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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
První měsíc roku 2022 je minulostí, Vánoce jsou „zapomenuty“ a život
v novém roce se rozjel plnou parou vpřed. Trošku nás v lednu potrápilo
počasí. Stále se udržuje nějaký sníh, který i přimrzne. Horší však bylo
větrné počasí na konci měsíce. Nárazový vítr dosahoval 50 km/h. Špatné
bylo to, že takhle silně foukal vítr téměř celý víkend. Naštěstí velké škody neudělal.
Jen v lese se našlo několik vývratů, které například zatarasily cestu na Pohoru.
Omikron (další mutace Covidu) na nás nyní udeřil plnou silou. Čísla překonávají
předchozí rekordy nakažených. Naštěstí je trošku jiný než předchozí varianty, které
dostávaly lidi do nemocnic a zanechávaly velké újmy na zdraví těch, kteří jej
prodělali. Tato varianta se více drží v horních cestách dýchacích. Z toho důvodu se šíří
rychleji, ale naštěstí minimálně zasahuje plíce a tím se lidé tak často nedostávají do
nemocnice na plicní ventilátory. Snad u toho také zůstane, tato nemoc bude jen jednou
z dalších a nepřijde zase její nějaká závažnější mutace.
Dovolím si zde malé ohlédnutí za uplynulým měsícem. V investičních akcích se
dokončovala I. etapa inženýrských sítí pro novou zástavbu 22 rodinných domků
v oblasti Rybníček tzv. Močétek. Byl přiveden vodovod a splašková kanalizace na
okraj celé lokality. Byla dovedena i nová dešťová kanalizace, která nebyla úplně
jednoduchá. Správce toku ve stavebním povolení požadoval vybudovat zádržný
systém na této kanalizaci s regulovaným odtokem. Ten je tvořen dvěma speciálními
komorami a potrubím o průměru 80 cm. Akce probíhala v nepříliš pěkném počasí a tak
děkuji za pochopení občanům ul. Rybníčky, kteří trpěli znečištěnými komunikacemi.
Bohužel se však dá předpokládat, že díky plánované výstavbě bude i nadále
k podobným jevům docházet. Nyní by měla ve spolupráci se Svazkem vodovodů a
kanalizací následovat II. etapa. Zde je provedena realizační dokumentace a podklady
pro výběrové řízení, které předpokládáme, že bude v první polovině roku, aby ještě
letos byly zahájeny zemní práce.
Ještě před samotnou stavbou bychom chtěli zbudovat nový propustek místo
stávajícího mostu na ul. Sadová u č.p. 216, který není ve stavu, aby vydržel trvalý
průjezd nákladních automobilů. Nový propustek by měl sloužit k obsluze této lokality.
Obec připravuje výběrové řízení na tuto akci.
Dále naplno pokračují po vánoční přestávce práce na bezbariérové úpravě
obecního úřadu. Jsou téměř hotovy demoliční práce, vystavěna výtahová šachta až
skoro do III. NP a připravuje se nejhorší část, kdy dojde k rozebrání části střechy. Vše
probíhá za provozu. Aby nebyla omezena ani knihovna, došlo k přestěhování části
regálů s knihami. Stavební část bude od knihovny oddělena sádrokartonem.
Díky současným počtům nakažených byly zrušeny některé plánované společenské
akce. Oželet jsme tak museli například i tradiční plesy. Jedinou akcí tak byla
Tříkrálová sbírka, kterou pořádala jako každý rok oblastní Charita Blansko ve
spolupráci s obecním úřadem a farností. Letos koledníci vybrali 37.993,-Kč. Jedná se
o ojedinělou akci, do které jsme se mohli zapojit všichni a pomoc lidem v těžkých
životních situacích. Dovolte, abych na tomto místě poděkoval všem, jež přispěli
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jakoukoliv finanční částkou. Děkuji také našim koledníkům, kteří ve svém volném
čase obešli celou obec. Děkuji také opět mým spolupracovníkům při otevírání
pokladniček, kteří se podíleli na tom, že vybraná částka opět přesáhla tu z předchozího
roku.
Zastupitelstvo obce na svém prosincovém zasedání odsouhlasilo spojení ZŠ a MŠ
Cetkovice. O tomto spojení se uvažovalo už více jak 10 let. Tomu současnému
rozhodnutí předcházela debata i na předchozím listopadovém zastupitelstvu. Mezi
hlavní důvody patří šetření financí obce, možnost lepší organizace práce
v příspěvkových organizacích, zastupitelnost a hlavně návaznost přechodu dětí
z mateřské školy do školy základní, protože MŠ máme po několik let naplněnou téměř
na maximální kapacitu. Bohužel však ne všechny děti přecházejí na Základní školu do
Cetkovic, kde se potýkáme s malým počtem žáků, což potom může vést k nejhorší
variantě, kterou nechci ani zmínit, ale všichni si to dokážete domyslet. A tomu se
snažíme svými kroky zabránit. Více se budu věnovat této věci dále v tomto zpravodaji.
Stejně jako každý rok se začínají od února vybírat poplatky za svoz komunálního
odpadu a poplatky za držení psů. Výše poplatku za odpad pro rok 2022 je 600,-Kč na
osobu/rok. Zvýšení poplatku bohužel jde na vrub především zvýšení cen za ukládání
odpadu dané zákonem, velkým nárůstem za odvoz bioodpadu (hlavně z kontejnerů na
ul. Výmoly), nárůst ceny za dotřídění plastů a také zvednutí ceny za svoz v souvislosti
s nárůstem mezd pracovníků TS M+H, nárůstem ceny AdBlue a nafty, o kterém jste se
mohli dočíst i v tisku. V součtu tak muselo bohužel dojít ke zdražení. Mohu Vás
ubezpečit, že i tak obec na odpady doplácí a nepřenáší na Vás celé zdražení. Stejný
poplatek mají téměř všechny obce podobné velikosti v našem okolí. Poplatek ze psů
zůstává na stejné úrovni jako loni. Oba poplatky se budou vybírat v úředních dnech a
hodinách na Obecním úřadě Cetkovice od 14. 2. 2022. Chci Vás požádat, abyste
mimo tuto dobu nechodili. Stejně jako v předchozích letech je pro ty, kteří nemají
časový prostor pro zaplacení v pracovním týdnu, opět připravena jedna sobota v
březnu. Od loňského roku jsme pro Vás zajistili to, že můžete platit tyto poplatky
platební kartou, což jistě uvítá většina z Vás, protože tyto platby jsou v současné době
běžné, a díky šířící se epidemii i vhodné a žádané. Využijte této příležitosti. Poplatky
je také možné hradit pohodlně převodem z účtu. Podklady pro tuto platbu najdete dále
ve zpravodaji a také na internetových stránkách obce.
Přál bych si v této nelehké době, která vlivem Covidu a zdražování na nás klade
velké psychické nároky, abychom nezapomněli na lidskou slušnost, ohleduplnost,
empatii a nebyli k sobě sobečtí a agresivní.
Nakonec mi dovolte popřát Vám únor takový, jaký jste si ho vysnili ve svých
představách.
Petr Horák
starosta obce
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*******************************************************************************************

Usnesení č. 25/2022
z řádného zasedání zastupitelstva obce Cetkovice
konaného dne 25. ledna 2022 v kanceláři Obecního úřadu Cetkovice v 17.00 hod.
………………………………………………………………………...............................
Zastupitelstvo obce Cetkovice:
001/22 – schvaluje
- zapisovatele: Ing. Kateřinu Přikrylovou
- ověřovatele zápisu: Josefa Jurdiče a Martina Grénara
- doplněný program dnešní schůze dle schválených návrhů, jiné připomínky
nebyly podány, přítomno bylo 8 zastupitelů, 1 zastupitel se omluvil, 1 zastupitel
odešel v průběhu jednání a 12 hostů.
A: 7 hlasů

N: 0

zdržel se: 1

002/22 – schvaluje Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s firmou Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno na akci
„Chodníky a autobusové zálivy“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy
A: 8 hlasů

N: 0

zdržel se: 0

003/22 – bere na vědomí informace části rodičů dětí ze ZŠ Cetkovice a zaměstnanců
ZŠ Cetkovice ve věci sloučení ZŠ Cetkovice a MŠ Cetkovice
A: 7 hlasů

N: 0

zdržel se: 0

004/22 – schvaluje na základě žádosti ředitelky příspěvek 15.000,-Kč na pokrytí platu
asistentky pedagoga
A: 7 hlasů

N: 0

zdržel se: 0

005/22 – schvaluje OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
A: 7 hlasů

N: 0

zdržel se: 0

006/22 – schvaluje na základě výběrového řízení jako dodavatele na akci „Fit stezka
Cetkovice“ firmu Runex – Running & Excercise s.r.o., Hněvotín 376, 783 47 Hněvotín
za cenu 330.412,-Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo
A: 7 hlasů

N: 0

zdržel se: 0

007/22 – schvaluje z důvodu odchodu zastupitele nové ověřovatele zápisu - Mgr.
Josefa Sychru a Josefa Jurdiče
A: 7 hlasů

N: 0

zdržel se: 0

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

Společenská kronika
V měsíci únoru se dožívají významného životního výročí tito jubilanti:
Tluková Alena

Vašíček Miroslav

Mašková Bohumila

Vašíčková Ludmila

Gratulujeme a přejeme spokojenost a pevné zdraví v dalších letech!
.…………………………………………………………………………………………..
Vzpomínka
Dne 6. ledna uplynulo 20 let od úmrtí Jiřího Staňka, vedoucího pálenice.
Vzpomíná rodina Staňkova
*******************************************************************************************

Informace z Mateřské školy Cetkovice
Vycházka do lesa
Začátkem ledna jsme se s dětmi
vydali na „dlouhou“ vycházku do
lesa nakrmit zvířátka. Děti si
z domova přinesly kukuřici,
mrkev, seno, kaštany a také
pečivo. Po upozornění rodičů, že
pro zvířata v lese není pečivo
vhodné, jsme chleba a rohlíky
poslali králíkům.
V komunikačním kruhu jsme si
vysvětlili, proč rohlíky a chléb
obyvatelům lesa dávat nebudeme.
Shodli jsme se, že nikdo z nás
nechce, aby se zvířátkům
z pečiva rozbolelo břicho, nebo
se stalo ještě něco horšího.
Toho dne nám v mrazivém dopoledni na cestu krásně svítilo sluníčko a vál jen
mírný vánek. Cesta nám rychle ubíhala a i nejmladší děti nadšeně v tempu vyrazily do
kopců. Řekli jsme si, jak se máme v lese chovat, poznávali jsme stromy, ukázali jsme
si, kde jsou v dálce které obce, kam vedou lesní cesty. Cestu, vedoucí na Pohoru,
většina dětí bezpečně poznala.
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Když jsme konečně dorazili do hustšího lesa, uložili jsme „krmení“ na hromádku.
Žádné zvířátko jsme sice nepotkali, ale slíbili jsme si, že se na místo určitě zajdeme
podívat třeba s rodiči a uvidíme, jak lesním tvorům naše dobroty chutnaly.
Cestou zpátky jsme využili terénu z kopce dolů vedle vodárny k zimním hrátkám a
pak už honem do naší školky k obědu. Však nám taky vyhládlo. S takovým nákladem
a tolik kroků! To se nám to potom pěkně spalo. A proč vlastně musíme zvířata krmit?
ADÁMEK: „Bylo to tak, že jsme šli zvířátkům dát krmení, aby neumřeli a nechcípli,
protože by neměli co k snědku.“
ALENKA: „Protože aby neumřeli. Kdybychom neměli jídlo, tak by mohli zemřít a
kdyby jim tam myslivec nedával jídlo, tak by mohli umřít.“
JIŘÍČEK: „Protože aby neměli hlad.“
ADRIANKA: „Protože aby neumřeli hlady. Líbilo se mi, že jsme se fotili.“
EMIČKA: „Protože aby neumřeli a neměli hlad. Stará se o ně pan myslivec.“
JULINKA: „Protože aby neumřeli hladem. Nosí se jim jídlo a kukuřice a eště se nosí
tráva a nosí to tam nějakej pán.“
Romana Špidlíková
*******************************************************************************************

Obecní knihovna Cetkovice

Hodnocení Soutěžíme s knihovnou „i v době bezkontaktní“
/2021/
Od března do prosince loňského roku bylo ve zpravodaji zveřejněno 10 úkolů. Zapojit
se mohl kdokoliv a mohl si tak trénovat svůj mozek a paměť. Témata byla různorodá
od popletených přísloví, přesmyček až po vytvoření příběhu na zadaná slova.
Odpovědi byly někdy velmi zajímavé a překvapivé – víte, že ze slova sedmikráska lze
vytvořit neuvěřitelných dalších 60 slov /různé slovní druhy/!!!
A teď už samotné hodnocení a výsledky:
1. místo – 170 bodů – Dagmar Partyšová
2. místo – 153 bodů – Svatava Čapková
3. místo – 87 bodů – Noemi Smékalová
4. – 12. místo 2 – 77 bodů – Ema Baranoková, Ela
Baranoková, Jana Rafailová, Martina Letfusová, Věra
Palánková, Anna Bělíková, Ludmila Růženecká, Jana
Šafránková, Blanka Janková
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Zúčastnilo se sice jen 12 soutěžících, ale i tak všem patří obdiv a díky za zaslané
vyřešené úkolové listy. Pro všechny je připravena malá odměna, kterou si mohou
zúčastnění vyzvednout v knihovně nebo na obecním úřadě.
Ukázka úkolu Příběh se slovy: „Na slova kaktus, ústa, obličej /ženský nebo dívčí/,
šest, talíř vymyslete krátký příběh – slova mohou být v libovolném pořadí.“
Život s Covidem
„Když pohledná žena vystoupila z auta značky Citroen KAKTUS a na ÚSTA si
nasadila bílý respirátor, její ŽENSKÝ OBLIČEJ poněkud ztratil svůj půvab. Ale
naštěstí, jakmile se usadila u stolu v blízké restauraci a respirátor zmizel v kabelce,
mohla obdařit spokojeným úsměvem číšníka i TALÍŘ se ŠESTI …“
*******************************************************************************************

Sportovní klub Cetkovice
Příprava na jarní část sezóny
Nelehká doba covidová příliš kolektivním sportům nepřeje. Narušuje průběh
soutěží. Loňská fotbalová sezóna byla nakonec zrušena a jarní část se vůbec
neodehrála. Nová sezona 2021-2022 na podzim proběhla celá a byla regulérní. Naši
muži se drží opět na prvním místě III. třídy a snahou je, abychom, když to půjde,
postoupili. Stejně jsme na tom byli i v předchozích nedokončených sezónách, kdy nás
zrušení soutěží připravilo o pravděpodobný postup.
A tak jsme již během ledna začali trénovat v tělocvičně základní školy Velké
Opatovice. Kluci chodí individuálně do posilovny, běhat a nabírají kondici.
Domluvena jsou i přípravná utkání. Dohrát by se mělo odložené utkání Poháru OFS
s Letovicemi. První mistrovské utkání by mělo být 3. 4. 2022.
Plánovaná zimní utkání mužů:
27. 2. 2022 Cetkovice – Doubravice
6. 3. 2022 Cetkovice – Ráječko „B“
12. 3. 2022 Cetkovice – Letovice (pohár)
19. 3. 2022 Cetkovice – Bořitov

16.00 h
19.00 h
14.00 h
16.00 h

umělá tráva Boskovice
umělá tráva Blansko
umělá tráva Blansko
umělá tráva Boskovice

Přípravu na jarní část sezóny zahájila i fotbalová přípravka. Děti chodí každý
čtvrtek do tělocvičny ZŠ Velké Opatovice. Zatím se věnují spíše hře a udržování
kolektivu. Začátek jejich sezóny zatím nevíme. Uvidíme, co se vše bude moci
realizovat.
Připravujeme i tradiční výroční valnou hromadu SK Cetkovice z.s., ale bohužel
zatím nemáme datum. O něm budeme informovat v obecním rozhlase, jak jen bude
stanoveno. Využijeme možnosti, kterou nám dovolí vládní opatření a covidová situace.
Petr Horák
******************************************************************************************
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******************************************************************************************

Informace
Obecní úřad oznamuje, že od 14. února 2022 jsou vybírány platby
za svoz komunálního odpadu na rok 2022 ve výši 600 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 uhradit bezhotovostně převodem na číslo účtu
2026230399/0800, kde jako variabilní symbol uvedete číslo popisné Vašeho domu. Do
poznámky je vhodné uvést počet osob, za které poplatek převádíte a případně i počet
psů zahrnutých v platbě.
Hotově a kartou lze platit v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách, a to:
Pondělí: 800-1200, 1400-1700
Středa: 800-1200, 1400-1700
Pro občany, kteří nemají možnost uhradit poplatky během pracovního týdne, bude
vyhrazena i sobota v březnu, její datum bude ohlášeno v příštím vydání zpravodaje.
.…………………………………………………………………………………………..
Zubní pohotovost o víkendech a svátcích– únor 2022
Datum

Jméno

Adresa

Telefon

5.2.

MUDr. Křížová (MDDr. Vrbová) Knínice u Boskovic, 330

774 844 735

6.2.

MUDr. Kubínová Eva

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

12.2.

MUDr. Kulhánková Emilie

Křtiny, Zdrav. středisko

516 414 291

13.2.

MUDr. Kupková Jarmila

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 457

19.2.

MUDr. Kutlíková Tatiana

Boskovice, Růžové náměstí 2345/12 602 882 007

20.2.

MUDr. Loskot Pavel

Svitávka, Hybešova 197

516 471 210

26.2.

MUDr. Lukeš Pavel

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

27.2.

MUDr. Mikulášková Miroslava Letovice, Mánesova 468/2

516 474 488

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 sloučení ZŠ a MŠ Cetkovice
Významnou úlohu hraje v životě každé vesnice škola. „Vždyť její drobotina se
svými vystoupeními podílí na každé významnější kulturní akci v obci“. O tom, že
cetkovická škola měla v minulosti vždy dobrý zvuk, svědčí celá řada rodáků, o kterých
se například můžete dočíst v knize Cetkovice včera a dnes. V roce 2000 jsme oslavili
výročí 200 let školy. Oslavilo se tak datum 1801, kdy bylo na č.p. 91 (nynější škola)
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dle kronikáře a řídícího učitele místní školy Eduarda Matouška zapsáno bydliště
učitele Josefa Bäcka „Byla to budova přízemní s jednou učírnou a bytem učitelovým o
jedné světnici“. Škola prošla přístavbou a několika opravami, až dostala nynější
podobu. Může se pyšnit několika výbornými řediteli, kteří doslova žili školou a
především Cetkovicemi. Ať to byl řídící Eduard Matoušek, který to dotáhl na c.k.
dozorce okresu. Josef Kincl vedl mnoho let obecní kroniku a také vyučoval děti hře na
housle. Z novodobých dějin jistě většina z nás vzpomíná na Bedřicha Štrébla. Ten
založil a vedl divadlo, vedl pěvecký sbor, snažil se o zachování malohanáckých tradic.
Podílel se na chodu obce. Dokonce sbíral malohanácké písně, které následně vydal ve
sborníku. Jen pro zajímavost škola měla v roce 1881 242 žáků a v roce 1927 151 žáků.
Mateřská škola u nás má kratší tradici. Svou činnost, ne však v dnešní podobě,
zahájila v roce 1960 na „Orlovně“. Následně pak byla už klasická školka v budově OÚ
a v roce 1977 se přestěhovala do nově postavené současné budovy. V té době zde bylo
48 dětí.
Dříve škola a školka byla organizační složkou obce a tak jejich přímým
nadřízeným bylo zastupitelstvo a finance byly součástí rozpočtu obce.
V roce 2002 vznikly díky požadavku státu dvě příspěvkové organizace Základní
škola Cetkovice, příspěvková organizace a Mateřská škola Cetkovice, příspěvková
organizace. Tyto organizace mají samostatnou právní subjektivitu a obec financuje
provoz těchto organizací, nemá však žádnou možnost, mimo financí na provoz,
zasahovat do jejich chodu.
Proč jsem tento článek začal historií? Důvod je jasný, měli bychom si uvědomit,
že škola tady má historickou úlohu. Jsme pyšní, že ji tady máme a nechceme o ni
přijít. Obě školy patří do základního vybavení naší obce a přispívají ke komfortu
obyvatel. Chceme zde obě organizace udržet pro další generace. Vůbec nám není
lhostejný nynější stav školy.
Po dalším poklesu žáků ZŠ se zastupitelstvo po velké diskuzi na listopadovém
zasedání rozhodlo, že po zjištění možností na Krajském úřadě Jihomoravského kraje
rozhodne, jak dál postupovat. Na svém prosincovém zasedání zastupitelstvo pak
odsouhlasilo spojení. Důvodů je několik. Jednak by mělo dojít k úsporám financí na
provoz. V loňském roce obě organizace dohromady stály na provoz 1.150.000,-Kč. V
letošním rozpočtu jsme kvůli nárůstu cen energií zvedli příspěvek na 1.265.000,-Kč.
Předpokládaná úspora spojením by mohla být ve výši 100.000,-Kč (jedná se o hrubý
odhad). Další možnou výhodou je to, že by mohli být lépe využiti zaměstnanci. Ti
například nemají plné úvazky. Velmi složitá je pak zastupitelnost v době nemoci či
dovolených. Jedná se většinou o nepedagogické pracovníky. Dále pak by měla být
větší návaznost při přechodu dětí z MŠ na ZŠ. Rodiče budou po celou dobu
komunikovat s jedním ředitelem, kterého znají od prvního dne, kdy děti vstoupí do
školského zařízení. Dále odpadne těžké zjišťování, které děti nastoupí do ZŠ. Ředitel
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dále může průběžně působit na rodiče, aby své děti nechali v Cetkovicích i nadále a
zároveň rozptylovat jejich případné pochybnosti
Na lednové zastupitelstvo přišli i zástupci rodičů dětí navštěvujících ZŠ a dále
někteří zaměstnanci školy. Zajímali se o sloučení. Měli spoustu otázek, většinu jsme
zodpověděli. Chyběli jim informace ve zpravodaji obce. Jsem rád, že se jednání
zúčastnili. Spojení se však netýká jen současných dětí, ale i budoucích. Velmi těžko se
bojuje s dezinformacemi, které se pokoutně šíří. Starosta zřizuje pracovní skupinu,
která by měla zvážit všechny argumenty pro a proti. Skupina se setká se současnými
ředitelkami organizací, možná s některými pracovníky organizací či rodiči. Mluvit
bude i se starosty z okolních obcí. Pracovní skupina bude zjišťovat, jak to chodí na
ostatních školách. Bude se snažit napomoci k hladkému přechodu.
Pokud se ohlédneme po okolí, tak spojenou MŠ a ZŠ mají v Úsobrně, Vanovicích
či v Knínicích. Někdo by namítl, že jsou ve stejných budovách. Stejný případ jako u
nás mají i v Bořitově, kde jsou již několik let školy spojeny, ale budovy mají od sebe
stejně vzdálené jako my. Mají spojenou malotřídku a mateřskou školu. Stejně jako u
nás v MŠ vaří a v ZŠ je výdejna obědů. I z jejich zkušeností bychom chtěli čerpat.
Jen pro malé porovnání. V naší základní škole postupně klesá počet žáků v rozporu
s demografickým vývojem. Na začátku školního roku 2021/2022 bylo 29 dětí,
v současné době je 22 dětí. Z toho z Cetkovic je 19 dětí. Při zjišťování, kolik dětí
s trvalým bydlištěm v Cetkovicích je ve věku I. stupně, jsme dospěli k číslu 45. Kde
tyto děti jsou? Proč nejsou v naší škole? Proč rodiče nedají děti k nám? Některé
odpovědi moc nechápu, protože já i moje děti, zastupitelé, děti většiny zastupitelů,
chodili po celou dobu, co mohli, do naší školy. Tuto školu absolvovali i rodiče většiny
dětí. Dětem v naší škole se dostalo dobrého základu. Někteří absolventi šli přímo na
gymnázium. Mnoho jich své vzdělání ukončilo vysokou školou.
Malotřídka má mnoho výhod i nějaké nevýhody. Učitelé se více věnují dětem,
protože jich mají méně. Znají je určitě lépe, než pedagogové ve třídě o 30 dětech. Díky
spojeným třídám naučí děti soběstačnosti a samostatné práci, která se jim dále bude
hodit. I pro pedagogy je to dobrá škola, protože musí zvládnout více věcí najednou.
Potom děti, když se například přesunou na plně organizovanou školu, jsou připraveni
na všechno. Obec do školy vložila nemalé prostředky. V poslední době se opravilo
komplet sociální zařízení pro děti, které bylo ve stavu, jak jsme je my starší opustili.
Dále došlo ke kompletní opravě všech tříd i výdejny stravy. Prostředí je teď velmi
krásné. Učebny jsou vybaveny nejmodernější technikou jako počítači či interaktivními
tabulemi. I proto chceme školu u nás udržet.
Snad jsem Vás moc neunavil, protože na toto téma se dá mluvit dlouho. Když se
podíváme na nedávné spojování škol například v Boskovicích, vždy to vyvolalo velké
diskuze a nyní se nad tím nikdo nepozastavuje. Řeknu Vám naprosto upřímně, od
listopadu není den, kdybych na tuto věc alespoň chvíli nemyslel. Stále mi hlavou vrtají
myšlenky, abychom zmíněným organizacím neuškodili. Není nám nikomu tato věc
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lhostejná. Věřím, že rodiče současných školáků i těch příštích budou patrioti a budou
cítit se životem obce, ve které žijí. Doufám jen, že se všechno podaří vyřešit ke
všeobecné spokojenosti.
Petr Horák
.…………………………………………………………………………………………..
Z-BOX v Cetkovicích
Zásilku odeslanou přes Zásilkovnu si kromě kamenných poboček můžete
vyzvednout také ze samoobslužných odběrných boxů Z-BOX.
Od 13.12.2021 je Z-BOX
firmy
Zásilkovna
nově
umístěn v Cetkovicích u
kulturního domu v blízkosti
kontejnerů na tříděný odpad.
Tento Z-BOX slouží k
zasílání zásilek například z eshopů.
Z-BOX je samoobslužné
výdejní místo, které je
otevřeno 24 hodin denně, 7
dní v týdnu. Balík si zde
můžete
vyzvednout
bezkontaktně i uprostřed
noci. Z-BOX otevřete pomocí
mobilní aplikace Zásilkovna.
******************************************************************************************

Včelaři Knínice
Včelařské ohlédnutí, ale i výhled na jaro 2022
Advent, Vánoce, Nový rok….. a? Jaro! Na Tři krále o krok
dále, na Hromnice o hodinu více… Toto nelze zastavit.
Co máme za sebou - krmení včeliček, péči o
jejich zdravotní stav, boj s nemocemi a škůdci. V prostoru
Malé Hané nemáme mor včelího plodu a boj s varoázou se stal
součástí včelařské praxe. Zimní vyšetření potvrdí výsledky
péče chovatelů o včelí rodiny. To bude půl února. Zkusíme
napravit jarním přeléčením to, co se nepodařilo v podzimní etapě péče o včely.
V okolí úlů začnou vykukovat sněženky, bledulky a čemeřice.. Přichází svátek
včelařů-první jarní prolet včel, kdy sluníčko vytáhne včelky k prvnímu jarnímu proletu
a ukáže sílu života. Krása! Ten bzukot jsou včelařovy varhany. Zlatý pyl je potravou
pro nové generace včel, jejich lékem i chlebem.

Únor 2022
11

Za sebou máme výroční schůze i XI. sjezd ČSV s volbou vedení svazu na
dalších 5 roků. Ve vyšších patrech „včelaření“ probíhají třenice a souboje o nic jiného
a jednoduššího jak o peníze, o ovládnutí trhů, získání dotací, podpor, grantů. I
tisícovka / a nás je 50 000 tisíc/ drobných, zájmových chovatelů, co rozdáme svůj med
v rodině, prodáme pár kilo ze dvora, se stává v součtu objemu produktů soupeřem na
trhu, je překážkou, je tedy nechtěný. V našem svazu je historie, síla, tradice. České
organizované včelařství má 150 roků.
Nechme to stranou, pojďme k práci drobného včelaře s krásným výhledem do
budoucnosti - k jaru. Vynechme výnosy medu, komerční chovy, chovy matek a
prodeje oddělků, úlů, pomůcek. Poodhalme tajemno-podstatu: Práce u včel nabízí
obrovský duševní prostor: lásku, klid, mír a uvolnění. Odklonem od davů, hluku
dopravy, strojů, zmatku, psychických zátěží z uspěchaného života a epidemií. Na své
včelnici, u svých včel nachází včelař lék na horečku, která zmítá celým světem, zde
splývá s přírodou, nahlíží do jejího nitra, objevuje její sílu a moudrost.
Výsledky práce tisíců včeliček a včelaře přicházejí ve formě lahodného
produktu na Váš stůl. Krásná, zdravá přírodní potravina nepotřebuje reklamu. Med
z Malé Hané je naše potravina i lék. Najděte si svého včelaře.
Včelí rodiny přechází k jaru, tak jako my. Těšíme se.
Josef Vala, předseda ČSV ZO Knínice
***************************************************************************

Informace o uskutečněných akcích
Tříkrálová sbírka 2022
Svátek
Tří
králů
se
v křesťanské
Evropě
stal
symbolem dárcovství. Tříkrálová
sbírka je pro nás svátkem
solidarity.
Napomáhá mezigeneračnímu
pocitu soudržnosti, umožňuje
všem zúčastněným zažít pocit
radosti a vzájemnosti, milého
setkávání s obyvateli měst a obcí –
a právě to je jejím nejdůležitějším
posláním
a
nejsilnějším
poselstvím. Pro koledníky i dárce
představuje
navíc
unikátní
příležitost začít nový rok dobrým skutkem.
Při posledním ročníku sbírky jsme se museli obejít bez koledníků, které nahradili
koledníci online a kasičky na veřejných místech. Přestože je doba stále složitá, tak
letos koledníci přicházejí k Vám a rozdávají radost a požehnání, a také prosí o
příspěvek pro lidi v nouzi. I přes epidemická opatření a hygienická doporučení, se
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stejným nadšením a vírou v lidskou solidaritu a dobrotu, které je dnes potřeba více než
kdy jindy, se vydávají koledníci do ulic našich měst a obcí. 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“. Tato sbírka navazuje na starou
lidovou tradici Tříkrálových koled, kdy děti chodily po chalupách a za zpěvu
koled a pronesení přání pokoje celému domu dostávaly malou výslužku.
I naše obec se opět do této akce zapojila. Organizuje ji Obecní úřad Cetkovice
společně s Farností Cetkovice. V sobotu 8. ledna 2022 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. První skupinu tvořili vedoucí Martin
Čapka, Filip Najer a Filip Pospíšil. Ve druhé skupině pak byla Nela Hunčová,
Prokop Hunča a Alice Pospíšilová. Jejich koledování bylo opět velmi úspěšné a do
svých zapečetěných pokladniček vybrali parádních, neskutečných a neuvěřitelných
37.993,-Kč. Jsme šťastni, že zase byla překonána sbírka z loňského roku, kdy vybraná
částka v naší obci činila 30.226,-Kč.
Musím také na tomto místě poděkovat těm, kteří si při rozpečetění pokladniček
ještě sáhli hluboko do svých peněženek a završili sbírku na výše uvedenou konečnou
částku.
Děkujeme jako každý rok 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
******************************************************************************************

Pozvánka na nadcházející akce
Kulturní, školský a sportovní výbor při Zastupitelstvu obce Cetkovice pořádá

MASOPUSTNÍ
PRŮVOD
Akce se bude konat v sobotu
26. 2. 2022.
Sraz masek je v 9:30 na Návsi
Cetkovice
Akce se uskuteční pouze za příznivé epidemiologické situace.
.…………………………………………………………………………………………..
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…………………………………………………………………………………………..
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