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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
„Únor bílý pole sílí“ hlásí známá pranostika. Pokud bychom se podle ní
řídili, tak díky první část uplynulého měsíce by pole letos mělo být „dárné“.
Pak však sníh naráz zmizel během pár dnů. I tak jsme rádi, že jsme se
nějakého dočkali. Myslím si však, že na celkový deficit vláhy z předchozích let to
velký vliv mít nebude. Uvidíme, co nám přinese březen, ale podle předpovědí se bude
počasí blížit jaru.
Takové počasí již láká k jarnímu úklidu. Ten už začal pomalu i na obci. Ještě jsme
však prostřihávali stromky a prořezávali keře. V únoru je na obci velmi živo. Bylo
nutné vyúčtovat dotace z předchozího roku a především pak vypracovat a požádat o
dotace na rok 2019. Letos jsme se snažili získat co nejvíce peněz a tak jsme podali
žádost o dotaci na opravu kapličky Ecce Homo a kříže u kostela, dále dvě žádosti na
základní školu – opravu tělocvičny a opravu žákovských WC a podlah ve třídách a
v jídelně. Dále bychom rádi pokračovali v projektu závsakové zeleně v části
„Stojánek“, kde by měl být rozšířen vloni vybudovaný lesopark. Proto jsme podali
žádost o dotaci z JMK. Odtud bychom ještě rádi získali peníze na vybavení zásahové
jednotky tak, aby hasiči v případě požáru měli bezpečnou výstroj.
Možná, že jste si všimli novinky na naší autobusové zastávce. Je tam umístěna
informační tabule s odjezdy autobusů. Ta je částečně hrazena přes mikroregion Malá
Haná z dotace z JMK a můžete na ni najít, kolik času chybí do odjezdu autobusů IDS
JMK. Právě na tento krajský systém je tabule přímo napojena a z něj i obsluhována.
Nechybí zde i údaj o přesném čase. Při této příležitosti všechny obce mikroregionu
vytvořily tzv. „SMART zastávky“. To znamená, že na zastávce je dostupná WIFI síť
s možností připojení na internet. Doba připojení je proti zneužití časově omezena.
Nechybí zde i sloupek s USB zásuvkami k nabití Vašich mobilních telefonů či
zásuvky na 230V stř. k případnému nabití elektrokola či napojení notebooku. Věřím,
že tento projekt bude sloužit Vám všem a i návštěvníkům obce k plné spokojenosti.
Během roku by měla snad přibýt i informace o odjezdech autobusů mimo IDS JMK
jako je například „Brňák“ od firmy ICOM.
Během měsíce ledna a února jsme také řešili problémy s odpadem v kulturním
domě. Vypadalo to tak, že budeme muset rozbít dlažbu v předsálí a v přilehlé
kuchyňce, protože neodtékalo hlavní WC. Vybagrovali jsme kvůli čištění jámu i v
části před KD, kde bude později zhotovena revizní šachta. Pro zprovoznění jsme dělali
maximum. Pokoušeli se s jednou firmou „profrézovat“ potrubí, dělali jsme průzkum
kamerami. Až po týdnu, kdy už jsme nevěděli „kudy kam“, se podařilo přes záchod
VAS a.s. Boskovice protlačit vodou cestu a vyčistit tak kanalizaci pod podlahou KD.
Velmi se nám ulevilo. Pracovníci Vodárenské a.s. nám potom po zhlédnutí
kamerového záznamu sdělili, že jedno problémové místo je složitě řešeno koleny.
Musíme tak provádět pravidelné čištění.
Od nového roku provádí svoz odpadu nová firma TS Malá Haná, jejíž majiteli jsou
obce regionu. Součástí změny, jak jsem Vás informoval, je i nový svoz odpadových
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nádob s tříděnými složkami odpadu. Dodávka těchto nádob bude probíhat díky
výběrovému řízení až kolem pololetí tohoto roku. O výdeji budete včas informováni.
Ve výčtu toho, co se dělo v uplynulém měsíci nesmí chybět i společenské a kulturní
akce. Naplno probíhala plesová sezóna. Farnost Cetkovice si pro Vás nově připravila
1. Farní ples. Ten měl výbornou úroveň a hosté byli vítání hned při vstupu něčím na
zahřátí. Na stolech nechyběly pochutiny a výborné koláčky. Zavedená skupina MIX
Boskovice pomohla vytvořit výbornou atmosféru. Nechyběla i bohatá tombola a
občerstvení. Vše bylo podpořeno výbornou návštěvou. Výtěžek byl věnován na opravu
varhan ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba v Cetkovicích. Stejně tomu, co se týče
návštěvnosti, bylo i na tradičním Školském plese. Hlavní cenou bohaté tomboly byl
hodnotný zájezd. I tady nechybělo výborné občerstvení a výborná nálada doplněna
zajímavými vystoupeními v průběhu večera. Na jarní prázdniny si knihovnice Blanka
Janková připravila pro malé i velké Odpoledne společenských her. Druhý den pak
nechyběla i přednáška nám již známého RNDr. Tomáše Ruska. Ten přišel tentokrát
vyprávět o zajímavostech svatých míst v Izraeli a Palestině, které se svými přáteli
navštívil.
Kulturní školský a sportovní výbor při ZO uspořádal tradiční Masopustní průvod.
Nakonec se ho zúčastnilo výborných 22 masek. Ty Vás postupně navštívily ve Vašich
domácnostech a snažily se Vás obveselit. Z finančních příspěvků v pokladničce budou
pořádány akce tohoto výboru během roku pro děti i dospělé. Dále stejní pořadatelé
pozvali do našeho KD ochotnické divadlo NaŽivo z Velkých Opatovic s černou
komedií Romana Krejčíře „Co víc si přát?“. Mezi účinkujícími byla i naše
spoluobčanka Romana Špidlíková.
Hlavní akcí konce února a začátku března byly Obecní zabíjačkové hody. Jedná se
o velmi náročnou akci pro pořadatele, kterou poctivě připravuji 4 dny (to nepočítám
následný úklid) a jejich práce není vidět. Na většině z nich je pak v sobotu vidět
vyčerpání. Vše dělají ve volném čase pro Vás. Od středy se začíná s prvními
přípravami, kdy je nutné připravit kotle, naloupat česnek a cibuli. Rozpustí se první
várka sádla. Další den je na řadě vaření masa a výroba tlačenek. V pátek vše završí
nekonečné „špejlování“ při výrobě jitrnic a jelítek. V sobotu pak proběhne samotný
prodej toho, co bylo vyrobeno v předchozích dnech. Je to zkrátka pěkná šichta. A tak
patří můj obdiv těm, kteří se na celé akci svou prací bez nároku na odměnu podíleli.
Poděkovat také musíme i panu Pavlu Tichavskému, který vedl výrobu a patřil
k hlavním „dochucovačům“. Nechyběla i menší tombola, ze které si téměř každý něco
odnesl. Pro zahřátí si většina z nás dala svařené víno.
I v březnu se můžete těšit na divadlo. Přijede k nám do kulturního domu ochotnický
divadelní spolek VOKO z Okrouhlé. To si nejprve formou „děti hrají pro děti i
dospělé“ připravilo dětské divadelní představení „Setkání u Aničky“. Večer můžeme
zhlédnout známé cimrmanovské představení „Dobytí severního pólu“.
Dále pak pro naše nejmladší připravilo Mateřské centrum Cetkovice dětský
karneval. Tentokrát se nese v duchu tajemného středověku. A tak Vás všechny zvou
pořadatelé do doby rytířů a princezen na tajemný hrad. Nebudou chybět i hry, soutěže
či drobné odměny. Březen se také ponese v knihovně v duchu vydavatelství Albatros,
které slaví své 70. výročí. Nebude chybět i setkání v knihovně s dětmi z mateřské
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školy a jejich rodiči. Postupně se také na přelomu měsíce března a dubna rozjedou i
fotbalové soutěže. Fotbalisté pilně trénují a ti nejmladší mají za sebou i přípravné
turnaje.
Od začátku února až do konce března se jako každý rok vybírají poplatky za svoz
komunálního odpadu a poplatky za držení psů. Výše poplatku je stanovena obecně
závaznou vyhláškou a na rok 2019 je za odpad 460,-Kč na osobu/rok a 80,-Kč za
držení jednoho psa. Poplatky je možné uhradit na OÚ v úředních hodinách, tj.
v pondělí a ve středu v době od 8 do 12h a od 14 do 17 hodin. I v březnu je také pro
Vás, kteří se nemůžete v běžné úřední dny dostavit, připraven sobotní termín pro
možnost úhrady těchto poplatků.
Popeleční středou nastává „Postní doba“. Je to doba, kdy se připravujeme na
Velikonoce, na největší svátek křesťanů, kdy se za naše spasení obětoval Syn Boží
Ježíš Kristus. Je to také doba, kdy se těšíme na jaro, které nás láká ven svými
slunečními „prstíky“.
Na závěr Vám přeji, abyste březen prožili v radosti a klidu v příjemném očekávání
dnů příštích.
Petr Horák
starosta obce
*******************************************************************************************

Usnesení č. 04/2019
z řádného zasedání zastupitelstva obce Cetkovice
konaného dne 25. února 2019 v kanceláři Obecního úřadu Cetkovice v 17.00 hod.
………………………………………………………………………...........................................

Zastupitelstvo obce:
001/19 – schvaluje
- zapisovatele: Mgr. Josefa Sychru
- ověřovatele zápisu: Martina Grénara a Ladislava Čapku
- program dnešní schůze, jiné připomínky nebyly podány, přítomno bylo 8
zastupitelů, 1 se omluvil a 1 host.
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
002/19 – schvaluje nákup pozemku a kupní smlouvu na pozemek parcela č. 1048/7
o výměře 27m2 od Antonína Korčáka, Příbramská 103, 267 24 Neumětely
za cenu 50,-Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
003/19 – schvaluje nákup pozemku a kupní smlouvu na nově vzniklý pozemek
parcela č. 487/3 o výměře 46m2 od Jiřího Špidlíka, Hliníky 227, 679 38
Cetkovice za cenu 50,-Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
004/19 – schvaluje smlouvu o budoucí kupní smlouvě s Jiřím Špidlíkem, Hliníky
227, 679 38 Cetkovice ve věci zpevnění současné nezpevněné komunikace
na p.č.1017 a 487/3 v k.ú. vč. smlouvy o právu k provedení stavby a souhlas
vlastníka s umístěním a zřízením stavby na p.č. 1017, 487/3, 489/2 na
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005/19

006/19

007/19

008/19

009/19
010/19

011/19

012/19

013/19

zpevnění plochy, přípojku splaškové kanalizace a vodovodní přípojku ke
stavbě RD Cetkovice a pověřuje starostu podpisem smlouvy a souhlasu
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
– schvaluje na základě žádosti pobočného spolku Zelené Vendolí, Vendolí 42,
569 14 Vendolí individuální dotaci ve výši 3.000,-Kč na činnost záchranné
stanice a pověřuje starostu podpisem smlouvy
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 1
– schvaluje finanční dary na úhradu nákladů spojených s pohřby občanů obce
ve výši 2x 5.500,-Kč dle podaných žádostí
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
– schvaluje finanční dar Chornickému železničnímu klubu, z.s., ve výši
2.000,-Kč na Mikulášskou jízdu historického zvláštního vlaku, která se
uskuteční dne 24.11.2019 a pověřuje starostu podpisem smlouvy
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
– schvaluje smlouvu s obcí Světlá na příspěvek na ranní družinu v ZŠ
Cetkovice ve výši 43.600,-Kč na školní rok 2018 - 2019 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
– schvaluje složení Stavební komise od 1.3.2019
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
–schvaluje průběh a výsledek inventarizace majetku Obce Cetkovice
k 31.12.2018
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
– schvaluje podání žádosti o dotaci na MMR ČR do podprogramu Podpora
obnovy a rozvoje venkova „Stavební úpravy ZŠ Cetkovice“ podávané do
dotačního titulu Rekonstrukce a přestavba veřejných budov a „Stavební
úpravy ZŠ Cetkovice – tělocvična“ do dotačního titulu Podpora obnovy
sportovní infrastruktury.
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
– schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Obnova závsakové zeleně –
II.etapa“ a „Vybavení zásahové jednotky obce Cetkovice“ na JMK
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
– schvaluje plán hospodaření a projekt pěstební činnosti v obecních lesích
na rok 2019
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
014/19 – informace o řízení MŽP o udělení autorizace obalové společnosti REMA
AOS, a.s.
015/19 – informaci ČTÚ o licenci na obecní rozhlas vč. zápisu z kontroly a vydání
nového individuálního oprávnění k používání rádiových kmitočtů do r.2023
016/19 – informace Katastrální úřadu pro JMK, pracoviště Boskovice ve věci zápisu
změn na pozemek parc.č.1512 v k.ú. Uhřice a vyznačení plomby vč.
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017/19

018/19
019/19
020/19

021/19
022/19

023/19
024/19

025/19
026/19

027/19
028/19
029/19
030/19
031/19
032/19

vyrozumění o provedeném vkladu na společných pozemcích s Uhřicemi
a Světlou
– informaci firmy ADITIS ve věci zápisu věcného břemene na akci
„Cetkovice, M.Strana, kab.NN Smékal“ – kabel se nenachází na pozemcích
obce a proto smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 24.10.2017 nebude
naplněna
– zápis ze shromáždění starostů Svazku R43 ze dne 12.12.2018
– informaci VOS zemědělců a.s. ve věci rozvozního plánu digestátu, kejdy
a silážních vod pro rok 2019
– informace JMK
- O dopadech schváleného státního rozpočtu na rozpočty JMK a obce
- O veřejné vyhlášce týkající se ZUR JMK na úřední desce kraje
– informaci MŽP ve věci rozšíření působnosti organizace Zelené Vendolí
na okres Blansko ve věci záchrany hendikepovaných živočichů
– informaci MěÚ Velké Opatovice, odboru výstavby
- Společný souhlas - Nástavba stolárny na st.pl.č.363, k.ú. Cetkovice –
Josef Vala
- Společný souhlas – novostavba RD na p.č. 96/6 v k.ú. Cetkovice
včetně napojení na IS – Radek Martínek
- Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce a kolaudační souhlas
– přeložka optického kabelu – HELIVO s.r.o.
- Sdělení týkající se pozemku p.č.487/2 v k.ú. Cetkovice
- Územní souhlas – Nová přípojka NN v k.ú. Cetkovice p.č.971, 972,
278/27, 278/28, 235/2 – Energetika Boskovice
– žádost LČR, Lesní správy Prostějov o souhlas s používáním grafických dat
nového LHP obce Cetkovice
– informaci Nadace Partnerství ve věci vymazání Douglasky, nacházející se
na území obce, z evidence stromů svobody a zároveň ZO předává věc
k projednání Komisi pro veřejnou zeleň
– oznámení o zpravodajské povinnosti pro ČSÚ týkající se statistiky v oblasti
výdajů na ochranu životního prostředí
– informaci MěÚ Boskovice, odboru tvorby a ochrany životního prostředí
- Odvod za trvalý zábor zemědělské půdy – Pavel Koblasa
- Odvod za trvalý zábor zemědělské půdy – Ing. Martin Vašíček
– poděkování Charity ČR, Oblastní charity Blansko, za uspořádanou
Tříkrálovou sbírku. V naší obci se vybralo 28.550,-Kč.
– zápis z valné hromady Svazku M+H ze den 17.12.2018
– žádost o stavební pozemek
– žádost ředitelky ZŠ o převod zlepšeného hospodářské výsledku do fondů –
bude řešeno po finanční kontrole
– oznámení Města Boskovice o zvýšení příspěvku za uzavřenou VPS
(sociálně-právní ochrana dětí) o inflaci
– žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o vyvěšení
seznamu nedostatečně identifikovaného vlastníka
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033/19 – seznam návrhu na vyřazení majetku obce Cetkovice, vzniklý z provedených
inventur – podstoupeno likvidační komisi
034/19 – informaci o připravované aktualizaci smlouvy na pojištění majetku obce
035/19 – zprávu ze schůze finančního výboru
036/19 – informaci o opravách, investičních akcích v obci a stavu přípravy a
Realizace - zeleň, opravy v ZŠ, zastávky – SMART řešení vč. info tabule,
Postup v LHP, připravované značky ul. Pohorská, kryt srážek za Humny
037/19 – informaci o proběhlých a připravovaných akcích (masopustní průvod,
ochotnické divadlo, přednáška v knihovně, obecní zabíjačkové hody, dětský
karneval, ochotnické divadlo z Okrouhlé)
038/19 – stížnosti občanů na parkování v ul. Pohorská a Hlavní a na stav stodoly na
ul. Sadová k domu č.p.16
Zastupitelstvo obce ukládá:
039/19 – kontrolnímu a finančnímu výboru provedení kontroly v příspěvkových
organizacích MŠ a ZŠ Cetkovice za rok 2018 do 30.4.2019, kdy bude
předložen zápis
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
Pověřuje obecní úřad zajištěním plnění usnesení zastupitelstva.
Všechny vznesené dotazy byly zodpovězeny.
Na zasedání bylo přítomno 8 zastupitelů, 1 omluven.
******************************************************************************************

Společenská kronika
V měsíci březnu se dožívají významného životního výročí tito jubilanti:
Sychrová Bohumila
Dufková Jiřina
Najerová Alena
Soukupová Jiřina

Jurdičová Ivana
Zvejška Josef
Jurdič Vladimír

Srdečně blahopřejeme
………………………………………………………………………………………………………………………

V měsíci únoru se narodil:
Lukáš Kubín
Přejeme hodně štěstí do života!
………………………………………………………………………………………………………………………

V měsíci únoru naše řady opustil:
Antonín Kubín
Čest jeho památce!
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*******************************************************************************************

Informace z Mateřské školy
Měsíc únor v mateřské škole
Zasněžený únor jsme si v mateřské
škole opravdu užívali. Na zahradě jsme
stavěli sněhuláky, hrady velké sněhové
koule. Také jsme jezdili na kluzácích, a
aby to vše nebylo jen o zábavě, mysleli
jsme i na ptáčky, kteří si sněhovou
nadílku stejně jako my nemohou užívat.
Vyrobili jsme pro ně lojová krmítka,
která jsme rozmístili na stromy v naší
zahradě.
Jako každý rok „zavítal“ i tentokrát
do školky masopustní karneval.
Tradiční řádění v maskách, hry a sladké odměny rozzářily tváře dětí. Hejkal soutěžil
s Červenou Karkulkou, spousta princezen tančila jako na bále, indiáni, kocouři
v botách, mušketýři, Sponge Bob a mnoho jiných pohádkových postav změnilo naši
školku v ten den na Království fantazie a dobré nálady. I v tomto měsíci pokračuje
odpolední příprava předškoláků s rodiči v mateřské škole.
Na shledanou v březnu 
Lenka Krajíčková
******************************************************************************************

Informace ze Základní školy
Školský ples
Sobota 9. února 2019 se zapsala do povědomí všech účastníků školského plesu jako
příjemný večer. Velice překvapila hudební skupina NOTA-BENE. Její působivé
moderování a vhodně zvolené skladby podpořily radostnou náladu a chuť k tanci.
Velkým potleskem bylo odměněno vystoupení taneční skupiny NA TUTTI a twirling
v podání mistryně ČR Natálie Zikmundové. Tombola, nejbohatější za poslední dobu,
rozpoutala „boj“ o losy. Obálky s losy byly rychle vyprodány. Potěšujícím zjištěním
bylo, že každá obálka skrývala jistou výhru. K příjemnému večeru přispělo i bohaté
občerstvení.
Děkujeme všem sponzorům, rodičům, zaměstnancům školy a organizátorům za
dary a čas strávený přípravou a realizací plesu. Zisk bude využit pro žáky školy na
podporu výchovně vzdělávacího procesu a úhradu nákladů s tím spojených.
………………………………………………………………………………………………………………………

Ředitelství Základní školy Cetkovice oznamuje, že
Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání
proběhne na ZÁKLADNÍ ŠKOLE V CETKOVICÍCH
2. dubna 2019 od 15:00 do 18:00 hodin
S dotazy se obracejte na paní ředitelku na telefonu 516477525 (po 13. hodině)
nebo osobně každé pondělí od 14 do 16 hodin.
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Sportovní klub Cetkovice
Další úspěch malých fotbalistů
Zatím ještě nezačala fotbalová sezóna a už se dostavil první úspěch. Naši mladí
fotbalisté ze starší přípravky se v sobotu 2. března 2019 zúčastnili v rámci přípravy
fotbalového turnaje starší přípravky v hale v Městečku Trnávka. Turnaje se zúčastnilo
5 týmů. Naši zde získali velice pěkné třetí místo. A jak se k tomu dopracovali?
Nejprve ve skupině prohráli s Moravskou Třebovou 4-2 (o oba naše góly se
postarala Nela Hunčová). Potom jsme vysoko 7:0 prohráli s Březovou nad Svitavou a
remízovali s Žichlínkem 0:0. V důležitém utkání jsme díky brance Filipa Najera
porazili 1:0 Koclířov. V semifinále jsme znovu narazili na silnou Březovou nad
Svitavou a prohráli 5:0.
Pak přišlo na řadu vyvrcholení, kterým byl zápas o 3. místo. V tom jsme zásluhou
dvou branek Filipa Najera nakonec udolali Moravskou Třebovou těsně 2:1 a obsadili
tak výborné 3. místo.
Po skončení turnaje hráči i realizační tým převzali z rukou pořadatelů bronzové
medaile a drobné ceny. Nejlepším střelcem našeho týmu byl Filip Najer a nejlepším
hráčem pak Martin Nedoma.
Mužstvo se nyní připravuje na jarní část sezóny 2018-2019. Pravidelně trénuje 2x
týdně (tělocvična Cetkovice a tělocvična ZŠ Velké Opatovice). Za sebou už má i
turnaj v Blansku.
Jsme rádi, že se podařilo opět navázat na dobré výsledky naši fotbalové mládeže
z nedávných let.

Horní řada: realizační tým Zbyněk Šmíd, Tomáš Pospíšil, David Jedlička; prostřední řada: Matěj
Bednář, Nela Hunčová, Filip Najer; spodní řada: Prokop Hunča, Tomáš Nedoma, Filip Ecler; ležící:
Martin Nedoma (na fotce chybí Jaroslav Hebelka, který odjel dříve)

Petr Horák
………………………………………………………………………………………………………………………

Fotbal v březnu
MUŽI:

NE 31. 3. 2019

Cetkovice - Lipůvka

15.00 h
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Informace
Obecní úřad oznamuje, že od počátku února jsou vybírány
platby za svoz komunálního odpadu na rok 2019 ve výši 460 Kč
za občana.
Dále jsou vybírány poplatky za psa – 80 Kč/pes, 50 Kč/pes
pro seniory, 100 Kč za každého dalšího psa.
A současně se již druhým rokem vybírají poplatky
z pronájmu jednoho hrobového místa na 10 let na místním
hřbitově ve výši 300,- Kč. Tento poplatek je již vybírán druhým rokem a upozornění
se týká pouze občanů, kteří jej v loňském roce neuhradili.
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 23.3.2018 od 800 do 1100 v kanceláři Obecního
úřadu.
………………………………………………………………………………………………………………………

Zubní pohotovost o víkendech – Březen 2019
Den
9.3.

Lékař
MUDr. Havlová

Adresa
Blansko, Pražská 1b

Telefon
721 425 074

10.3. MUDr. Kraml

Boskovice, Růžové nám. 16

733 644 499

16.3. MDDr. Gořulová

Letovice, Masarykovo náměstí 162/38

792 325 594

17.3. MUDr. Kubínová

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

23.3. MUDr. Kulhánková

Křtiny, Zdrav. středisko

516 414 291

24.3. MUDr. Kupková

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 457

30.3. MUDr. Kutlíková

Boskovice, Růžové náměstí 2345/12

516 453 997

31.3. MUDr. Láníková

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 456

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.
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Informace o uskutečněných akcích
1. Farní ples
Již první víkend v únoru se letos poprvé konal farní ples. Ples zahájil krátkou
zdravicí p. farář Hodovský. Poté se již ujala mikrofonu skupina MIX Boskovice, která
se starala o hudební doprovod celého večera.
Inspirováni velmi populární soutěží Stardance si organizátoři pozvali k předtančení
pár profesionálních tanečníků manželů
Pernicových. Ti předvedli vystoupení
v rytmu standardních tanců složených
z Waltzu,
Tanga,
Valčíku
a
Quickstepu a druhé vystoupení z
divočejších latinskoamerických tanců.
Kromě tanečního vyžití byl pro
příchozí připraven i zážitkový
fotokoutek, z kterého si odnášeli
památku v podobě tištěné fotografie.
Přesně ve 24:00 byla vylosována
hlavní tombola. A během pár minut se
rozdalo 215 cen.
Díky nadšení organizátorů a štědrým sponzorským darům se podařilo vybrat na
opravu varhan neskutečných 20 415 Kč.
Chci ze srdce poděkovat všem, kteří obětovali svůj volný čas a využili svoje
schopnosti ku prospěchu společnosti.
A na závěr dobrá zpráva všem, komu se na plese líbilo, ať si do kalendáře
zaznamená datum 8. 2. 2020, kdy se uskuteční druhý ročník!
Kateřina Kubínová
………………………………………………………………………………………………………………………

Masopustní průvod 2019
Letošní
masopust
v
Cetkovicích připadl na sobotu
23. února. Tento den byl oproti
předchozímu teplému týdnu
chladný.
Sraz
masek
se
„startovním“ občerstvením byl
již od půl desáté u obecního
úřadu.
Sešlo
se
spoustu
nápaditých masek: myslivec,
vodník, klaun, dvě LEGO
kostky s LEGO panáčkem,
myška, zajíc a vlk, čarodějové,
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řezník, Božena a Růžena, pytle s pšenicí a bramborami, opravář, hasič, mumie, muž s
maskou a další. Průvod nejprve prošel spodní částí obce, poté pokračoval dále do horní
části. Masopustní rej přivítali v mnoha příbytcích. Často i s připraveným
občerstvením, které všechny potěšilo. Výtěžek z ostatkového průvodu bude použit na
další kulturní akce v obci. Děkujeme všem spoluobčanům za podporu a zúčastněným
maskám za čas a ochotu i v dnešní době dodržovat staré tradice.
Lenka Vybralová
………………………………………………………………………………………………………………………

Divadlo z Velkých Opatovic
V sobotu 23. února 2019 pozval
Kulturní, školský a sportovní výbor
při ZO do našeho kulturního domu
ochotnické
divadlo
NaŽivo
z Velkých
Opatovic
s černou
komedií Romana Krejčíře „Co víc si
přát?“. Jedná se o autorský počin
pana Krejčíře.
Při zamyšlení před představením
nad názvem nás nic nenapadlo, o
čem to může být. Začátek se zdál
trošku rozpačitý. Bylo to „tlachání“
tří žen ve „zkrášlovacím“ salonu. Postupně se však děj rozvíjel. Nechyběl i pohádkový
prvek v podobě zvláštní víly, která splní tomu, kdo najde zvoneček, jedno přání. To
přání splní až nečekaně přesně a jeho důsledky pak mohou být fatální. Naštěstí
kouzelnou formulkou můžete toto přání vrátit zpět.
Toto představení bylo zároveň poučné a poplatné dnešní době. Je vidět, že si
málokdy dokážeme přát to, co je nezištné a nikomu nemůže uškodit. I v životě někdy
nedokážeme domyslet všechny důsledky svého konání a ty mohou mít pro nás
sebedestrukční charakter. Všichni bychom pak chtěli vidět dopředu naší budoucnost. A
když se něco nepovede, mít po ruce „vracecí“ zaklínadlo „Hedviko, vem si mě!“ a vše
vrátit na začátek.
Celé představení doprovázela hudba s autorskými písněmi týkajících se
jednotlivých dějství. Mezi herci nechyběla i cetkovická Romana Špidlíková. Celkem
divadlo zhlédlo cca 100 diváků, kterým se líbilo.
Dovolíme si vás pozvat do našeho KD i v březnu, kdy pro děti i dospělé zahrají
ochotníci z nedaleké Okrouhlé.
Petr Horák
………………………………………………………………………………………………………………………

Obecní zabíjačkové hody
Stejně jako předchozí rok pořádal v sobotu 2. března 2019 Kulturní, školský
a sportovní výbor při zastupitelstvu obce ve spolupráci s hasiči zabíjačkové hody. Ty
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předchozí se vždy konaly koncem ledna. Ty letošní byly nově na začátku března těsně
před popeleční středou. Důvodem byla velká obsazenost našeho kulturního domu
v lednu.
Výroba samotných zabíjačkových produktů začala již ve středu a trvala až do
pozdních pátečních večerních
hodin. Po celé tyto dny se škvařilo
sádlo, plnily tlačenkové papíry a
cpaly a špejlovaly jitrnice a jelítka
tak, aby vše bylo hotovo do soboty,
kdy se měl uskutečnit samotný
prodej. Jen tlačenek bylo vyrobeno
40, jitrnic 345, jelit pak 363.
Důležité bylo, že se téměř vše
snědlo.
V samotnou sobotu nedočkaví
zájemci o zabíjačkové pochoutky
vytvořili již před 14 hodinou frontu
a čekali na otevření výdejního
okénka. Na plno už od půl dvanácté jely kotle. Ve dvou se vařilo maso, ovar, ledvinky,
srdce či játra, které potom Petr Horák servíroval na talířky nebo do přinesených nádob.
V dalším kotli byla uvařena tmavá polévka, v našich končinách zvaná též „prdelačka“.
Ze čtvrtého kotle pak Radek Najer s Ladislavem Čapkou vydávali bílou polévku.
Na správné zabíjačce nesmí chybět i prase. To naše viselo na trojnožce a velmi
dobře se ho ujal Josef Čapka, který se hned pustil do bourání masa a jeho porcování
pro zákazníky.
Hlavní prodej pak byl v samotném domečku, kde Tomáš Grepl, Svatava Čapková,
Marcela Najerová a Drahomíra Vašíčková naplno obsluhovali zákazníky s ostatními
zabíjačkovými pochutinami jako jitrnice, jelítka, tlačenka, domácí paštika, škvarky
nebo sádlo.
O dobré pití se pak v předsálí KD postarali Martin a David Letfusovi a Valentin
Cojocaru. Ti nepodávali jen pití v podobě točeného piva, svařeného vína či grogu, ale i
teplou bílou i tmavou polévku. Nechyběla i malá tombola.
Veškeré maso pocházelo z jatek z Bořitova a pocházelo z regionálních chovů.
Na závěr je třeba hlavně poděkovat všem (i těm nejmenovaným), kteří se podíleli
na přípravě a průběhu akce. Celou ji pak měl organizačně „na sobě“ Martin Čapka,
který si zaslouží uznání. Ve výčtu osob nesmíme zapomenout i na hlavního topiče
Filipa Najera. Velké poděkování za výpomoc pak patří Pavlu Tichavskému ze Světlé,
který pomohl zajistit suroviny k výrobě a vydatně vedl samotnou výrobu
zabíjačkových dobrot.
Doufáme, že všem chutnalo!
Petr Horák
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Pozvánka na nadcházející akce

Březen měsíc čtenářů
70. výročí nakladatelství Albatros
95. výročí založení Obecní knihovny Cetkovice

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

Výstava k 70. výročí nakladatelství Albatros
březen – duben 2019 v obecní knihovně
Přijďte si prohlédnout a začíst se do knih vydaných v průběhu 70 let existence
nakladatelství. Do roku 1969 se jmenovalo Státní nakladatelství dětské knihy, poté
Albatros. Dnes je součástí nakladatelské domu Albatros Media a.s.
Odpoledne s Albatrosem /pro děti i dospělé/
středa 13. 3. 2019 v 16 h v obecní knihovně
Program: čtení, hry, úkoly - zaměřené na výročí
vydavatelství Albatros
……………………………………………………………...........................................................

Setkání s dětmi z mateřské školy a s jejich rodiči
středa 20. 3. 2019 v 16 h v obecní knihovně
Program:
čtení a tvoření zaměřené na výročí
vydavatelství Albatros
……………………………………………………………...........................................................

Obecní knihovna pořádá ve spolupráci se ZŠ Cetkovice
Noc s Andersenem
KDY: v pátek 5. 4. 2019 v 18 h
v knihovně s přespáním do soboty 6. 4.
2019 - 8.30 h
KDO: žáci Základní školy Cetkovice
Přihlášky s podrobnostmi obdrží děti ve
škole.
Při letošním nocování v knihovně si
připomeneme 70. výročí vzniku
nakladatelství Albatros. Děti se mohou těšit na zajímavý program.
……………………………………………………………...........................................................
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Vyhlašujeme akci

MISTR ČETBY
Nejlepší čtenář roku 2019
Podrobnější informace na
www.knihovnacetkovice.webk.cz
nebo v obecní knihovně

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