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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Než jsme se stačili rozkoukat, tak skončily prázdniny a mílovými kroky se
blíží podzim. Tomu i napovídalo počasí posledních týdnů, kdy teploty
poklesly, stále poprchávalo a po 20. hodině už je skoro tma. Věřím však, že
ještě přijde babí léto a ještě trošku si užijeme sluníčka. Konec srpna tomu zatím moc
naděje nedával, ale výhled na začátek září, co se týče počasí je optimistický.
Hlavním tématem prázdnin byla oprava vnitřních prostor základní školy.
Dodavatelská firma EKOTERM Letovice přistoupila k veškerým pracím zodpovědně a
odvedla velký kus práce. Na začátku akce jsme měli obavy, aby se vše stihlo do začátku
školního roku. Problémy, na které jsme při rekonstrukci narazili a s nimi narůstající
rozsah prací, se naše obavy ještě prohloubily. Naštěstí se podařilo dodržet harmonogram
a opravy tříd, jídelny a skladu se stihly dle plánu. Na září jsme pak počítali s doděláním
tělocvičny. I zde jsou hrubé práce dokončeny. Zbývá jen dodělat dřevěné obložení stěn,
přebrousit a přelakovat parkety a vymalovat. 1. září tak mohla škola téměř v plné kráse
přivítat jak naše prvňáčky s rodiči, tak i děti z vyšších ročníků. Všem se nový vzhled
líbil. Věříme, že se děti budou v nově opravené škole cítit dobře. I dále bychom chtěli
pokračovat v opravách chodeb a něco ještě musíme udělat s vlhkostí v přízemí. Díky ní
jsme museli i při opravě podlahy v jídelně použít na podlahu jiné technologie, než jsme
původně plánovali.
Dokončuje se oprava kaple a kříže. Jejich stav jsem popsal již minule. Práce se
malinko protahují kvůli tomu, že jsme u kaple museli odstranit stará betonová koryta,
jež se při deštích naplnila vodou a ta neměla kam odtékat a pak přes praskliny se
postupně vsakovala do základů. Proto jsme ještě navíc museli kvůli odtoku namodelovat
terén a navíc bude kolem umístěn „štět“ z kamenů. Při rekonstrukci byly také v zadní
části objeveny památné kameny z předchozí sakrální stavby, jež se nacházela
pravděpodobně na stejném místě. Ty dle zápisu v listinách při poslední opravě nebyly
nalezeny. Kříž je zhotoven z dubu jako replika toho původního. Do těla kříže v místech
spoje ramen je vložen fragment v podobě relikviáře z kříže původního, aby tak byla
zachována tradice, pieta a jistý „genius loci“ a především duchovní rozměr kříže.
Původní kříž pak bude uchován a zakonzervován v původním stavu a umístěn do
kostela.
Vypsané je také výběrové řízení na bezbariérové úpravy obecního úřadu vč. výtahu.
Podmínkou dotace, kterou jsme získali z MMR ČR ve výši téměř 1.500.000,-Kč, je to,
že veškeré podklady včetně smlouvy o dílo musíme předat na ministerstvo do konce
září, což je docela šibeniční termín.
Během září a října by mělo dojít k vybudování nového workoutového hřiště na ul.
Malá Strana a k opravě dětského hřiště u víceúčelového hřiště. Po konzultaci
s dodavatelskou firmou dojde pravděpodobně k výměně dopadové plochy pod
„workoutem“ tak, aby byla bezúdržbová a bezpečná (místo původních gumových rohoží
dojde ke zhotovení gumového litého koberce).
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Ač je to v poslední koronavirové době nezvyklé, tak druhý prázdninový měsíc byl
naplněn velkými kulturními a společenskými akcemi. Největší, co se týká Cetkovic,
byly Oslavy 140 let založení SDH Cetkovice. Naši hasiči na svou historii jsou právem
hrdí a tak chtěli toto výročí náležitě oslavit, což se jim povedlo. Po slavnostní mši,
skupinovém focení a slavnostní schůzi, kde byla předána i ocenění našim hasičům,
následovaly odpoledne ukázky hasičské techniky a práce hasičů. Mimo klasické
předávky vody moderními čerpadly, byla k vidění i předávka vody historickými
koňskými stříkačkami, které mají ve vlastnictví sbory Cetkovice a Světlá. Zajímavé bylo
i vyprošťování osoby z havarovaného vozidla a velkou atrakcí byla hasičská plošina
z Velkých Opatovic, na které se mohli vybraní občané vyvést. Po posvěcení nového
hasičského praporu se všichni průvodem přemístili na kulturní dům. O oslavy byl velký
zájem návštěvníků.
Další velkou akcí, tentokráte celého regionu, byl tradiční cyklovýlet Okolo Malé
Hané, který pořádá mikroregion Malá Haná. Letošní start a cíl byl v Šebetově
v zámeckém parku. Předpovědi počasí bohužel nevěstily nejlepší počasí. I tak se na start
14. ročníku postavilo 656 „cyklovýletníků“, což je téměř neuvěřitelné. Všechny na trati
samozřejmě potkal drobný deštík a nízká teplota, ale podle výrazů ve tvářích to
účastníkům pranic nevadilo. Odpoledne se pak rozjasnilo a tak si mohli užít program,
který si pořadatelé připravili. V cíli pak nechyběla tradičně velmi bohatá tombola.
Hlavní výhra - elektrokolo – nakonec našlo svého majitele přímo v Šebetově. Akce se
velice vydařila a všichni se už těší na příští ročník, který bude mít výjezd ze Světlé.
V září se mohou děti těšit na Dětské odpoledne, které pořádá místní mateřské
centrum. Od 1.9.2021 jsme zahájili prodej vstupenek na adventní koncert Janka
Ledeckého, který proběhne 2. prosince 2021 v Kulturním domě Cetkovice. Vloni nám
koronavirová opatření neumožnila tento plánovaný koncert uskutečnit. Někteří si lístky
ponechali z loňského roku. Ty jsou samozřejmě v platnosti včetně míst k sezení. Proto
neváhejte s nákupem a přijďte si je s předstihem na obecní úřad v úředních dnech
zakoupit.
Děti již mají za sebou první dny ve školách. Do nového školního roku 2021-2022
jim přeji úspěšné vykročení a hlavně, aby byl tento rok „normální“ a mohly chodit do
školy bez koronavirových omezení. To poslední přeji i rodičů, kteří si předchozí roky
užili se svými ratolestmi spousty práce. Z jejich reakcí vím, že už to nechtějí znovu
opakovat.
Nám ostatním pak přeji příjemné září, které nám přinese snad lepší počasí a možná i
„babí léto“, jehož paprsky dávají sílu, zdraví a životní energii.

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

Společenská kronika
V měsíci září se dožívají významného životního výročí tito jubilanti:
Vodáková Anna
Mrva František
Pospíšil Josef
Novosad Bohumil

Zapletalová Marie
Hrušková Ludmila
Čapka Jiří
Fialová Monika
Srdečně blahopřejeme!

.…………………………………………………………………………………………..
V měsíci srpnu naše řady opustil:
Jaroslav Jedlička
Čest jeho památce!
******************************************************************************************

Sportovní klub Cetkovice
Fotbal v září:
MUŽI:
16.30 h
16.30 h
15.30 h
17.00 h

Lažany – Cetkovice
Cetkovice - Kotvrdovice
Sloup - Cetkovice
Cetkovice - Vavřinec

ÚT 7.9.202021

16.30 h

SO 11.9.2021

13.30 h

SO 18.9.2021

11.30 h

ČT 23.9.2021

16.30 h

Blansko A – Cetkovice
Blansko B – Cetkovice
Vilémovice - Cetkovice
Bukovinka - Cetkovice
Cetkovice – Kotvrdovice
Cetkovice - Jedovnice
Lipovec - Cetkovice
Vysočany - Cetkovice

NE 5.9.2021
NE 12.9.2021
SO 18.9.2021
NE 26.9.2021
ML. PŘÍPRAVKA:

hřiště Letovice

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

Obecní knihovna Cetkovice
Soutěž pro letošní rok!- bude obsahovat 10 úkolů
/uvedených ve zpravodaji a na stránkách knihovny
/www.knihovna.cetkovice.cz/. Může se zúčastnit
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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. 7 /září/
V následujících názvech jídel a potravin byla přeskupena písmena, výsledkem
jsou nesrozumitelná slova. Přeskupte písmena tak, aby z každého „popleteného“
výrazu vznikl název jídla.
ČVIPEČAČI
………………………………………………………
TLÁSA

……………………………………………………..

DLÁMAKANE

………………………………………………………

NÁPEŠT

………………………………………………………

ČELO

………………………………………………………

ZÍKŘE

………………………………………………………

BLÁŽNAKA

………………………………………………………

OTIZRO

………………………………………………………

TEJNIRCI

………………………………………………………

ŇEZLAKČA

………………………………………………………

ŠTIPAKA

………………………………………………………

AMDRELÁMA

………………………………………………………

MZIRNZAL

………………………………………………………

ŠÍDARAY

………………………………………………………

ROBMÁKABR

………………………………………………………

CHNAKA

………………………………………………………

LDÁČKOAO

………………………………………………………

TRVĚKNÍ

………………………………………………………

ČKSÍVVOÁ

………………………………………………………

KSÁBLOA

………………………………………………………

Účastník soutěže – jméno a příjmení, adresa ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Informace
Zubní pohotovost o víkendech a svátcích– září 2021
11.9. MUDr. Pernicová Libuše

Boskovice, Růžové nám. 16

774 177 804

12.9. MUDr. Beranová Alžběta

Blansko, Gellhornova 9

735 056 656

18.9. MUDr. Mikulášková Miroslava

Letovice, Mánesova 468/2

516 474 488

19.9. MUDr. Roth Pavel

Ostrov, Zdrav. středisko

516 444 326

25.9. MUDr. Řehořek Tomáš

Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453

26.9. MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková) Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453
28.9. MUDr. Semrádová Danuše

Sloup, Zemspol, 221

516 435 203

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 nepřetržitě 8-20 hodin.

.…………………………………………………………………………………………..
MUDr. Rula Machačová oznamuje čerpání dovolené v termínu 16. 9. – 24. 9. 2021
Sestra v ordinaci přítomná:
Šebetov:
Boskovice, Lidická 10

Pondělí
Úterý, čtvrtek

8-10
8-10

Zástup: MUDr. Pavel Doležel, Dětská pohotovost nemocnice Boskovice
.…………………………………………………………………………………………..

Základní škola Cetkovice
přijme
na zástup za dlouhodobou nemoc
zaměstnance na úklid školní budovy.
 Pracovní poměr je na dobu určitou do února 2022, úvazek 75%.
 Bližší informace Vám podá ředitelka školy na telefonním čísle 516 477 525.
.…………………………………………………………………………………………..
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.…………………………………………………………………………………………..

Obec Cetkovice
přijme zaměstnance na pozici

PRACOVNÍK OBECNÍHO ÚŘADU
Nabízíme plný pracovní úvazek na dobu neurčitou s 3 měsíční zkušební lhůtou.
Předpokládaný nástup: dle dohody (ideálně od 1.11.2021)
Náplň práce:

Organizuje práce pracovníků vykonávajících veřejně prospěšné práce či brigádníků.

Čistí chodníky, místní komunikace a další plochy ve vlastnictví obce zejména od listí,
sněhu, posypových materiálů.

Udržuje veřejnou zeleň (kosení trávy, stříhání, kácení dřevin).

Provádí drobné opravy a údržbu majetku obce.

Zajišťuje správu budov a areálů obce, jejich údržbu.

Provádí svoz odpadu z odpadkových košů.

Správa a údržba sportovních areálů a nemovitostí v majetku obce.
Základní požadavky:
 Morální bezúhonnost a dobrý zdravotní stav bez omezení.
 Čistý trestní rejstřík (doložen k žádosti).
 Odpovědnost za svěřený majetek a odvedenou práci.
 Samostatnost.
 Řidičský průkaz minimálně skupiny B.
 Vyučen v technickém oboru (např. mechanik, opravář, údržbář, zahradník ….).
 Výhoda: bydliště v obci Cetkovice, svářečský průkaz, řidičský průkaz skupiny T.
Platové podmínky:
 Platové podmínky se řídí zákoníkem práce a nařízením vlády o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě (předpokládaný plat v rozmezí 22.000,Kč až 26.000,-Kč, dle vzdělání a praxe).
Benefity:


K dispozici služební telefon, příspěvek na stravu (stravenkový paušál),
po zapracování příspěvek na penzijní připojištění.

Žádosti o místo včetně krátkého životopisu s přehledem praxe, kopii dokladu o nejvyšším
vzdělání a výpis z rejstříku trestů podávejte písemně nejpozději do 22.9.2021 do 17 hodin na
Obecním úřadě v Cetkovicích.
Bližší informace na obecním úřadě či na telefonech: 516 477 522 (kancelář), 602 755 580
(starosta).
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

******************************************************************************************
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Informace o uskutečněných akcích
Kultura v Cetkovicích se probouzí k životu
Po dlouhé covidové odmlce jsme měli možnost vidět nové, neotřelé a původní
divadelní představení ochotnického spolku ŠŇŮRA KONICE.
Sci-fi komedie „Páni vesmíru aneb Koupím duši“ od autora scénáře a principála divadla
Romana Krejčíře byla v Cetkovicích uvedena po premiéře v Brodku u Konice a
reprízách v Rýmařově, Velkých Opatovicích a Miloticích.
Jedna z hereček, paní Alena Kojdlová,
malířka, sochařka a všestranná výtvarnice,
je dlouholetou občankou Cetkovic. Co ji
znám, vždy bylo jejím snem a přáním být
i herečkou, alespoň u ochotníků. Až letos
v lednu se naskytla příležitost, že osobně
oslovila lidi s podobným zájmem a byla
iniciátorem založení divadelní společnosti
Šňůra v Konici. Alenka je veselá a
vyhledává humor, který by ráda předávala
formou divadelních scének ostatním. Její
výkon právě v tomto představení byl
kladně hodnocen i na soutěži v Miloticích, kde spolek získal 5 ocenění. Alena hrála
naprosto přirozeně i u nás v Cetkovicích, za což ji dobří známí a přátelé ocenili
potleskem a pochvalnými výkřiky. Pochvalu zaslouží samozřejmě i všichni ostatní
herci.
Celá společnost pod vedením
Romana Krejčíře obsazuje 10
herců, nápovědu a zvukaře.
K vystoupení
u
nás
je
pravděpodobně přesvědčila paní
Alena s vírou, že Cetkovice je obec
kulturní a kulturou proslulá.
Bohužel, sešlo se překvapivě jen
asi 30 diváků. Nevím, kde zůstali
ostatní občané nebo ti, kteří zde
vždy kulturu podporovali. Vymlouvat se na covid je asi nesmysl. Snad za to tedy mohlo
nebývale horké počasí, další kulturní a sportovní akce v okolí nebo oblíbený televizní
gaučink.
Věřím, že zklamání z malého počtu diváků hercům vynahradil závěrečný dlouhý aplaus.
Dagmar Partyšová
.…………………………………………………………………………………………..
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.…………………………………………………………………………………………..
Oslavy 140 let sboru dobrovolných hasičů
V sobotu 21. srpna proběhly oslavy 140 let založení Sboru dobrovolných hasičů
Cetkovice. Zahájeny byly v místním kostele v 11 hodin mší svatou, kterou sloužil P.
Mgr. Jan Hodovský za všechny zemřelé i živé hasiče. Promluvil i o patronu hasičů, o
svatém Floriánu, a poděkoval hasičům, že pomáhají, tam kde je potřeba a nejen u
požárů. Po ní se všichni přesunuli na Náves, kde tradičně probíhá společné focení hasičů
při výročí. Škoda jen, že se všichni hasiči nedostavili.
K oslavám neodmyslitelně patří i slavnostní schůze, která se konala v sále
kulturního domu. Kromě místních hasičů byli přítomni i hosté: starosta Okresního
sdružení hasičů ČMS Blansko Mgr. Milan Vykydal, starosta okrsku Šebetov pan Josef
Roupa, starosta obce Cetkovice Mgr. Petr Horák, senátorka Ing. Jaromíra Vítková,
místní pan farář Mgr. Jan Hodovský, zástupci hasičských sborů okrsku Šebetov a
zástupci sportovního klubu Cetkovice. Schůzi zahájil starosta SDH Cetkovice pan
Martin Čapka přivítáním přítomných. Ve své zprávě zhodnotil činnost hasičů nejen za
poslední období. Poděkoval všem, kteří se aktivně zapojují při konaných akcích, při
práci s mládeží, účastí na soutěžích, starostí o techniku či se dále vzdělávají.
Nezapomněl poděkovat i starším hasičům za jejich práci vykonanou ve sboru.
V průběhu schůze byli hasiči za svoji příkladnou a obětavou práci oceněni – Čestným
uznáním OSH Blansko nebo Medailí za věrnost, které předával starosta OSH ČMS
Blansko Mgr. Vykydal společně se starostou okrsku Šebetov panem Roupou. SDH
Cetkovice
obdržel
ocenění, ze kterého měli
všichni radost – Čestné
uznání
Krajského
sdružení hasičů. K tomu
dostal na prapor dvě stuhy
k příležitosti výročí 140
let sboru od Krajského
sdružení hasičů a od obce
Cetkovice.
Odpolední
část
oslav probíhala od 15
hodin na Návsi a zahájili
ji naši nejmladší hasiči.
Jako první nastoupilo
družstvo mladších žáků,
potom družstvo starších žáků. Obě družstva předvedla svoje dovednosti při požárním
útoku, po nich následovala ukázka požárního útoku družstva žen. Nechybělo ani něco
z historie hasičské techniky. Hasiči z Cetkovic a ze Světlé předvedli předávku vody
historickými koňskými stříkačkami. Ta cetkovická měla po celkové renovaci svoji
premiéru v „novém kabátě“. Renovaci provedl pan Uherka ve své dílně v Nyklovicích.
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Po ukázce si mohli
zájemci
stříkačku
prohlédnout a pan
Uherka, který nás při
oslavách
navštívil,
podal ještě přítomným
doplňující údaje a
zajímavosti o této
stříkačce.
A z historie zpět
do
současnosti.
Zajímavou
ukázkou
byla dálková předávka
vody z rybníku Zádědiní až na Náves, tu provádělo 7 hasičských sborů z okrsku
Šebetov. Zde byli připraveni jako záložní pomoc i hasiči z Velké Roudky. Velikou
pozornost si zasloužilo vyproštění osoby z havarovaného vozidla. Tuto profesionální
ukázku předvedli hasiči z Velkých Opatovic. V průběhu ukázek měli zapsaní a
vylosovaní zájemci možnost pohlédnout na Cetkovice z „ptačí perspektivy“. Hasiči
z Velkých Opatovic přijeli předvést i hasičskou automobilovou plošinu, jejíž výška
dosahuje až 27 m. Z této plošiny později probíhala ukázka slanění osoby - hasiče
z Velkých Opatovic.
Během ukázek se přítomní mohli občerstvit v průjezdu obecního úřadu a
zpříjemnit si návštěvu oslav poslechem dechového orchestru Malohanácká muzika.
Celou akci moderoval vedoucí souboru pan Jiří Palán.
Po poslední technické ukázce nastal další očekávaný okamžik. Pan farář Mgr. Jan
Hodovský požehnal novému praporu SDH Cetkovice a po něm se všichni účastníci
oslav seřadili do průvodu obcí. Výjimečnou atmosféru navodila mimo jiné i
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Malohanácká muzika, která provázela slavnostní původ až ke kulturnímu domu. Cestou
byly dvě zastávky s položením věnců a uctěním památky. První u památníku padlým
v obou světových válkách a druhá na místním hřbitově. Na výletišti u kulturního domu
byla slavnostní část oslav zakončena společným nástupem. Při něm zazněla státní
hymna a na závěr z úst starosty SDH Cetkovice Martina Čapky krátké poděkování
hasičským sborům. Po rozchodu sborů oslavy pokračovaly taneční zábavou s hudební
skupinou Mix Boskovice. Připraveno bylo bohaté občerstvení, nechyběly pečené
makrely, dobroty z udírny či točené pivo.
Velice děkujeme všem sponzorům za jejich dary, hasičským sborům a dalším
pořadatelům za účast a pomoc. Díky patří i vám všem, kteří jste se oslav zúčastnili a
podpořili tak cetkovické hasiče.
SDH Cetkovice
***************************************************************************

Pozvánka na nadcházející akce
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Prodej vstupenek probíhá v úřední dny, pondělí a středa 8-11 a 14-17 hodin. Původní
vstupenky zůstávají v platnosti.
******************************************************************************************
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