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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Je to neuvěřitelné. Poslední měsíc roku, na který se těšíme od konce
prázdnin, je za námi. Čas opravdu strašně rychle letí. Celý advent
připravujeme své domy - nakupujeme, pečeme cukroví, gruntujeme celý
dům, jsme nervózní, sháníme kapra a stromeček, zkrátka vše směřujeme
k Vánocům, jsme na ně přímo nažhaveni. Najednou je po nich, přijde Silvestr a Nový
rok. A my jen koukáme, že je vše pryč, že nastaly všední dny a zdá se nám, že snad
žádné svátky ani nebyly, protože nám vše proklouzlo přímo mezi prsty. Proto bychom
ten předvánoční shon měli trošku omezit, aby pak svátky pro nás byly tím vrcholem a
my si je mohli více užít.
Letošní svátky měly charakter posledních let – bez sněhu, bez ledu, bez chladného
počasí. Většinou bylo pošmourno s drobným mrholením či deštěm a teplotami nad
nulou. Dokonce Silvestr byl zrána krásně slunečný a teplota se pohybovala kolem
+2°C. Sníh k nám snad přijde během ledna. Existuje pranostika: „Jsou-li zelené
Vánoce, Velká noc bude bělit se“. Tak by to vypadalo, že sníh bude až o
Velikonocích.
Advent a Silvestr roku 2018 byl u nás zcela zaplněn zajímavými událostmi. Vše
začalo Zpíváním u vánočního stromu, které pořádá Kulturní, školský a sportovní výbor
při zastupitelstvu obce. Zde přítomné potěšily svými vystoupeními děti z mateřské a
základní školy. Nechybělo ani drobné občerstvení i něco na zahřátí. Hlavním vrcholem
prosince však byl adventní koncert Leony Machálkové s kapelou. Koncert měl velice
příjemnou atmosféru. Byl od protagonistů velmi profesionální. Leona svými krásnými
melodickými písničkami pomohla vytvořit příjemný pocit blížících se svátků. Krásné
písničky s úžasným hlasem ukázaly její vokalistky. Koncert byl svou úrovní
příjemným překvapením a musíme za něj poděkovat Leoně a její kapele, ale i
sponzorům a dárcům, kteří s touto akcí pomohli finančně tak, aby byla cena lístku
přijatelná.
Příjemný advent pokračoval i tradičním koledováním Velkého dechového
orchestru Malá Haná. Mladí muzikanti přispěli k navození předvánoční nálady.
Nechyběl i tradiční „starostovský punč“, který si všichni pochvalovali. Muzikanti sice
přijeli téměř o ½ hodiny později, protože se zdrželi na předchozích zastávkách, ale
přítomným to nevadilo, protože se měli čím vnitřně zahřát. I knihovna přispěla
v prosinci svou „troškou do adventního mlýna“ svou výstavou vánočních pohlednic a
knih Marie Fischerové – Kvěchové. Nechyběl i tradiční Mikuláš, který zavítal se svou
nadílkou do našich domovů, obchodu COOP Jednota či do mateřské školy. Nechyběly
i akce ve školce jako „Věnčení“, kde maminky či babičky vyrábějí adventní věnce či
vánoční výzdobu. Naplno pracovaly i paní učitelky a pracovnice MŠ, které společně
s maminkami vyrobily i další ozdobné adventní a vánoční předměty. Ty pak prodávaly
na přelomu listopadu a prosince na vánočním jarmarku, který probíhal u obchodu.
Mimo zajímavé výrobky k zakoupení se mohli příchozí zahřát i teplým punčem.
Výdělek akce pomůže MŠ zakoupit dětem další vybavení do tříd. Nechyběl i tradiční
Perníkový večírek, kde děti ukázaly zajímavou hru o narození Ježíška. Potom se vrhly
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na zdobení perníčků. Základní škola zase pro rodiče a prarodiče připravila každoroční
vánoční besídku, kde kromě programu bylo pro přítomné připraveno občerstvení.
Nechyběla ani ochutnávka vánočního cukroví, které napekly maminky žáků.
Nesmíme zapomenout i na zajímavou přednášku pana prof. PhDr. Vladimíra
Smékala, CSc. na téma „Proč se radovat“. Zde pan Smékal seznámil přítomné, kterých
byla plná farní chaloupka, se svým životem a především je nenásilně „přinutil“
zamyslet se nad životem, ve kterém by neměla nikdy chybět radost. Citoval i
z pohádky Boženy Němcové, co má společné radost a štěstí: „Štěstí je tvá radost, která
nepřináší druhým smutek a žal“.
Samostatnou kapitolou pak byla oslava Silvestra. SK Cetkovice tradičně uspořádal
malý silvestrovský turnaj ve fotbale na víceúčelovém hřišti. Před turnajem si zahrála i
místní fotbalová přípravka. Tentokráte účastníkům přálo i počasí, a tak se akce velmi
vydařila a všichni se s radostí a fotbalem rozloučili s uplynulým rokem. Nechybělo i
každoroční půlnoční rozloučení se starým rokem na Návsi. Ohňostrojem a společným
přípitkem jsme uvítali příchod nového roku 2019. Zde patří poděkování našim
hasičům za teplý grog a svařené víno a Jirkovi Smékalovi za ohňostroj.
I na úvod roku 2019 se můžeme těšit. Vše začíná tradičním plesem SDH Cetkovice.
V knihovně bude ještě probíhat výše uvedená výstava knih a pohlednic a také je
připraveno odpoledne plné her. Obecní úřad, farnost Cetkovice a Charita Blansko
pořádá opět tradiční Tříkrálovou sbírku. Zde můžete věnovat finanční dary, které
pomohou těm, kteří to nejvíce potřebují.
Začátek roku bývá také časem ohlédnutí, co jsme prožili v tom předchozím roce. I
já jsem si dovolil v novoročním proslovu bilancovat rok 2018 a připomenout, co se
v obci událo. V právě uplynulém roce se jistě povedlo v naší obci mnoho věcí, na něž
jsme získali dotaci a ušetřili nemalé prostředky z rozpočtu obce.
Nejviditelnější akcí byla určitě oprava místních komunikací. Vloni se jednalo o
tyto části místních komunikací – humna za ulicí Hliníky včetně nové srážky vody
v dolní části ul. Sportovní. Dále se pak opravila komunikace u bytovek, která byla
kompletně zrekonstruovaná včetně podkladních vrstev. Nově také byla zhotovena
komunikace na ul. Sadová v části vedoucí do Zádědiní u přiléhajících pozemků u
č.p.216. Zde je nyní vozovka rozšířena, zhotoveny podkladové vrstvy a položen nový
asfaltový povrch. Je také nutné opravit povrch za humny ul. Velká Strana, kde byl
navezen štěrk a následně povrch zaválen. Navíc byly dosypány krajnice v části
asfaltovým recyklátem a opraven propustek vody. Celková cena díla byla 1.233.000,Kč bez DPH.
Jednou z akcí, která započala v roce 2017 a dokončena byla loni, je rekonstrukce
II. NP obecního úřadu. Na tuto akci se podařilo získat dotaci z JMK ve výši
200 000,-Kč. Adaptovali jsme prostory po bývalé knihovně. Vznikly zde krásné
reprezentativní prostory v podobě obřadní síně. Tyto prostory jsou určeny pro schůze
zastupitelstva, vítání občánků a podobné slavnostnější akce. Za zmínku stojí to, že
byly zhotoveny podlahy z masivních dubových prken, stěny obloženy dubovými
kazetami a repasovány historické dveře.
Od podzimu předchozího roku se také intenzivně pracovalo na revitalizaci zeleně
v obci. Na další etapu jsme získali dotaci ve výši 250.000,-Kč z JMK. Součástí akce
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byla výsadba zeleně kolem KD a hlavně realizace lesoparku pod hřištěm. O výsledku
se sami můžete přesvědčit při procházkách obcí.
Na podzim jsme se pak věnovali i víceúčelovému hřišti. Byla provedena
regenerace povrchu tohoto hřiště. Jednalo se o hloubkovou regeneraci a zásyp novým
křemičitým pískem. Zároveň byla také zakoupena nová tenisová síť. Ta původní, 10
let stará, již přestala sloužit. Nové sítě jsou také na fotbalových brankách.
I v letošním roce nebudeme zahálet. S vervou jsme se v loňském roce pustili do
přípravy nových pozemků v lokalitě Rybníčky. Hotova je zastavovací studie včetně
regulativ tohoto území. Začalo se s projekčními pracemi na inženýrské sítě. Ty budou
hlavní náplní tohoto roku, ve kterém bychom chtěli mít vyřízené i stavební povolení
tak, aby se mohla započít realizace stavby a možná i prodej pozemků v roce 2020.
Rozpracovali jsme projekt „Snížení energetické náročnosti objektu kulturního
domu v obci Cetkovice vč. výměny zdroje vytápění“. Vypracována byla analýza
nákladů, projektová dokumentace, byl připraven rozpočet a podána žádost o dotaci na
Státní fond životního prostředí. Budova kulturního domu nemá téměř žádnou izolaci.
Ta je v současné době samozřejmostí a bez ní to při cenách energií nejde. Investice do
majetku na snížení energetické náročnosti je vždy ta nejlepší. V rámci akce by mělo
dojít ke kompletnímu zateplení celého pláště budovy, výměně oken a dveří, výměně
části střechy a k výměně otopného systému – kotlů, které jsou z roku 1994 a mají již
velice malou účinnost. Tato velká investice bude finančně náročná. Částka se bude
pohybovat kolem 8.000.000,-Kč. Předpokládaná míra dotace bude kolem 40%.
Realizace v případě úspěchu dotace bude probíhat ve dvou následujících letech.
Podařilo se nám získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na dětské hřiště,
které chceme realizovat na Brodku ve výši 400.000,-Kč. Chceme zde přírodní prvky
z akátu, aby hřiště lépe zapadlo do krajiny. Pracujeme také na získání dotace na
revitalizaci a opravy rybníku Vrbovec. Zde je zhotovena projektová dokumentace a
nyní se finalizuje žádost o dotaci z Ministerstva zemědělství, která by mohla činit až
2.000.000,-Kč.
V souvislosti s čistotou obce a udržitelným životním prostředím, které chceme
zachovat i pro budoucí generaci, se naše obec zapojila do projektu obcí Malé Hané
v oblasti odpadů. Již v minulém roce vznikl Svazek obcí Technické služby Malá
Haná. Tento svazek již založil společnost na svážení odpadů. Cílem pod heslem „Naše
odpady“ je zajistit na obcích větší třídění odpadu, zajistit také dlouhodobé vztahy se
zpracovateli odpadů a zmírnění dopadu konce skládkování, jež je plánováno na rok
2025. Dále svazek chce dosáhnout toho, že o odpadech si budeme rozhodovat my obce
a případné zisky ze svozu budou zpětně investovány do obcí. Chtěli bychom zcela
změnit zaběhnutý svoz odpadů a z dotace Vám všem rozdat nové odpadové nádoby na
plast, papír a bioodpad, které budete mít přímo doma a nemusíte tak zbytečně chodit
ke kontejnerům, které bývají občas přeplněny. Tímto systémem tzv. „DOOR TO
DOOR“ (sběr odpadu od dveří) chceme napomoci k většímu třídění a k Vašemu
pohodlí. O všem budete postupně informováni. Také bychom pro Vás v souvislosti
s bioodpadem připravili možnost pořízení kompostérů. Ty bychom rádi získali přes
výše uvedený svazek z dotace. V této oblasti opravdu intenzivně pracujeme a letošní
rok tak bude rokem velkých změn právě ve svozu dopadů.
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Hotový máme projekt na bezbariérový přístup do obecního úřadu vč. výtahu. Zde
se pokoušíme sehnat dotace. V případě neúspěchu bychom tento projekt realizovali
z vlastního rozpočtu. Připravujeme také odkup rybníku Zádědiní.
Nesmím ve svém výčtu zapomenout i na kulturní akce v obci. Svůj žánr si u nás
mohla vybrat každá generace. Děti například sportovní odpoledne či drakiádu, dospělí
plesy, taneční zábavy, besedy a výstavy v knihovně, zpívání u vánočního stromu,
vánoční koledování s punčem, různé sportovní události, akce apod. Krásný byl i
adventní koncert Leony Machálkové. Prostě každý občan všech věkových kategorií si
mohl vybrat z této široké nabídky.
V uplynulém roce proběhly volby do zastupitelstva obce. Zvoleno bylo nové
zastupitelstvo. Děkujeme velice za důvěru, kterou jste novému zastupitelstvu dali.
Přesto mi dovolte, abych poděkoval předchozímu zastupitelstvu za jeho práci pro obec
a za jeho obětavost.
Rád bych ještě touto cestou stejně jako v předchozích letech upřímně poděkoval
všem pořadatelům - zastupitelům, pracovníkům OÚ, členům KŠaS výboru, mateřské
škole, základní škole, knihovně, mateřskému centru, hasičům a fotbalistům, kteří se
podílí na organizování kultury a sportu v Cetkovicích. Jejich práce ve prospěch nás
všech bez nároku na zisk či vlastní prospěch si velice vážím.
A na závěr mi ještě dovolte, abych jménem svým, jménem zastupitelstva obce a
pracovníků obecního úřadu Vám všem upřímně a srdečně popřál do nového roku
2019 hlavně hodně zdraví, štěstí, radosti, porozumění, úspěchů a to jak
v osobním, tak i pracovním životě.
Petr Horák
starosta obce
******************************************************************************************

Usnesení č. 3/2018
z řádného zasedání zastupitelstva obce Cetkovice
konaného dne 17. prosince 2018 v kanceláři Obecního úřadu Cetkovice v 17.00 hod
………………………………………………………………………...............................
Zastupitelstvo obce Cetkovice:
Zastupitelstvo obce:
065/18 – schvaluje
- zapisovatele: Ing. Kateřinu Kubínovou
- ověřovatele zápisu: Josefa Jurdiče a Martina Čapku
- program dnešní schůze, jiné připomínky nebyly podány, přítomno bylo 9
zastupitelů a 1 host.
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
066/18 – schvaluje darovací smlouvu se spolkem SONS, Oblastní pobočka Blansko
ve výši 600,-Kč na rok 2019 pro potřeby slabozrakých
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
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067/18 – schvaluje aktualizaci směrnice o majetku obce Cetkovice
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
068/18 – schvaluje finanční dar ve výši 500,-Kč pro MŠ Cetkovice od rodiče dítěte
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
069/18 – schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč na celoroční provoz
posilovny v KD na rok 2018
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
070/18 – na základě vyvěšeného záměru, schváleného usnesení ZO č.34/2018 ze dne
23.4.2018 a předkupního práva obce Uhřice na ½ podílu na pozemcích obce
schvaluje předloženou kupní smlouvu a pověřuje starostu jejím podpisem
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
071/18 – schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na
pozemek parc.č. 971,278/27,278/28 v k.ú. Cetkovice s firmou E.ON
Distribuce a.s., F.A.Gestnera 2151/6, 370 49 České Budějovice na stavbu
„Cetkovice, ul.Polní, kab.NN Vašíček“ a pověřuje starostu podpisem
smlouvy
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
072/18 – schvaluje Výmoly jako název ulice na části pozemku p.č.1039/1 a části
pozemku p.č.1042, vše v k.ú. Cetkovice
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 2
073/18 – schvaluje plán inventur na rok 2018 k 31.12.2018, složení inventarizačních
komisí a školení inventarizačních komisí
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
074/18 – schvaluje rozpočet Obce Cetkovice na rok 2019 dle vyvěšeného návrhu
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
075/18 – schvaluje střednědobý rozpočtový výhled Obce Cetkovice
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
076/18 – schvaluje hospodaření obce k 30.11.2018, výhled do 31.12.2018 a dočasný
převod finančních rezerv rozpočtu na spořící účet při běžném účtu
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
077/18 – schvaluje rozpočtové opatření č.9
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
078/18 – schvaluje složení Kulturního, školského a sportovního výboru od 1.1.2019
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
079/18 – schvaluje složení Komise pro veřejnou zeleň od 1.1.2019
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
080/18 – informace Katastrálního úřadu pro JMK, pracoviště Boskovice o přerušení
řízení a následně provedeném vkladu věcného břemene pro E.ON ČR na
pozemky p.č.712/3 a 713/3, o plombě na p.č.1512 a seznámení
s podklady vkladu
081/18 – zápis ze shromáždění starostů Svazku M+H ze dne 12. 11. 2018
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082/18 – zprávu ze schůze finančního výboru ve věci rozpočtu
083/18 – pozvánka na II. jednání valné hromady Svazku V+K na den 17. 12. 2018
084/18 – informaci FÚ pro JMK o možnosti zvýšení koeficientu na daň z nemovitých
věcí – obec zvedat koeficient nebude
085/18 – návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Cetkovice na rok 2019 vč. střednědobého výhledu
086/18 – informaci firmy EKOKOM a.s. o změně sazebníku odměn a koeficientů
v tříděném odpadu a o nutnosti vyplnit roční dotazník za r. 2018 (vyplní
starosta)
087/18 – informaci o opravách, investičních akcích v obci a stavu přípravy a
realizace -plánovaný výtah OÚ (zkoumání možnosti dotací), jednání
s možnými majiteli č.p.14 ve věci odkupu části pozemku, zasíťování
lokality Rybníčky, nákup doplňků na zimní údržbu
(poděkování Martinu Čapkovi)
088/18 – informaci o proběhlých a připravovaných akcích (Leona Machálková,
zpívání u vánočního stromu, adventní koledování, půlnoční přípitek na
Silvestra)
089/18 – stížnost zastupitelů na špatnou průjezdnost místních komunikací z důvodů
špatného stání osobních a nákladních vozidel
*******************************************************************************************

Společenská kronika
V měsíci lednu se dožívají významného životního výročí tito jubilanti:
Seček František
Kotas Bedřich
Janek Antonín

Dokoupil Jiří
Šafaříková Marie
Srdečně blahopřejeme

………………………………………………………………………...............................
V prosinci naše řady opustil:

Viktor Vrba
Čest jeho památce

………………………………………………………………………...............................
V prosinci se do naší obce narodila:

Lenka Kotasová
Přejeme hodně štěstí do života!

………………………………………………………………………...............................
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Vzpomínka na Josefa Kubína
Po vážné nemoci zemřel 20. prosince minulého roku v kruhu svých nejbližších
Mgr. Josef Kubín, rodák z Cetkovic.
Mgr. Kubín absolvoval divadelní
fakultu JAMU v Brně. Jeho spolužáky zde
byli například Josef Somr nebo Gabriela
Vránová. Byl členem činohry Horáckého
divadla v Jihlavě, kterému zůstal věrný po
celý svůj profesionální život a v němž za
celých 45 sezón odehrál přes 6 tisíc
divadelních představení. Ztvárnil zde celou
řadu krásných rolí. V roce 2013 mu primátor
města Jihlavy předal cenu Zlatý Horác,
udělenou za celoživotní přínos divadlu. Na
zájezdních představeních zavítal párkrát také
do Boskovic. Srdce nejméně dvou generací
Jihlavanů si natrvalo získal jako protagonista
představení pro nejmenší diváky. Na
rozhlasových vlnách četl zpravodajství tamější
regionální stanice. Zkusil si i práci filmovou.
V pohádce „Jak se budí princezny“ držel jako sluha podnos, ze kterého si princův
přítel Matěj v podání Vladimíra Menšíka bere jablko. Na televizní obrazovce jste jej
mohli vidět i slyšet v Četnických humoreskách, v díle s názvem Krkatá bába. V tomto
úspěšném a často opakovaném seriálu si zahrál roli pana Zimy, průvodce a strážce v
krasových jeskyních.
Celé divadelní prázdniny pan Josef Kubín ve společnosti manželky, dětí a
později i vnoučat s oblibou trávil na chalupě v Cetkovicích. Stále připomínal, že „není
nad to údolíčko od Boskovic po Jevíčko“. Svůj rodný kraj měl skutečně moc rád.
Na jeho činorodost, šikovnost a ochotu pomoci všem okolo sebe budeme rádi
vzpomínat. Pokud jste jej znali, připomeňte si jeho životní cestu, která se završila
v předvánočním čase roku 2018, s námi. Věnujte mu svou tichou vzpomínku, nebo se
připojte v pondělí dne 14. ledna. 2019 od 16.30 hodin k zádušní mši v kostele sv.
Filipa a Jakuba v Cetkovicích.
Josef Pospíšil
Ludmila a Zdenka Kubínovy
*******************************************************************************************

Informace z Mateřské školy
Adventní čas v mateřské škole
Na poslední měsíc v roce se děti vždy velmi těší. Začali jsme s přípravami na
vánoční vystoupení a chystáním zboží na vánoční jarmark. Do organizace vánočního
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jarmarku jsme také zapojili rodiče dětí. Dovedné a zručné maminky a babičky
připravily na prodej nejen krásné adventní věnce a dekorace, ale také upekly něco
dobrého k snědku. Ani tatínkové však nezaháleli. Pomohli nám zajistit větve na
výrobu svícnů a věnců. V pátek 30. listopadu si mohli zájemci po celý den vybrat z
široké nabídky připravených vánočních dekorací. Všem, kteří nám s organizací a
přípravou vánočního jarmarku pomáhali, velmi děkujeme.
Pátého prosince byla pro děti v mateřské
škole přichystána mikulášská nadílka. Do školky
zavítal Mikuláš se svojí družinou, která děti
obdarovala dárky. Následně jsme navštívili
místní prodejnu Jednoty, kde děti zazpívaly a
zarecitovaly. Také zde měl Mikuláš pro děti
připravený balíček.
Ve čtvrtek 6. prosince se uskutečnil
Perníčkový večírek. Dopoledne jsme si v
mateřské škole upekli perníky, které následně s
rodiči děti ozdobily bílkovou polevou. Děti se
také pochlubily všem přítomným svým
vánočním vystoupením. Tentokrát to byl příběh
o narození Ježíška. Tento vánoční program děti
rovněž předvedly v neděli 9. prosince v
kulturním domě.
Vánoční atmosféru nám přijeli do školky
zpříjemnit pedagogové ze Základní umělecké
školy z Velkých Opatovic. Poté již
následovaly klidnější dny v
mateřské škole, kdy si děti užívaly
vycházek, her ve třídě a zpívaly
vánoční koledy a písně. Děti si
také nazdobily ve třídách vánoční
stromky a těšily se na nadílku,
která pro ně byla připravena na
pátek 21. prosince. Tento den byl
také posledním společně prožitým
dnem v mateřské škole v roce
2018. Již se všichni těšíme na
setkání v roce 2019.
V novém roce přejeme Vám všem, ať je šťastný každý den.
Miroslava Sedláková
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******************************************************************************************

Informace ze Základní školy
Literární beseda se spisovatelkou Michaelou Fišarovou
Ve čtvrtek 29. listopadu 2018 navštívila naši základní školu učitelka, herečka,
a především autorka dětských knih Michaela Fišarová se svým kolegou hercem
Miroslavem Reilem. Beseda proběhla v době odpolední družiny, zúčastnit se mohli i
žáci nenavštěvující ŠD.
Paní Fišarová nás ihned zaujala svým poutavým vypravováním. O každé knize
krátce pohovořila. Spisovatelčino vyprávění a diskusi s dětmi prostřídal pan Reil, který
svým hereckým ztvárněním ukázek skvěle a zábavně oživil besedu.
Představili nám tyto tituly:
„A-Ž půjdeš do školy“- obrázková kniha je vydána ve dvou verzích: růžová pro
dívky, modrá pro chlapce, na každé písmenko abecedy spisovatelka vybrala slovo
spojené se školním prostředím.
„Kamínek“ - obrázková knížka o cestování malého kamínku světem.
„Náš dvůr má tajemství“ - tato kniha získala ocenění „Výroční cena Albatrosu za rok
2015“ za nejlepší literární text pro menší děti. Příběh v sobě skrývá nejen
dobrodružství a tajemnou záhadu, ale i
přátelství, přičemž zde nechybí důraz
na zneužívání internetu.
„Kája a Claudie: Hra na štěstí“ - 1.
knížka ze série „Třídnice 4.B“ vypráví
příběh jednoho z dětí ze čtvrté třídy.
K závěru
měli
posluchači
možnost se zeptat na spoustu věcí, na
které jim paní Fišarová velmi ochotně
odpovídala. Poté byla zájemcům
umožněna koupě představených knih.
Děkujeme za příjemně prožité
odpoledne.
………………………………………………………………………...............................
Vánoční koncert ZUŠ Velké Opatovice
Dne
12.
prosince
2018,
v
překrásném adventním čase, na naší škole
proběhl tradiční vánoční koncert Základní
umělecké školy Velké Opatovice v podání
učitelů ZUŠ. Tentokrát jsme mohli slyšet hru
na housle v doprovodu kytary.
Celým vystoupením se prolínal příběh
narození
malého
Ježíška
doplněný
nejznámějšími vánočními koledami. Zazněly
písně Já bych rád k Betlému, Nesem vám
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noviny, Jak si krásné neviňátko, Narodil se Kristus Pán a další. A protože žáci téměř
všechny koledy znali, zpívali společně s účinkujícími.
Celý koncert provázela příjemná atmosféra a předvánoční nálada.
………………………………………………………………………...............................
Vánoční nadílka
Zpívání u vánočního stromu a Vánoční besídku pro rodiče již máme zdárně za
sebou. Všichni jsme se snažili, aby se vystoupení líbila a potěšila rodiče i ostatní
diváky.

Nyní nastal čas, potěšit a obdarovat i žáky za jejich úsilí, snahu a píli. Proto jsme
pro ně v pátek 21. prosince 2018 připravili „Vánoční nadílku“, kterou zahájili ve třídě
zhlédnutím animované pohádky „Ferdinand“. Po svačině se žáci i s dárky, nalezenými
pod stromečkem, přesunuli do školní družiny. Zde zavládlo rozbalování, které bylo
velice radostné a plné překvapení.
Žákům do družiny přibylo několik krásných modelů oblíbené stavebnice Lego,
z nichž během odpoledne vzniklo mnoho pěkných staveb, a také výtvarné materiály
pro další tvoření.
Projevem spokojenosti nám byl úsměv na dětské tváři.
Děkujeme všem rodičům a příznivcům školy za projevenou důvěru v
uplynulém roce a do nového roku 2019 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí,
úspěchů a optimismu. Zároveň se těšíme na další spolupráci.
Kolektiv zaměstnanců Základní školy Cetkovice
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******************************************************************************************

Sportovní klub Cetkovice
Silvestrovský fotbal v Cetkovicích
Letošní silvestrovský fotbálek provázelo příjemné počasí. Pokud si vzpomeneme na
minulý rok, tak se ještě dnes musíme otřepat, protože to bylo jedno z nejhorších
počasí, které jsme za více jak 20 let, co tento fotbálek pořádáme, zažili. Na hřišti ráno
byly louže, zároveň začalo drobně
poprchávat. Postupem času pršelo naplno a
společně s teplotami kolem 5 °C to bylo
hotové peklo. Vlhkost oblečení a bot
společně s nízkou teplotou prolezla do
člověka až na kost, někteří necítili ani nohy.
Letos na nás vykouklo sluníčko a teploty se
držely na příjemných +2°C. Bylo to zkrátka
„ideální“ počasí na zimní fotbal.
A tak jsme v pondělí 31. 12. 2018 v 9
hodin mohli na víceúčelovém hřišti přivítat
hráče a hráčky fotbalové přípravky. Ti se rozdělili do dvou družstev a společně se
svými trenéry si zahráli proti sobě fotbálek. Nechyběly i tradiční penalty. Po skončení
se rychle děti zahřály horkým čajem a život si osladily darovanými oplatky.
Silvestrovskou oslavu zakončily dětským „šampusem“. Na dětech byla vidět radost
z pohybu i z následné drobné oslavy.
Během utkání přípravky se postupně scházeli účastníci následného fotbalového
turnaje, kteří se na fotbal vyloženě těšili. Stejně jako v předchozích letech se ho
zúčastnila čtyři mužstva – OLD tým (kapitán Petr Horák), MEN tým (kapitán Ondřej
Lepka), YOUNG tým (kapitán
Michal Kubín) a ALL tým (kapitán
Pavel Loukota). V prvním utkání
svedli stejně souboj starší páni
(OLD - věk nad 35 let doplněn
dvěma
mladšími)
s juniory
(YOUNG), který tvořili naši
dorostenci. Většina z nich hraje
krajskou soutěž ve společném
družstvu
s Knínicemi
nebo
v Boskovicích a byli doplněni
mladšími muži. Starší nakonec
vyhráli 3:1. Celý turnaj byl jako
vždy opět velmi vyrovnaný a vždy
se rozhodovalo o jeden nebo dva góly. Konečné pořadí určil předposlední zápas. OLD
tým v něm remizoval s MEN týmem 2:2, a tak celý turnaj vyhrál před svým soupeřem
o skóre. Převážná většina hráčů turnaje byla z Cetkovic, ale nechyběli i kamarádi a

Leden 2019
12

známí z blízkého okolí (Světlé, Uhřic, Velkých Opatovic, Šebetova, Letovic či
Boskovic), což jen dokazuje soudržnost našeho regionu. Opět byl nejstarším hráčem
Petr Letfus, který nám ukázal, že i v 53 letech se dá hrát perfektní fotbal.
Každé mužstvo si nakonec rozdělalo svůj „šampus“ a všichni fotbalisté, přátelé a
známí si připili na zdraví. Vrcholem pak byl malý ohňostroj.
Při těchto akcích výsledky nejsou důležité, protože vítězem jsou všichni, kteří se
akce zúčastnili a projevili tak lásku k fotbalu a vůbec ke sportu a pohybu. Tento
fotbálek jen dokazuje, že fotbalové kamarádství je většinou na celý život.
Nakonec i Vám všem přejeme šťastný nový rok 2019, hodně zdraví, štěstí,
radosti z pohybu a životního optimismu.
Petr Horák
********************************************************************

Informace
Zubní pohotovost o víkendech a svátcích – leden 2019
Lékař

Den
1.1
5.1.
6.1.
12.1.
13.1.
19.1.
20.1.
26.1.
27.1.

MUDr. Řehořková
MUDr. Adamová
MUDr. Beranová
MDDr. Bočková Eva
MUDr. Bočková Jana
MUDr. Fenyk
MUDr. Grénarová Magda
MUDr. Grenarová Marie
MDDr. Veselý

Adresa

Telefon

Blansko, K.H.Máchy 17
Letovice, Masarykovo náměstí 18
Blansko, Gellhornova 9
Kunštát, nám. ČSČK 38
Kunštát, nám. ČSČK 38
Letovice, Tyršova 15
Boskovice, Růžové nám. 16
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Letovice, Masarykovo náměstí 162/38

777 208 159
516 474 018
735 056 656
516 462 203
516 462 203
516 474 310
774 710 550
724 081 182
792 325 591

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

Svoz odpadu v lednu 2019:
- SKO
- Papír
- Plast

(sudý čtvrtek)
(liché pondělí)
(každé úterý)

10.1., 24.1.
14.1., 28.1.
8.1., 15.1., 22.1., 29.1.

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

Inzerce
Prodám
Škoda Fabia, r.v.2002, 1.4 MPI, 50kW, šedá metalíza combi, velice zachovalá,
zaručených 160 000 km. Cena 40 000 Kč.
Škoda Octavia,r.v.1997, 1.6 GLX, 55 kW, 260 000km, tažné zařízení, autorádio Sony
Josef Zvejška
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603 363 090

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

Informace o uskutečněných akcích
Mikuláš 2018
Středa 5. prosince 2018 byla u nás ve znamení
Mikuláše. Ten jako vždy začal svou pouť obcí v
místní prodejně COOP, kde za ním pro nadílku
přišly děti z mateřské a základní školy. Dohlížecí
výbor společně se spotřebním družstvem Jednota
pro ně připravil drobné chutné sladké dárečky.
Mikuláš, anděl a čert se pak společně vydali
nadělovat i do mateřské školy. Čerta nechali
hlídat venku před MŠ, aby zlobivé děti nemohly
proklouznout dveřmi ven a vyhnout se tak trestu.
Po malém odpočinku se pak prošel i obcí, kde na něj čekali v některých domácnostech.
Většina dětí byla hodná, protože od nás čert odlétal s prázdným pytlem. Mikuláš se
ještě „na chvilku“ u nás zastavil i druhý den, kdy se objevil znenadání v kostele.
Snad tuto slavnou trojici uvidíme zase za rok!
Petr Horák
………………………………………………………………………...........................................

Zpívání u vánočního stromu
Adventní doba je v Cetkovicích
tradičně plná kulturních akcí. Na druhou
adventní neděli (9.12.) bylo v kulturním
domě živo. Konalo se zde Zpívání u
vánočního stromu.
Plný sál přivítal předseda kulturní
komise pan Martin Čapka. Po krátké
informaci již předal slovo dětem z mateřské
školy, které předvedly příběh o narození
Ježíška. Za skvěle secvičené pásmo sklidily
děti veliký potlesk.
Po nich předvedli svůj program žáci ze základní školy. Ani zde nechyběly
koledy, verše o Vánocích, scénky. V rámci akce se konal i jarmark, kde měli všichni
příchozí možnost zakoupit si jmenovky na dárky. Výtěžek jarmarku bude navrácen
zpět k žákům v podobě nového materiálu pro tvoření.
Po skončení vystoupení dostali všichni účinkující sladkou odměnu. Publikum
mělo možnost se zahřát teplým čajem nebo svařeným vínem.
Kateřina Kubínová
………………………………………………………………………...........................................
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Koledování dechového orchestru Malá Haná
Na třetí adventní neděli do naší
obce zavítal Velký dechový orchestr
Malá Haná s každoročním koledováním.
Krásnou tradicí se stal i starostovský
punč, který si pro přítomné posluchače i
muzikanty připravil pan starosta Horák.
Snad díky podstatně vlídnějšímu
počasí než v minulých letech, ale i
nemalou zásluhou lahodného punče,
vydržela většina přihlížejících čekat na
hudebníky, kteří na své cestě nabrali
zpoždění dlouhé desítky minut.
Atmosféru radostného těšení se na Ježíška doplnila i výzdoba průjezdu
obecního úřadu.
Po příjezdu muzikantů na místo se začala snoubit vůně vánočního punče
s neméně lahodivými tóny vánočních
koled. Spolu s muzikanty jsme si i
zazpívali písně jako Jak jsi krásné
neviňátko nebo Narodil se Kristus Pán.
Na závěr jsme si s muzikanty vyměnili
přání krásných Vánoc.
Věřím, že pro všechny přítomné
byla chvilka strávená s koledníky
skvělým
úvodem
k následujícím
svátečním dnům, kdy si alespoň na pár
minut odskočili od uklízení, vaření,
stresu a shonu.
Kateřina Kubínová
………………………………………………………………………...........................................

Adventní koncert Leony Machálkové
Obec Cetkovice již čtvrtým rokem pořádá adventní koncert známých umělců.
První naši obec navštívila skupina Kamelot s Romanem Horkým, druhá byla
vynikající zpěvačka Petra Janů, třetí Saxana – energická Petra Černocká.
Naposled ve čtvrtek 13. prosince 2018 nás navštívila Leona Machálková se
svou kapelou, ve které nechyběly i dvě úžasné vokalistky. Leona je především známá
zpěvačka, také příležitostná moderátorka a herečka. Vystudovala i Filosofickou
fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Hodně spolupracovala se známými textaři a
hudebními skladateli, jako Karel Svoboda či Zdeněk Borovec. Má za sebou spoustu
muzikálových rolí včetně legendárního muzikálu Jesus Christ Superstar. Nechyběla i
v dalších známých muzikálech jako Dracula, West Side Story, Angelika, Monte Cristo
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apod. Mezi nejznámější písně patří Svět je plnej bláznů, Galaxie přání či Dlouhá, bílá,
žhnoucí kometa.
Některé tyto písničky zazněly i na našem
koncertu. Leona si pro koncert vybrala repertoár
melodických písniček, které divákům pomohly navodit
vánoční atmosféru. Slyšet jsme mohli i krásnou píseň
z muzikálu Dracula – Jsi můj pán. Leona nás také
překvapila, když u dvou písní vytáhla housle a bylo
vidět, že je nedrží poprvé. Koncert trval téměř 2
hodiny, při kterých si téměř neodpočala. Dvě písně
sólově zazpívaly její vokalistky, které nás přesvědčily,
že svým hlasovým rozsahem si v mnohém nezadají se
svou slavnější kolegyní. Na závěr jako přídavek
zazněla její slavná píseň Kometa.
Na koncertu nechybělo i bohaté občerstvení, které si
pro nás připravili naši hasiči.
Celý koncert byl nádherný, profesionální. Nakonec
Leona popřála všem příjemné a klidné vánoční svátky. A my jen musíme poděkovat
Leoně a její kapele, že přispěla k příjemné náladě Adventu 2018. My už nyní
přemýšlíme, koho by se nám podařilo sehnat na rok 2019.
Koncert pořádala obec Cetkovice ve spolupráci se sponzory, díky nimž bylo
možné zachovat cenu lístku na přijatelné úrovni. Sponzory byly firmy LESCUS
Cetkovice, GERBRICH Velké Opatovice, PD –Refractories, VOS zemědělců a.s.,
ING. DRAK, Dvořák COMTE, Dřevos, RD stavby Pavel Kudláček, Ekoterm CZ
Letovice, ELBET Cetkovice, Allegro, S-cart, Jiří Smékal – Hostinec u Smékalů. Všem
uvedeným děkujeme.
Petr Horák
………………………………………………………………………...........................................

Přednáška „Proč se radovat?“
V sobotu 22. prosince se ve farní chaloupce konala
přednáška
pana
profesora Vladimíra
Smékala
s provokativním názvem „Proč se radovat?“.
Na úvod přednášky přítomné přivítal o. Jan
Hodovský krátkou zdravicí. Dále se slova ujal pan prof.
PhDr. Vladimír Smékal, CSc. Stručně začal přiblížením
svého vztahu k naší obci a celému kraji. Pan profesor je
rodákem z nedalekého Prostějova a v blízkých
Jaroměřicích u Jevíčka si našel ženu, svou celoživotní
oporu.
V průběhu přednášky pan profesor všem
přítomným objasnil, co je radost, jaké jsou zdroje a druhy
radosti, co je výsledkem radosti v našem životě a přidal i
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dobré rady jak radost pěstovat.
Všichni jsme si domů odnesli přání do nového roku, které pan profesor
koncipuje pravidelně tematicky. Letošním tématem se stalo „Proč žít“, které plynule
navazuje na jeho knižní publikaci „Víš, jak žít?“
Pan profesor nás zasvětil i do své životní dráhy a hojně vzpomínal na dobu
strávenou studiem logoterapie přímo ve Vídni u Viktora Emanuela Frankla.
Společně se svou ženou nám všem přítomným nadělil velkou dávku radosti a
chaloupkou rezonovaly i velké výbuchy smíchu.
Velký dík patří pořadatelům za možnost setkat se s takto velkou kapacitou světa
psychologie osobně. Věřím, že jsme si všichni odnesli poznatky k hlubšímu zamyšlení
se nad sebou.
Medailonek autora přednášky:
Vladimír Smékal (15. 2. 1935) je emeritní profesor na Katedře psychologie FSS
MU v Brně. Na univerzitě v Brně působí od roku 1958 jako odborník na psychologii
osobnosti a na psychodiagnostiku. Před nástupem na fakultu pracoval 1 rok jako
psycholog v Záchytném dětském domově (dnes se toto zařízení nazývá Dětský
diagnostický ústav) v Pardubicích.
Je autorem několika knižních publikací (učebnice „Pozvání do psychologie
osobnosti” (tři vydání) a „Psychologie duchovního života”, a populárních prací „O
lidské povaze”, „Víš, jak žít”, a téměř 300 studií publikovaných v odborných
časopisech u nás i v zahraničí.
Absolvoval studijní pobyty v Moskvě, v Bristolu, v Poznani, ve Vídni (kde
prošel intenzivním výcvikem logoterapie u Viktora E. Frankla), a několik 14 denních
výcvikových pobytů v různých státech věnovaných psychoterapeutickému výcviku
adlerovské individuální psychologie.
Kateřina Kubínová
………………………………………………………………………...........................................

Vánoční koncert
V neděli 30. prosince se
uskutečnil v místním kostele sv.
Filipa a Jakuba vánoční koncert
našeho farního sboru SoFiJa
společně s dětským sborem.
Rozhodli jsme se zpříjemnit dobu
vánoční nejen sobě, ale i
spoluobčanům.
Cílem
bylo
potěšení a pozvednutí vánoční
nálady a snad i krátké zamyšlení
nad sebou samým.
Koncert
zahájil
svým
úvodním slovem otec Jan, který
mimo jiné zmínil i to, že jedním z
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projevů radosti je právě zpěv. Obzvláště v době vánoční pramení naše radost z
narození Ježíška. Celým koncertem přítomné provázela členka a vedoucí naší scholy
Kateřina Kubínová.
Nejprve se představil dětský sbor se svými čtyřmi písněmi. I když nebyl zcela
kompletní, děvčata zpěv i doprovod na nástroje zvládla výborně. Poté pokračoval
„velký“ sbor. Zazněly naše oblíbené vánoční „hosanovky“, moderní písně s vánoční
tematikou a nakonec i klasické koledy. Ty si mohli přítomní zazpívat společně s námi.
Písně byly doprovázeny na klávesy, sopránovou flétnu, basovou flétnu, kytaru či
varhany. Odměnou všem byl potlesk posluchačů.
Děkujeme všem za účast a do nového roku přejeme mnoho zdraví, lásky a
Boží ochrany.
Sbor SOFIJA
………………………………………………………………………...........................................

Půlnoční silvestrovské setkání
V každé obci či městě slaví poslední den v roce
jiným způsobem. Někde bývá ohňostroj již v 17 nebo 18
hodin, někde jsou oslavy o půlnoci a někde nejsou
vůbec.
U nás v Cetkovicích se desítky let loučíme se starým
rokem společným setkáním na Návsi. Na Silvestra se u
obecního úřadu před půlnocí postupně začali scházet
místní občané či návštěvníci obce. Těsně po půlnoci
začal
ohňostroj,
který
společně
s obcí
pořádá
Pohostinství Cetkovice. Jirka
Smékal spustil ohňostroj,
který naplno rozzářil oblohu
nad Cetkovicemi. K vidění
byly zajímavé efekty plné barev a tvarů. Vše doplňoval
obrovský rachot a svištění.
Při konci této show někteří členové zastupitelstva obce
začali mezi přítomné rozlévat „šampaňské“ z limitované
série Alfonse Muchy. Připili všem na zdraví a popřáli štěstí,
klid a pokoj jim i celé rodině. Dokonce jsme se dozvěděli,
že cca dvě hodiny před půlnocí se narodil nový občánek do
naší obce. Nechyběl i tradiční grog, čaj či svařené víno,
které připravili naši hasiči.
Tím jsme se všichni společně radostně rozloučili
s rokem 2018 a vstoupili tak zvesela s dobrou náladou a úsměvem do roku 2019.
Petr Horák
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******************************************************************************************

Pozvánka na nadcházející akce

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

Pozvánka

Odpoledne společenských her pro malé i velké
KDY: středa 16. 1. 2019 od 16 h
KDE: obecní knihovna
KDO: děti, rodiče s dětmi, dospělí
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………………………………………………………………………...........................................
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