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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
První měsíc roku 2020 doufám alespoň trochu potěšil děti. V druhé
polovině měsíce konečně napadl sníh, i když ne v nějakém velkém množství.
A tak děti stavěly sněhuláky, užívaly sněhových radovánek a po obci se
objevily klouzačky. Bohužel koncem měsíce přišla velká obleva a přes
víkend se sníh u nás téměř ztratil. Celkový nedostatek sněhu se projevuje na našich
horách, kde by si majitelé lyžařských areálů bez umělého zasněžování neuměli své
podnikaní ani představit.
Bohužel ráz počasí, který poslední roky u nás v zimě panuje, příliš nepřeje údržbě
komunikací a chodníků. Stále častěji místo sněhu jsme svědky mrznoucích mlh či
mrholení. O to horší je pak údržba, protože námrazy a náledí přijdou zcela nečekaně.
Díky „bezsněží“ jsme tak mohli na obci dělat práce jako prořezávky klestí a úklid
míst, která nejsou tak vidět.
Tradičně bych se zde rád ohlédl za uplynulým měsícem. První akcí byla Tříkrálová
sbírka, kterou pořádá jako každý rok oblastní Charita Blansko ve spolupráci s obecním
úřadem a farností. Letos koledníci vybrali 30.226,-Kč. Jsem rád, že se u nás najdou
lidé, kteří jsou štědří a neváhají se ze svého rozdělit s ostatními. Dovolte, abych na
tomto místě poděkoval všem, jež přispěli jakoukoliv finanční částkou lidem, kteří to
nejvíce potřebují a jsou odkázaní na dary jiných. Děkuji také našim koledníkům, kteří
obětovali svůj čas a obešli celou obec. Děkuji také těm, kteří byli přítomni rozpečetění
pokladniček a pomohli s tím, že vybraná částka dosáhla této výše.
Další akcí byl Hasičský ples, který pořádal náš Sbor dobrovolných hasičů. Akci
provázela dobrá nálada. Pěkné bylo vystoupení mladých hasičů. Nechybělo i dobré
občerstvení a především bohatá tombola, kde mezi cenami „vyčnívalo“ živé sele nebo
prasečí hlava.
Paní knihovnice si pro Vás připravila Odpoledne společenských her. Především
děti využily tuto příležitost. Se zaujetím se vrhly na společenské hry, nechyběly i
soutěže o ceny a drobné občerstvení.
Nastává únor, na který se hlavně těší děti, protože je čekají prázdniny. První akcí
bude Farní ples, který podruhé pořádá farnost Cetkovice. V programu nebude chybět
předtančení a nově budou hrát dvě kapely – skupina MIX Boskovice a cimbálová
muzika Majerán. Připravuje se na něj bohatá tombola a bohaté občerstvení.
Kulturní, školský a sportovní výbor při ZO si pro Vás přichystal tradiční Obecní
zabíjačkové hody. Zde si budete moct ochutnat a zakoupit zabíjačkové dobroty,
posedět při horké „prdelačce“. Nebude chybět i tradiční tombola.
Další akcí tohoto výboru bude Masopustní průvod, který neodmyslitelně patří
k lidové tradici, která se zachovává v naší obci a je spojena s oslavou života. Výtěžek
bude použit na další akce pro děti i dospělé, které organizátoři průvodu pořádají.
I knihovna v únoru nebude zahálet. Připravila si pro Vás ve svých prostorách
přednášku O sběratelství a sbírkách nejenom na hradech a zámcích. Ta bude mít
souvislost s právě probíhající výstavou Rok pohlednic, která se nachází právě
v knihovně. K výročí 200 let od narození známé české spisovatelky Boženy Němcové
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připravila paní knihovnice literární kavárnu, kde se můžete seznámit s jejím životem a
dílem. Nebude chybět i čtení z jejich knih.
Svou výroční valnou hromadu má naplánovanou na tento měsíc i SK Cetkovice. Bližší
informace o připravovaných akcích naleznete dále ve zpravodaji.
Stejně jako každý rok se začínají od poloviny února vybírat poplatky za svoz
komunálního odpadu a poplatky za držení psů. Výše poplatku za svoz odpadu je
stejná jako v loňském a předloňském roce a činí 460,-Kč na osobu/rok. Poplatek ze
psů byl po téměř 18. letech navýšen. Díky platnosti nové OZV týkající se evidence psů
a jejich čipování bude nutné vyplnit znovu přihlášku k poplatku a evidenci.
Samozřejmě při placení Vám s vyplněním tohoto formuláře pomůžeme. Pro urychlení
si ho také můžete stáhnout z našich www stránek. Oba poplatky se budou vybírat
v úředních dnech a hodinách na Obecním úřadě Cetkovice. Stejně jako v předchozích
letech je pro ty, kteří nemají časový prostor pro zaplacení v pracovním týdnu, opět
připravena jedna „výběrčí“ sobota.
Jak jsem již psal na začátku, tak se naše děti v nastávajícím měsíci mohou těšit na
jarní prázdniny a tak jim přeji, aby jim napadlo alespoň trochu sněhu a mohly si tak
užít zimních radovánek.
Dovolte mi, abych nejen jim, ale i Vám všem popřál příjemný únor.
Petr Horák
starosta obce
*******************************************************************************************

Společenská kronika
V měsíci únoru se dožívají významného životního výročí tito jubilanti:
Chemčuk Jiří
Dokoupil František
Komárková Emílie
Kučerová Eva

Strnadová Jiřina
Partyšová Dagmar
Vašíčková Lenka

Gratulujeme a přejeme spokojenost a pevné zdraví v dalších letech!
.…………………………………………………………………………………………..
V měsíci lednu naše řady opustili:
Jan Kubín
Leopold Čapka
Čest jejich památce!
*******************************************************************************************
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Informace z Mateřské školy
Tradice Tří králů
Začátek ledna se v mateřské škole nesl v duchu Tří králů, kdy jsme se celý týden
s dětmi věnovali tomuto tématu. Do každého dne byla zařazena nějaká aktivita spojená
s tímto svátkem, ať už to byly pohybové hry, písně, říkadla, výrobky, pohádky, ale i
nakouknutí do historie této tradice. Nejvíce se ale děti těšily na pátek, kdy byl
naplánován Tříkrálový průvod do Betléma. Všechny děti měly možnost na sebe
obléknout stylové
kostýmy,
které
nám
perfektně
připravila
paní
učitelka Lenka a
za zvuku bubnu a
zpěvu koledy se
mohlo vyrazit do
třídy
Včeliček
k živému
Betlému. Tady se
průvod poklonil
Jezulátku
a
předal svoje dary.
Protože to byla
cesta jistě dlouhá,
dostali poutníci i lidé v Betlémě malé občerstvení – perníčky. Takto jsme se my
v mateřské škole rozloučili s Vánocemi. A kdybyste i vy ostatní chtěli vědět, proč
vlastně chodí Tři králové světem, tak tady máte odpovědi našich dětí.
Honzík – aby těm lidim donášeli penízky a těm lidim, kteří jsou chudí a nemocní, aby
jim to dali, a oni jim za to dají, dětim, prášek.
Pepík – protože dodávají penízky a lidi si vezmou za to kokinka.
Andrejka – aby sbírali penízky do charity a v charitě za to koupí chudým lidem to, co
chtějí.
Kryštůfek – aby zpívali, aby dostali penízky a my v Uhřicích, je dáváme do kulturáku.
Elenka – protože peníze dávají chudým lidem, aby si mohli něco koupit.
Natálka – protože nejsou zdraví, protože mají prášky.
Elenka – protože chodijou tři a pět a jedenáct, protože udělali Ježíšku dárek.
Martínek – to já taky nevím, chtěli peníze a udělali tam křížek.
Romana Špidlíková
*******************************************************************************************
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Obecní knihovna Cetkovice

Výsledky:

Mistr četby - čtenář roku 2019

Hodnotilo se: počet půjčených knih, návštěva v knihovně, návštěva akcí v knihovně
kniha=1 bod; návštěva=1 bod
Dospělý čtenář
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jméno
Jancková Jana
Sychra Jiří
Rafailová Jana
Grepl Radek/Marcela
Sychrová Klára
Čapka Ladislav
Nedomová Iveta
Krčmářová Jarmila
Kubínová Věra
Hrazděrová Zuzana

Číslo čt. Počet b.
62
131
53
121
44
112
1115
86
100
85
34
84
103
74
1019
59
105
58
110
57

Dětský čtenář
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jméno
Baranoková Ema
Tichavská Žaneta
Hublíková Lucie
Bednář Matěj
Baranoková Ella
Knídlová Pavla
Drápal Lukáš
Nedoma Martin
Vašíčková Sára
Dokoupil Jiří ml.

Číslo čt. Počet b.
1159
65
1148
38
1158
37
120
36
1160
29
1149
28
1154
27
1157
26
1151
21
1137
20

Vítězové obdrží malou odměnu! Všem blahopřejeme!
.…………………………………………………………………………………………..
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V úterý 18. února 2020 od 15.30 h
v obecní knihovně /současně je také výpůjční doba/

pozvání na

Odpoledne společenských her
Přijďte a využijte možnosti zahrát si spoustu
zajímavých a nových společenských her!
.…………………………………………………………………………………………..

Ve středu 19. února 2020 v 17 h
v obecní knihovně

pozvání do

Literární kavárny pro dospělé
200. výročí narození spisovatelky
Boženy Němcové
Program: výstava knih, beseda o tvorbě a životě, četba,
video, kvíz …a občerstvení
Výstava potrvá až do konce měsíce března 2020!
.…………………………………………………………………………………………..

V pondělí 2. března 2020 v 17 h
v obecní knihovně

pozvání na

PŘEDNÁŠKU
„O sběratelství a sbírkách
nejenom na hradech a zámcích a
o fenoménu turistických vizitek“
Navazujeme na započatou výstavu „Rok pohlednice“.
Přijďte a dozvíte se spoustu zajímavostí!
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******************************************************************************************

Informace
Obecní úřad oznamuje, že od 10. února 2020 jsou vybírány
platby za svoz komunálního odpadu na rok 2020 ve výši 460 Kč
za občana.
Dále jsou vybírány poplatky za psa – 150 Kč/pes, 200 Kč za
každého dalšího psa. Pro seniory nad 65 let platí sleva 120 Kč/pes
a 150 Kč za každého dalšího psa.
Výše zmíněné poplatky můžete platit v kanceláři obecního úřadu
v úředních hodinách, a to:
Pondělí: 800-1200, 1400-1700
Středa: 800-1200, 1400-1700
Poplatky lze také uhradit v sobotu 29.2.2020 a 28.3.2020 od 800 do 1100 v kanceláři
Obecního úřadu.
.…………………………………………………………………………………………..
Zubní pohotovost o víkendech a svátcích– únor 2020
8.2.

MUDr. Semrádová

Sloup, Zemspol, 221

516 435 203

9.2.

MUDr. Roth

Ostrov, Zdrav. středisko

516 444 326

15.2. MUDr. Adamová

Letovice, Masarykovo náměstí 18

516 474 018

16.2. MUDr. Pokorná M.

Blansko, Gellhornova 9

516 412 422

22.2. MUDr. Pernicová

Boskovice, Růžové nám. 16

774 177 804

23.2. MUDr. Paulíčková

Černá Hora, Zdrav. středisko

725 415 615

29.2. MUDr. Paděrová

Šebetov, 117

516 465 452

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 8:00-20:00 hodin.
******************************************************************************************

Informace o uskutečněných akcích
Tříkrálová sbírka 2020

Svátek Tří králů je pro věřící dnem Zjevení Páně. Všeobecně v současnosti je
spojen mezi veřejností s Tříkrálovou sbírkou. Ta letošní je však mimořádná, slaví již
své 20. narozeniny.
Historie sbírky se píše od roku 2000, kdy v olomoucké arcidiecézi vyrazily do ulic
první kolednické skupinky. O rok později se sbírka, kterou organizuje Charita Česká
republika, rozšířila do všech regionů. Ze skromné akce, během které počátkem ledna
děti převlečené za biblické krále hlásají radostnou zvěst o narození Spasitele, se
v průběhu let stala největší charitativní sbírka v zemi s téměř 70 tisíci zapojenými
dobrovolníky.
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Ač má tedy Tříkrálová sbírka
celorepublikový charakter, výnos z ní
získaný je použit na podporu
charitního díla hlavně v jednotlivých
regionech. Desetina výnosu sbírky je
pak každoročně určena také na
humanitární pomoc do zahraničí.
Osobité kouzlo této sbírky a to, co ji
odlišuje od jiných sbírek, je způsob
získávání
prostředků,
tedy
koledování, a to v duchu motta
sbírky: „Pomozme lidem v nouzi“.
I naše obec je v této akci
dlouhodobě zapojena. Organizuje ji
Obecní úřad Cetkovice společně s
Farností Cetkovice. V sobotu 4. ledna
2020 se opět vydaly dvě skupiny
koledníků po obci, aby navštívily
Vaše domácnosti a poprosily o
finanční příspěvek pro lidi, kteří jsou
odkázáni
na
pomoc
jiných.
Organizaci si opět na svá bedra vzal
Martin Čapka. První skupinu tvořili
kluci, kteří v posledních letech pravidelně navštěvují Vaše domácnosti – Radek Grepl,
Marek Najer a Filip Najer. Kluci obešli spodní část obce. Skupinu, která koledovala v
horní části obce, si stejně jako v loňském roce vzala na starosti paní Eva Knídlová
s kolednicemi Nelou Hunčovou, Pavlou Knídlovou a Barborou Roupovou. Jejich
koledování bylo opět velmi úspěšné a do svých zapečetěných pokladniček vybrali
neskutečných a neuvěřitelných 30.226,-Kč. Je úžasné, že zase byla překonána sbírka
z loňského roku, kdy vybraná částka v naší obci činila 28.550,-Kč.
Velkou zásluhu na výsledku sbírky mají i ti, co se zúčastnili rozpečetění
pokladniček druhý den po sbírce. Někteří z nich se nebojí dorovnat vybranou finanční
částku nemalými částkami. Letos se znovu na otevírání pokladniček podílel Čapka
Jiří, Čapka Ladislav, Čapka Martin, Čapková Svatava, Grepl Radek a Horák Petr.
Na konec nám dovolte jen připomenout, že Charita ČR poskytuje pomoc všem
lidem v nouzi bez rozdílu vyznání či barvy pleti. Nikdy člověk nemůže vědět, kdy
pomoc této organizace bude potřebovat. Pak by rád dal „všechny peníze“ za to, aby
mu někdo v nouzi pomohl.
Děkujeme organizátorům sbírky a především našim koledníkům za jejich
pomoc. Děkujeme také všem, kteří přispěli do pokladniček koledníků. Jsme rádi,
že občanům naší obce není lhostejný osud lidí, kteří potřebují pomoc.
Petr Horák
***************************************************************************
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Pozvánka na nadcházející akce

.…………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………..
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Kulturní, školský a sportovní výbor při Zastupitelstvu obce Cetkovice
pořádá

MASOPUSTNÍ
PRŮVOD
Akce se bude konat
v sobotu 22. 2. 2020.
Sraz masek je v 9:30 na
Návsi Cetkovice
.…………………………………………………………………………………………..

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