou
akci do konce roku.
Při rekonstrukci sítě NN na ulici Úzká bylo doplněno veřejné osvětlení. To také
opravíme na ulici Školní, kde budou probíhat opravy sítí NN. Čistily se části potoků od
naplavenin po velké bouřce z přelomu měsíce.
Zajímavostí je i to, že jsme odsouhlasili umístění výdejového kontejneru firmy
Zásilkovna s.r.o. (ti mladší víte, že je to zásilková služba na balíky). Bude umístěn u
kontejnerových stání u KD a budete si moci samoobslužně celých 24 hodin denně
vyzvednout balíky, které si necháte zaslat prostřednictvím této služby.
Nesmíme ani zapomenout na akce, které proběhly po dlouhé době sužované
koronavirem. První bylo vítání občánků, které bylo již několikrát odloženo. Týkalo se
dětí narozených do listopadu roku 2020. Probíhalo za bezpečnostně hygienických
opatření. Každé dítě s rodinou bylo vítané zvlášť. Bylo to samozřejmě zdlouhavé, ale
všem se líbilo a u každého setkání panovala příjemná atmosféra. Vše probíhalo
v obřadní síni na obecním úřadě. Hned na to následoval o víkendu tradiční nohejbalový
turnaj, jenž společně s obcí pořádá SK Cetkovice. Jak jsem zmiňoval, výbornou akcí byl
benefiční koncert Dechového orchestru Malá Haná. Perfektní návštěvu pak mělo
tentokráte i sousedské posezení, které lákalo k příjemnému venkovnímu posezení a bylo
doplněno výborným občerstvením, kde nechyběly i pečené makrely.
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Ani srpen nezůstane, co se týče akcí, nic červenci dlužen. Nejvýznamnější akcí u nás
bude určitě oslava 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Cetkovice. Je to
nejstarší cetkovický spolek. V rámci oslav se můžete těšit na ukázky hasičské techniky
a jejich předvedení v akci. Nebude chybět i průvod hasičů nejen z Cetkovic ale i
z okrsku Šebetov. Odpoledne pak bude připraven kulturní program s bohatým
občerstvením. Troufám si tvrdit, že to je největší akce tohoto roku u nás.
Letos, pokud se nestane nic mimořádného vzhledem k pandemii COVID-19 a
nepřijdou nějaké zákazy, se opět uskuteční cyklovýlet Okolo Malé Hané. Plánovaný je
opět na poslední víkend v srpnu. Letošní již 14. ročník má start a cíl v Šebetově. 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 opět zajímavý
program, který bude pravděpodobně díky délce přípravy o něco skromnější. Nebude
chybět i bohatá tombola a občerstvení. Bližší informace najdete později na plakátech.
Na obecním úřadě si budete moci 14 dnů před akcí zakoupit losy do tomboly, při které
ani nemusíte být. Případné výhry Vám budou doručeny na Vámi uvedenou adresu.
Pokud se chcete cyklovýletu zúčastnit, využijte on-line registraci, abyste se vyhnuli
zbytečným frontám.
Naplno se také rozjíždí nová fotbalová sezóna. První ostrý zápas v podobě poháru
mají za sebou i muži. Rozpis srpnových zápasů máte níže ve zpravodaji.
S předstihem Vás chci upozornit, že na letošní rok byl přesunut adventní koncert
Janka Ledeckého. Vloni nám koronavirová opatření neumožnila tento plánovaný
koncert uskutečnit. Doufáme, že letos tomu tak bude a Janek k nám přijede, protože
jsme usilovali o jeho přítomnost už 3 roky. Vyjmenovat jeho široký repertoár by zabralo
celý zpravodaj. Jeho vánoční písně „Ryba rybě“ nebo „Sliby se maj plnit o Vánocích“
se staly opravdovými hity. Nesmíme zapomenout i na jeho muzikálovou kariéru, kde se
uplatnil jako zpěvák i autor hudby či textů. V neposlední řadě je známý jako porotce ze
soutěže Tvoje tvář má známý hlas. Je také tatínkem naší velmi úspěšné sportovkyně
Ester Ledecké. Zkrátka se na letošní koncert můžete předem těšit. Lístky se budou
prodávat od září. Samozřejmě, ti co si nechali lístky z minulého roku, platí i letos včetně
rezervace.
Prázdniny se přehouply do své druhé poloviny. Dovolte mi tak, abych Vám popřál
příjemné prožití léta plného slunce a radosti. Těm, kteří mají před sebou letní dovolenou,
přeji vydatný odpočinek a načerpání sil.

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

Usnesení č. 21/2021
z řádného zasedání zastupitelstva obce Cetkovice
konaného dne 19. července 2021 v hasičské zbrojnici Cetkovice v 16.30 hod.
………………………………………………………………………....................................................

Zastupitelstvo obce Cetkovice:
119/21 – schvaluje
- zapisovatele: Ing. Kateřinu Přikrylovou
- ověřovatele zápisu: Mgr. Josefa Sychru a Martina Grénara
- program dnešní schůze, jiné připomínky nebyly podány, přítomno bylo 8
zastupitelů, 1 zastupitel se omluvil, 1 zastupitel odešel dříve a 4 hosté
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
120/21 – na základě žádosti ředitelky MŠ Cetkovice schvaluje příspěvek 40.000,-Kč
na nákup nového sporáku do školní jídelny v celkové výši 77.000,-Kč;
dále schvaluje použití rezervního fondu ve výši 37.000,-Kč na pokrytí
zbývající částky
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 1
121/21 – schvaluje přijetí dotace z MMR ČR na akci „Pro hru a pohyb více v naší
obci Cetkovice“
ve výši 649.528,-Kč
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
122/21 – schvaluje přijetí dotace z MMR ČR na akci „Cetkovice, mobilita – Obecní
úřad, odstranění bariér“ ve výši 1.484.136,-Kč
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
123/21 – schvaluje přijetí dotace z MF ČR na akci „Cetkovice-stavební opravy
interiérů ZŠ v Cetkovicích“ ve výši 2.117.773,-Kč
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
124/21 – na základě doporučení hodnotící komise schvaluje za vítěze výběrového
řízení s nejnižší nabídkovou cenou 666.190,-Kč bez DPH firmu
Machovský s.r.o., Boční 551, 783 72 Velký Týnec na akci „Pro hru a pohyb
v naší obci Cetkovice“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo a zaslání
podkladů týkajících se získané dotace na MMR ČR
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
125/21 – schvaluje vypsání výběrového řízení na akci „Cetkovice, mobilita – Obecní
úřad, odstranění bariér“, zadávací dokumentaci a seznam firem k obeslání
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
126/21 – schvaluje na základě žádosti a vyvěšeného záměru bezúplatně pronájem
části pozemku parc.č.93 o výměře 8m2, v k.ú. Cetkovice firmě
Zásilkovna, s.r.o., Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9 pro účely
umístění Z-boxu na vydávání zásilek a pověřuje starostu podpisem smlouvy
vč. dodatku
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
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127/21 – schvaluje na základě žádosti a vyvěšeného záměru prodej části pozemku
par.č. 1045 o výměře cca 8m2 a části pozemku parc.č. 949 o výměře cca
48m2 , vše v k.ú. Cetkovice J. a J. S za cenu 80,- Kč/m2 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy; vše co souvisí s převodem, hradí nabyvatel
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
128/21 – schvaluje záměr prodeje části pozemku par.č. 706/14 o výměře cca 249m2
v k.ú. Cetkovice
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
129/21 – schvaluje záměr směny části pozemku p.č.465/7 o výměře 10m2
v k.ú. Cetkovice
A: 6 hlasů
N: 0
zdržel se: 1
130/21 – schvaluje firmu Energetika Boskovice spol.s.r.o., Růžové nám. 2568/2,
680 01 Boskovice jako dodavatele akce „Cetkovice, Úzká – přeložka
VO Martínek“ za cenu 62.538,34 Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
131/21 – schvaluje firmu Energetika Boskovice spol.s.r.o., Růžové nám. 2568/2,
680 01 Boskovice jako dodavatele akce „Cetkovice, Školní – rekonstrukce
VO“ za cenu 33.628,80 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
132/21 – schvaluje převod investorství na Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí
okresu Blansko na akci „Rozšíření technické a dopravní infrastruktury pro
výstavbu RD, Lokalita na Rybníčku, obec Cetkovice“- I.etapa, jejím
financováním a pověřuje starostu podpisem smlouvy
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
133/21 – schvaluje postup při opravě kříže a kapličky
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
134/21 – schvaluje rozpočtové opatření č. 4
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
135/21 – schvaluje směrnici – Inventarizace majetku a závazků s účinností
od 1.8.2021
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
136/21 – schvaluje směrnici – Odepisovaní dlouhodobého majetku s účinností
od 1.8.2021
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
137/21 – schvaluje na základě zápisu finančního výboru ze dne 19.7.2021 postup ve
věci pohledávek za komunální odpad za roky 2011-2015 a převod do
podrozvahového účtu 905-0350
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
138/21 – schvaluje dar postiženým obcím tornádem na jižní Moravě v celkové výši
100.000,-Kč – Obec Mikulčice ve výši 25.000,-Kč, Obec Hrušky ve výši
25.000,-Kč, Obec Lužice ve výši 25.000,-Kč a Městys Moravská Nová Ves
ve výši 25.000,-Kč a pověřuje starostu popisem darovacích smluv s obcemi
A: 5 hlasů
N: 1
zdržel se: 1
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139/21 – schvaluje hospodaření v obecních lesích za I. pololetí 2021
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce Cetkovice bere na vědomí :
140/21 – informaci zástupců VAS, V+K a projektanta ve věci odkanalizování
Malé Hané
141/21 – Informace Katastrálního úřadu pro JMK, katastrálního pracoviště Boskovice
- Vyrozumění o provedeném vkladu dle schválených smluv – 1060/1,
96/10 v k.ú. Cetkovice
- Informace o vyznačení plomby na pozemky parc.č. 949/3, 940/1 v k.ú.
Cetkovice
- Provedení změn ve věci obecních pozemků v rámci revize operátu
142/21 – informaci MěÚ Velké Opatovice, odboru výstavby
- Územní rozhodnutí – „Rozšíření technické a dopravní infrastruktury
pro výstavbu RD, Lokalita na Rybníčku, obec Cetkovice“ –
Obec Cetkovice
- Společný souhlas – Novostavba RD vč. IS – K. Ch. a R. L.
- Společný souhlas–Stavební úpravy a příst. RD č.p.194 – K. a J. H.
- Územní souhlas – pergola u RD č.p.109 – Josef Zvejška
143/21 – informaci EKOKOM a.s. o příspěvku 199.369,-Kč za rok 2020
144/21 – informaci JMK o novém jízdním řádu vlaků
145/21 – informaci o opravě povrchu cesty od rybníku Čapík po ul. Pohorská
146/21 – informaci ředitelky MŠ o zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022 a organizaci
MŠ v době letních prázdnin vč. spolupráce s MŠ Knínice
147/21 – informaci o prodloužení termínu pro ROPD ve věci rybníku Vrbovec
148/21 – informaci o prodeji pozemků z LV495 – vysoká cena pro obec
149/21 – oznámení MAS Partnerství venkova ve věci dotace na akci „Venkovní cvičení
pro celou rodinu – obec Cetkovice“
150/21 – informaci o kulturních akcích - vítání občánků, sousedském posezení,
151/21 – informaci o opravách, investičních akcích v obci a stavu přípravy a realizace
– opravy v ZŠ, bezbariérovost OÚ, dětské hřiště, stav přípravy nové zástavby
RD- rozpočty a příprava stavebního povolení
*******************************************************************************************

Společenská kronika
V měsíci srpnu se dožívají významného životního výročí tito jubilanti:
Mrvová Ludmila
Novosadová Marie
Dvořák Stanislav

Nechutová Anna
Staněk Petr

Lizna Josef
Jurdičová Františka

Srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví v dalších letech!
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…………………………………………………………………………………………...
V měsíci červenci naše řady opustil:
Josef Kubín
Čest jeho památce!
*****************************************************************************************

Informace ze Základní školy Cetkovice
Badatelský klub
V letošním školním roce 2020/21 byl žákům nabídnut zájmový klub. Tento klub je
součástí Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem této volnočasové
aktivity bylo vést žáky k rozvoji klíčových kompetencí.
Činnost badatelského klubu byla zaměřena na rozvoj badatelských dovedností v
přírodovědných, technických a společenskovědních oborech a na zvyšování funkční
gramotnosti v těchto oborech s možností využití polytechnických pomůcek s důrazem
na zatraktivnění technického, přírodovědného a environmentálního vzdělávání včetně
motivace žáků k dalšímu technickému a přírodovědnému vzdělávání. Rozvíjeli se při
něm schopnost práce s informacemi (jejich sběru, třídění a vyhodnocování), posuzování
argumentů, kritického myšlení, kladení otázek, navrhování a formulace otázek a
hypotéz a jejich praktického ověřování vlastním výzkumem (bádáním) a samostatným
objevováním vědy a techniky prostřednictvím osobní zkušenosti.
V Badatelském klubu si
žáci vyzkoušeli tyto činnosti:
• hry a činnosti se stavebnicemi – sestavení funkční koloběžky a vozíku ze
stavebnice PONY
• činnost s nářadím –
sestavení ptačí budky
• pokusy a objevy – povrchové napětí vody,
vodní lupa, hustota
kapalin, vztlak a odpor vzduchu, klíčení
semen
• hry a tvoření s různorodými materiály –
výroba vánočních ozdob
• hry a tvoření s přírodninami – velikonoční osení, malování květinami s pomocí
kladiva, malba přírodními barvami
• hry a vytváření z různých již použitých či odpadních materiálů, problematika
recyklace – ruční výroba papíru
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•
•
•

praktické seznamování s technikou v našem životě – používání mobilních telefonů a počítače k natočení krátkého videa, tvoření reklamní kampaně
poznávání vybraných řemeslných dovedností – práce na příručním tkalcovském
stavu – utkaní dečky z vlny, vytvoření magnetky ze sádry
pěstitelské a chovatelské práce a práce s informacemi – představení zvířátka
chovaného doma, vypěstování fazole a
zasazení sazenice jahody

Badatelského klubu se účastnilo 12-14 žáků, kteří se pravidelně setkávali jednou
týdně. Konání klubu nepřerušilo ani uzavření škol. Setkávali jsme se on-line, jen náplň
musela být přizpůsobena. Po návratu žáků do školy byla navýšena časová dotace a klub
probíhal dvakrát týdně. Fotografie mapující naše schůzky, můžete vidět na stránkách
školy.
Zaměstnanci ZŠ Cetkovice přejí všem žákům, jejich rodinám, zřizovateli
školy a spoluobčanům příjemně prožité léto. A všem děkujeme za spolupráci.
******************************************************************************************

Sportovní klub Cetkovice
Informace
Družstvo mužů už má v rámci přípravy za sebou první fotbalové utkání. Jednalo se
o Pohár OFS, do kterého jsme se přihlásili. V neděli 25.7.2021 jsme se utkali ve velkém
derby s tradičním soupeřem Knínicemi, které hrají okresní přebor. Celý zápas mělo naše
mužstvo pod kontrolou. Mělo také hodně šancí, včetně penalty, kterou neproměnilo.
Utkání bylo opravdu tvrdé a to i přesto, že se s většinou hráčů soupeře známe. Zkrátka
derby jak má být. Výsledek 4:1 nás potěšil. Za nás se o branky podělili Filip Dokoupil,
Jan Horák, Tomáš Přikryl a Valetin Cojocaru. Do naší branky se pak trefil knínický
Martin Oliva.
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Další modelové přátelské utkání sehrajeme zase doma v úterý 3.8.2021 s dorostem
Boskovic. Pak již začíná v neděli 8.8.2021 oficiální soutěž III. třídy a na našem hřišti
přivítáme Vranovou.
Jen doufáme, že se konečně soutěž dohraje, protože poslední dvě sezóny byly díky
COVID-19 zrušeny.
Fotbal v srpnu:
MUŽI:
NE 8.8.2021
NE 15.8.2021
NE 22.8.2021
NE 29.8.2021

17.30 h
17.30 h
17.00 h
17.00 h

Cetkovice – Vranová
Voděrady – Cetkovice
Cetkovice – Ostrov
Svitávka – Cetkovice
Petr Horák

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

Knihovna Cetkovice

Výpůjční doba v obecní knihovně
srpen 2021 /úterý/
3. 8.
zavřeno
10. 8. 16.00 – 18.00 h
17. 8. 16.00 – 18.00 h
24. 8.
zavřeno
31. 8. 16.00 – 18.00 h
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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.

-------------------------------------------------------------------------------------------Soutěžíme s knihovnou „i v době bezkontaktní“
Úkolový list č. 6 /srpen/
Je čas dovolených, ale ne všude se můžeme nyní podívat. Nechejte se
v následujícím úkolu unést do různých míst a zavzpomínejte, ve které části světa –
státu, města se nachází:
1. pyramidy v Gíze
2. zátoka Ha Long
3. Tádž Mahal
4. Koloseum
5. Machu Picchu
6. Chichén Itzá
7. Eiffelova věž
8. socha Krista Spasitele
9. zámek Schönbrunn
10. socha Svobody
11. pohoří Olymp
12. Grand Canyon
13. Big Ben
14. Kateřinský palác
15. budova Opery na vodě

a) Mexiko
b) New York
c) Austrálie
d) Velká Británie
e) Indie
f) Rakousko
g) Peru
h) Francie
ch) Rusko
i) Itálie
j) Brazílie
k) Řecko
l) Egypt
m) Vietnam
n) Arizona

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Účastník soutěže – jméno a příjmení, věk, adresa …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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******************************************************************************************

Informace
Zubní pohotovost o víkendech – Srpen 2021
Den

Lékař

Adresa

Telefon

7.8. MUDr. Kutlíková Tatiana

Boskovice, Růžové náměstí 2345/12

602 882 007

8.8. MDDr. Kuželová Tereza

Boskovice, Lidická 8

731 074 479

14.8. MUDr. Loskot Pavel

Svitávka, Hybešova 197

516 471 210

15.8. MUDr. Kubínová Eva

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

21.8. MDDr. Potůček Jiří

Blansko, Pražská 1b

516 419 538

22.8. MDDr. Trubáčková Pavlína Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 452

28.8. MUDr. Padalík Karel

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

29.8. MUDr. Sládek Jiří

Velké Opatovice, nám. Míru 492

516 477 319

Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel. 545 538 111. Úrazová nemocnice službu zajišťuje ve všední dny od 17:00
hodin do 24:00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích 8-20 hodin.

…………………………………………………………………………………………...
Obec Cetkovice stále hledá brigádníky na celou letní
sezónu.

V náplni práce bude údržba veřejných prostranství
obce společně s pracovníkem OÚ. Ideálním uchazečem jsou studenti (minimální věk 16 let) či zdatní senioři. Nástup možný ihned.
Bližší informace získáte na obecním úřadě nebo na
e-mailu starosta@cetkovice.cz.
…………………………………………………………………………………………...
Vandalství na hřbitově
Rozmohl se nám tu takový nešvar…
Na obecním úřadě se množí zprávy o poškozování hrobů na místním hřbitově.
Ze zpráv od občanů již víme, že se ztratily i pracně vysázené nízké dřeviny. Žádáme
tedy občany o zvýšenou obezřetnost a v případě, že zjistíte cokoliv podezřelého, ohlaste
to prosím na OÚ. Budeme se bránit společně.
Kateřina Přikrylová
…………………………………………………………………………………………...
Mobilní rozhlas
Vážení spoluobčané,
spustili jsme pro Vás službu Mobilní Rozhlas, díky které Vás nyní budeme efektivně
informovat přímo do Vašeho telefonu. Přihlaste se k odběru informací a už nezmeškáte
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důležité novinky a upozornění z naší samosprávy. Informace podle Vašich zájmů Vám
budeme posílat e-mailem, SMS nebo jako zprávu do aplikace. Služba je zdarma!
Co Vám přihlášení do Mobilního Rozhlasu přináší?
• Upozornění na krizové události - výpadky energií, blížící se vichřice, dopravní
uzavírky, varování před podomními prodejci, apod.
• Pozvánky na kulturní a sportovní akce
• Mobilní aplikaci samosprávy s užitečnými funkcemi
V registračním procesu si sami můžete nastavit, jaké typy informací vás zajímají
(např: kultura, doprava, majitelé zvířat). Doporučujeme vyplnit Vaše telefonní číslo a
ulici, abychom Vás mohli rychle varovat v případě nečekaných událostí (př. havárie
vody, přívalové deště atd.). Vaše údaje jsou v bezpečí a v souladu s GDPR.
PŘIHLASTE SE K ODBĚRU INFORMACÍ:
https://cetkovice.mobilnirozhlas.cz/
Součástí tohoto vydání je i písemná přihláška do služby mobilní rozhlas.
Doporučujeme nainstalovat si aplikaci.

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

Informace o uskutečněných akcích
Vítání občánků
Vítání občánků je slavnostní akt, kdy do naší obce vítáme nově narozené děti. To,
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 nyní
probíhalo mimořádným způsobem. Poslední proběhlo 13. října 2019.
Vítání se mělo uskutečnit již v říjnu roku 2020. Bohužel do toho zasáhla pandemie.
V prosinci 2020 přišlo uvolnění a tak další termín (který je dokonce uveden i v pamětní
knize) byl 14. leden 2021. Ovšem po Vánocích přišlá opět rázná změna v opatřeních,
kdy se při další vlně pandemie nedalo dělat téměř nic. I při plánovaném novém
červencovém termínu jsme radši byli opatrní a zvolili jsme systém, kdy jsme každého
nového občánka zvlášť s jeho rodinou přivítali v obřadní síni Obecního úřadu
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Cetkovice. Bohužel vzhledem k opatřením u toho nebyly se svou kulturní vložkou děti
z naší základní školy, ani jejich paní ředitelka.
Letos jsme k nám do obce přijali 9 dětí. Některé díky odsunům termínů a věku
(nejstarší byl narozen v říjnu 2019) přišly už „po svých“. Slavnostně jsme tak do obce
přivítali Matyáška Malíka, Jakuba Čapku, Šimona Jakuba Forchtnera, Gábinku
Karasovou, Karolínku Vybralovou, Honzíka Hese, Emilku Jurdičovou, Vanesku
Krátkou a Šimona Krčmáře. Pro rodiny to byla významná událost v životě dětí, která
byla zapsána i do kroniky vítání
občánků, kterou opět krásně
vyzdobila
paní
Romana
Špidlíková.
Slavnost uváděla paní
Blanka Janková, starosta obce
Cetkovice Mgr. Petr Horák
pronesl
krátký
proslov.
Následovaly podpisy rodičů
a starosty do pamětní knihy
a slavnostní přípitek. Rodiče
mimo drobného finančního
dárku, který by měl sloužit
především pro potřeby dítěte,
dostali pro své děti upomínkový list a knihu. Chlapci si domů odnesli odrážedla
(motorky) a holčičky pak krásné panenky s kočárkem v podobě golfových holí.
Na závěr došlo i na fotografování, kterého se ujala paní Drahomíra Vašíčková.
Všem zúčastněným patří velké díky.
Petr Horák
………………………………………………………………………...............................
Nohejbalový turnaj trojic 2021
V loňském roce byl nohejbalový turnaj první akcí v Cetkovicích po uvolnění
restrikcí spojených s pandemií COVID-19. I letos patřil k prvním akcím „postcovidové“
doby roku 2021. Turnaj pořádá Obec Cetkovice společně s SK Cetkovice. V sobotu
3. července 2021 se tak konal jedenáctý ročník „Nohejbalového turnaje trojic Cetkovice
2021“. Místo konání jsme zamýšleli, z důvodu akce na kulturním domě, změnit
na fotbalové hřiště. Bohužel při zkoušce jsme zjistili, že přírodní tráva balon moc tlumí
a nebylo by tak možné hrát nohejbal. Proto se turnaj uskutečnil na tradičním místě,
na víceúčelovém hřišti, kde vlastně díky dotaci na jeho stavbu to bylo povinností.
Turnaj byl již více jak 14 dnů před konáním obsazen. Některé známé týmy změnily
zase názvy, někdy vyměnily třeba jednoho hráče, ale jinak vše bylo jako v předchozích
letech. Těsně před turnajem se odhlásilo jedno družstvo. Samotný turnaj začal v 8.30
hodin registrací. V 9 hodin proběhlo losování. Družstva byla jako vždy rozdělena
do dvou skupin:
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Skupina „A“:
Šlic
Utopenci
Žvejkalové
Starci

Skupina „B“:
Hójezd
Čoko rolky
Fittnes

Poprvé letošní turnaj řídil Jan Horák a Zbyněk Šmíd. Dalšími pořadateli pak byli
David Kubín a David Jedlička. Zahajovacím zápasem bylo utkání Šlic – Žvejkalové.
Díky počtu to měli jednodušší hráči v „B“ skupině, kde jich bylo méně a hráli tak
o zápas méně.
Ze skupiny A postoupil tradiční účastník semifinále Šlic doprovázen Žvejkaly a ze
skupiny „B“ pak obhájci prvenství Hójezd s Čoko rolkami.
Semifinálová utkání měla jednoznačné vítěze a opakovalo se tak loňské finále. Tým
Šlic ve složení David Kubín, David Jedlička a Tomáš Přikryl se o první místo utkal
s Hójezdem, který k nám přijel z Újezdu u Boskovic. Hójezd pod vedením kapitána
Leoše Ševčíka prokázal roli favorita a po čtyřech vyrovnaných setech opět zvítězil
3:1.
Konečné pořadí:
1. Hójezd
2. Šlic
3. Žvejkalové
4. Čoko rolky

5. Starci
6. Fittnes
7. Utopenci
Na závěr celého turnaje
bylo
vyhlášeno
pořadí,
rozdány poháry a medaile
a každé mužstvo dostalo dárky
od Obce Cetkovice vč. malé
skleničky místní pálenky.
Vyhlášen byl i nejlepší hráč
turnaje, kterým se stal Tomáš
Přikryl
z týmu
Šlic.
O občerstvení
se postaraly
holky z „Kumbisu“, které se o
ně starají i při fotbalových
zápasech. Organizátoři děkují
všem hráčům, pořadatelům
i divákům za účast.

Petr Horák
……………………………………………………………………...............................
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Benefiční koncert Dechového orchestru Malá Haná
V neděli 11. 7. 2021
proběhl benefiční koncert
Dechového orchestru Malá
Haná. Dechové těleso si pro nás
připravilo své největší hity.
Každý si určitě našel svou
oblíbenou melodii. Hvězdou
odpoledne byl ale Vladimír
Hron, který bavil všechny
přítomné. Bohaté občerstvení
k akci připravili naši hasiči.

Benefiční akce byla věnována rodině Čulenových
z Moravské Nové Vsi. Díky štědrosti všech přítomných
dárců se podařilo vybrat 60.000 Kč. Tyto peníze poslouží
k nákupu stavebního materiálu. Kdo nestihl podpořit tuto
akci, měl ještě možnost přispět do kasiček nainstalovaných
v obchodě a na obecním úřadě. Do kasičky na obecním
úřadě jste přispěli 11.120,- Kč a do kasičky v obchodě
5.067,-Kč. Celkem tedy 16.187,- Kč, které manželům
Emílii a Jiřímu Čulenovým jistě velmi pomohou.
Kateřina Přikrylová
………………………………………………………………………...............................
Sousedské posezení
V sobotu 17. července proběhlo na zahradě opraveného kulturního domu
sousedské posezení. Proběhlo v netradičním termínu, téměř o měsíc dříve. Začátek byl
stanoven na sedmnáctou hodinu, aby se to všem dobře pamatovalo. I tak se
k pořadatelům dostaly odezvy, že někteří občané na akci zapomněli. Hold jsme asi za
ten rok úplně vypadli ze cviku.
Kdo ale nevypadl, byli naši hasiči, kteří bez zaváhání připravili akci na dvou
místech a bohaté občerstvení. Já jsem letos více ocenila naditou udírnu, než přeplněný
bar a tak jsem ochutnala vynikající klobásku a krkovičku. Manžel pochválil bůček.
Největším lákadlem ale byla makrela. Nejenže je plná omega mastných kyselin a tím
pádem zdraví velice prospěšná, ale i chuťově výborná. Každá obec, a myslím si, že i
rodina, si přísně střeží recept na přípravu kořenicí směsi. Za úspěchem té „Cetkovické“
je kromě papriky, soli a dalších tajných ingrediencí i kus poctivé práce všech aktivních
hasičů a hasiček, bystré oko pana Letfuse, dřevěné uhlí z ohně založeného rukou starosty
sboru nebo jeho dvojčete Radka, přesně vracené drobásky paní Čapkové a úsměv paní
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Vašíčkové, čímž je zcela zaručena originalita. Když máte štěstí, do papíru Vám Tomáš
Grepl nebo Lojzík Čapka přibalí i vtípek nebo píseň. Mohl by někdo takové rybě odolat?
Když ji spláchnete chlazeným pivečkem od vesele dvojky Romany a Lenky, na jehož
míru dohlíží pan Čapka, nastává ideální letní pohoda.
Přes akci se přehnala drobná přeháňka, která všechny zahnala do vnitřních
prostor, v cuku-letu byl připraven pro návštěvníky i sál k posezení. Nicméně přeháňka
byla krátká a po chvíli mohlo Duo Pohoda lákat na venkovní parket všechny druhy
tanečníků. Od nejmenších s odrážedly, až po jejich babičky, dědečky či prababičky a
pradědečky. A dál už se pilo, jedlo, vykládalo a veselilo do nočních hodin…
Velké díky pro pořadatele, za jejich čas a práci věnované této akci.
Kateřina Přikrylová
******************************************************************************************
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******************************************************************************************

Pozvánka na nadcházející akce
Divadelní představení
Sobota 14. 8. v 19 hodin
Páni vesmíru, aneb koupím duši.
Roman Krejčíř
Žánr: černá sci-fi komedie
Obsazení: 5 žen a 5 mužů

14. 8. 2021 v 19 hod
KD Cetkovice

Prodali byste svoji
duši? Možná vám
napoví černá sci-fi
komedie
ze
sanatoria Rozbřesk,
ve
kterém
se
zkoumají duše. Ty
se tady i vylaďují.
Na to existují různé
metody, ale která je
ta správná? Jedna
z nich je absolvovat
v Rozbřesku
program Hrdinou
vlastního
života
snadno a rychle.
Vedení sanatoria se
chová podivně a
vůbec se v něm dějí
zvláštní věci, když
se začnou ztrácet
klienti,
nejistá
asistentka
pozve
známého detektiva
a rébus se může
začít
rozplétat.
Scénář
získal
čestné uznání od
odborné poroty na
19. Miletínském
divadelním
jaru
2021.

………………………………………………………………………...............................
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………………………………………………………………………...............................
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******************************************************************************************
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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