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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Rok 2021 je v plném běhu. Končí květen, máme za sebou Velikonoce i
pouť. Tu jsme stejně jako v loňském roce prožili jen v našich srdcích a
myslích, protože opatření Vlády ČR v souvislosti s pandemií COVID-19
nedovolila žádné aktivity. Bohužel i počasí se příliš na pouť nepovedlo,
protože teploty 2. 5. 2021 nepřesáhly 10°C. Vůbec letošní květnové počasí se zcela
vymyká posledním letům. Nízké teploty nás stále nutí v našich domech topit,
slunečných dnů je poskrovnu (pouze snad dva dny byly téměř letní) a deštík nás pořád
skrápí. Celkově se dá říci, že příroda se opozdila s jarním vývojem o více jak tři týdny.
Svědčí o tom například to, že šeříky jsou většinou rozkvetlé na začátku května a nyní
kvetou na jeho konci. Stejně tak pozdě kvetly třešně. Krásně je to vidět i na naší sakuře
na návsi. Ta většinou na naši pouť odkvétá, což se nyní stalo až před týdnem. Letos to
mají složité i včelky, protože když vše kvetlo, tak teploty byly nízké.
Čemu však takové počasí nevadí, je tráva, která lidově „valí jako hrom“. Její sečení
je však složité, protože kdo chce usušit letos seno, tak bude mít velký problém. I půda
je v některých místech podmočená. Na obci postupně probíhá na veřejných plochách
první seč.
Stále tu je s námi pandemie nemoci COVID-19, která snad nikdy úplně neskončí.
Jsem rád, že po půl roce Vám můžu optimisticky říci, že se situace v České republice
lepší. Podstatně se snížil počet nově nakažených. I v Cetkovicích jsme během
uplynulého měsíce byli téměř bez nakažených. Postupně se všechny děti vrátily do škol
a školek, otevřely se všechny obchody a konečně si můžeme zajít na točené pivo či
dobrý oběd do restaurace, i když zatím jen na její zahrádku. Musíme však stále počítat
s určitými drobnými podmínkami či opatřeními. Dezinfekce se však nezbavíme a také
ochrany úst a nosu ve veřejné dopravě či ve vnitřních prostorech jsou stále povinné. Na
této situaci je vidět, že asi zabralo očkování a také další věc, že hodně lidí nemoc
prodělalo a tak je dočasně chrání nabytá imunita. Ta však dle odborníků trvá cca půl
roku. Potom bude asi dobré se naočkovat znovu. Samozřejmě mezi námi koluje o
očkování spousta polopravd snad i vyloženě lží. Někdy je těžké se v záplavě informací
z medií a sociálních sítí vyznat. Očkování není povinné, tak ať si každý svobodně zvolí
svou cestu. Praxe však zatím ukazuje, že očkování je účinné.
V květnu se dokončil generální úklid kulturního domu po velkých opravách.
Musím všem, kteří se úklidu zúčastnili poděkovat. Navíc velice děkuji těm, kteří přišli
vícekrát, protože celkem se uklízelo 5 odpolední a někteří byli téměř na všech. Jsem
šťastný, že jsou mezi námi takoví lidé, na které je spolehnutí a jsou ochotni udělat něco
pro druhé bez nároku na odměnu. Strašně si jich vážím. Nebojím se zde citovat slova
našeho prvního československého prezidenta T. G. Masaryka: „Jen ta práce je plodná,
která je radostná. Jen ta práce je radostná, která je dobrovolná.“ Zkuste se nad těmito
slovy zamyslet, protože mnoho z nás takovou radost nikdy nezažilo a se svým přístupem
nikdy nezažije. Ještě jednou všem účastníkům úklidu KD děkuji.
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Postupně se rozjely práce v obci. V současné době zpevňujeme plochu u skládky
železného šrotu. Chtěli bychom zde postavit plechové přístřešky, kde by byl uložen
materiál na zimní údržbu, skladiště elektroodpadu apod.
Ještě čekáme, jak dopadnou naše žádosti o dotace. Jedná se především o akce jako
bezbariérový přístup na obecním úřadě či opravy v základní škole. Pokud dotaci na
školu nedostaneme, tak asi pravděpodobně minimálně strop v tělocvičně budeme muset
opravit ze svého rozpočtu.
Možná, že jste si všimli, že je odvezen starý historický kříž u kostela. Ten včetně
jeho okolí v rámci dotace z MMR projde restaurátorskými pracemi a opravami. Součástí
této akce je pak i oprava kapličky „Ecce Homo“. Při pohledu na ni vidíte, že opravy
nutně potřebuje. Vstupní dveře jsou v úplném v rozkladu a na fasádě je mnoho prasklin.
Jak jsem minule psal, pověřená pracovnice Katastrálního úřadu Boskovice provádí
revizi operátu katastrálního území obce Cetkovice. Řeší nesoulad údajů katastru se
skutečným stavem. Víme, že některé případy nejsou jednoduché. Je třeba zhotovit
geometrický plán, zajistit si vyjádření stavebního úřadu. Pokud si se situací nevíte rady
a nemáte rodinu, která by se Vám o to postarala, jsme připraveni Vám pomoci.
Postupně, jak se uvolňují opatření vlády ve vztahu k pandemii, nabíhají akce, na
které jsme zvyklí. SK Cetkovice za částečného omezení již organizovala přátelská
fotbalová utkání žáčků i mužů. První větší akcí ale bude „Malohanácké košt vín“, který
pořádá firma LESCUS ve spolupráci s Vinařstvím Tomanovi. Kromě dobrého vína
nebude chybět ani bohaté občerstvení či dobrá muzika. Před dvěma lety se pořádal první
ročník a akce se všem líbila. Tak se přijďte po dlouhé době pobavit.
Děti mají před sebou poslední měsíc školního roku, který byl pro ně nový a absolutně
abnormální. Školy si moc neužily, výuka probíhala většinou „online“ na počítači.
Myslím si, že i děti jsou samy rády, že už mohou chodit do školy. Proto jim přeji, aby
si školu ještě „užily“ bez větších stresů a úspěšně zakončily tento školní rok.
Vám všem přeji červen plný slunce a radosti.
Petr Horák
starosta obce
******************************************************************************************

Společenská kronika
V měsíci červnu se dožívají významného životního výročí tito jubilanti:
Soukup Josef
Janková Aloisie
Růžičková Ludmila

Kubínová Marie
Vašíčková Zdeňka
Marek Alois

Gratulujeme a přejeme spokojenost a pevné zdraví v dalších letech!
………………………………………………………………………………………………………………………

Červen 2021
3

V měsíci dubnu se do naší obce narodil:
Štěpán Konečný
Hodně štěstí do života!
**************************************************************************************

Informace z Mateřské školy
Květen v mateřské škole
Měsíc květen se ve své první polovině nesl ve znamení svátku maminek,
povídání si o rodině, o její důležitosti a významu. Děti připravily pro maminky dárek a
besídku, plnou milých básniček a písní. Protože
vládní opatření stále nedovolují setkání na besídce
v Kulturním domě, jako tomu bylo v letech
minulých, maminkám jsme celou besídku nahráli a
na flash disku předali ke zhlédnutí. Myslím, že
podle následných reakcí dětí byly spokojené nejen
maminky, ale také děti, které se na svoje
vystoupení ze záznamu mohly podívat s rodiči
společně.
Následující téma „Ekologie, ochrana
přírody“ jsme s dětmi otevřeli tím, že jsme pomohli
odnést z MŠ tříděný odpad do kontejnerů na
sběrných místech v obci a také naše vycházky byly
motivované ekologií a ochranou životního
prostředí. Děti si přinesly pracovní rukavice, paní
učitelky přibalily igelitové pytle a šli jsme společně
pomoci „uklidit“ Cetkovice. Odpad jsme třídili
podle druhů do pytlů a společně potom odnesli na sběrné místo. Velmi nás potěšilo,
když děti vyprávěly, že i doma pomáhají třídit odpad do „barevných popelnic“ a děti
velmi vážně přijaly svůj díl odpovědnosti. Zkrátka, co se v mládí naučíš…to nám
v budoucnu pomůže zachránit naši planetu 😊.
Slunečné dny si děti užívaly na zahradě MŠ na houpačkách, na průlezkách, na
pískovišti vyráběly pískové dorty, zákusky a zmrzliny, stavěly hrady a dokonce kopaly
„metro“…
Během května jsme s dětmi dokončily edukativně stimulační skupiny. Na
skupinkách, jak jim děti říkají, jsme v deseti lekcích hravou formou společně
procvičovali a rozvíjeli jemnou motoriku, grafomotoriku, oblasti zrakového a
sluchového vnímání, matematické představy, řeč, logické myšlení a prostorovou
představivost, zkrátka vše potřebné pro roli školáka, která naše děti zanedlouho čeká a
na kterou se těší.
Lenka Koplíková
******************************************************************************************
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******************************************************************************************

Informace ze Základní školy
Čarodějnický rej
Poslední dubnový pátek si žáci mohli užít v čarodějnickém kostýmu. Je to naše
tradiční a dětmi oblíbená akce.
Někteří žáci se odvážili přijít v kostýmu již od časného rána. V kostýmech tak
prožili dopolední výuku i odpolední čas strávený v družině. Zde byl pro žáky v obou
odděleních připraven bohatý a zajímavý program. Pro představu malá ochutnávka
z programu: slalom na koštěti, let na koštěti kolem ohniště, kouzlení se stavebnicí Kapla,
žonglování s věštící koulí, vyčarování bublajícího lektvaru, pohádkové křížovky a
tříbení hmatu.
Na památku letošního čarodějnického sletu jsme pořídili pár fotografií, dvě z nich
posíláme i vám.
Kdo chce zhlédnout více, může navštívit naše stránky www.zs-cetkovice.cz.

………………………………………………………………………………………………………………………

Čtenářská dílna
Naší žáci čtou a velmi rádi. Ve spolupráci s paní knihovnicí Blankou Jankovou
jsme si začali půjčovat z místní knihovny knihy. Výběr byl na paní knihovnici, která
připravovala knihy vhodné pro žáky druhého a později i prvního ročníku. Knihy byly
rozmanité co do náročnosti, aby každý žák byl spokojený.
Od pondělí 12. 4. 2021 po návratu z distančního vzdělávání do školy, jsme začali číst
knihu dle vlastní volby.
Po dočtení zvolené knihy následovalo její představení spolužákům. Zazněl název knihy,
autora, ilustrátora. Čtenář kolektivu přečetl úryvek a vystoupení uzavřel svým dojmem
z knihy. Do konce dubna měl každý žák přečtenou jednu knihu. Někteří čtenáři a
čtenářky mají v žákovské knížce zapsány až čtyři přečtené tituly.
Do čtenářské dílny jsme přibrali koncem května i žákyni prvního ročníku.
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Aktivita žáky velmi chytla. Někteří
čtou v rámci českého jazyka i
v době, kdy mají svou práci
hotovou mezi prvními a čekají na
spolužáky.
Při prezentaci knihy se rozvine
mezi žáky diskuse o jejím obsahu.
Kdo knihu nezná, zatouží se do ní
podívat.
V příštím roce si žáci začnou vést
čtenářský deník.
………………………………………………………………………………………………………………………

Netradiční den matek

Letošní školní rok je v mnoha ohledech jiný, proto byla i jiná příprava programu ke
Dni matek. Před daným svátkem všechny maminky obdržely do e-mailové schránky
krátké video, ve kterém jim žáci zarecitovali něžné básně a mladší žáci přidali rytmickou
skladbu „cup song“. V pracovních činnostech vyrobili nádherná přáníčka s věnováním,
a takto vybaveni odešli žáci domů, aby svým maminkám popřáli a upozornili je na
video, které už čekalo ve schránkách.
Podle reakcí některých maminek, se náš pozdrav velice líbil.
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Sportovní výzvy
V měsíci dubnu, přesněji od 12. do 30. dubna, se obě naše třídy zúčastnily sportovní
výzvy pořádané webovou aplikaci Telocvik.online za podpory partnera projektu
Sportujeme se Spořkou. V tomto termínu jsme každý všední den dostali zadání nové
sportovní výzvy. Celkem jsme jejich tedy splnili 15.
A tak jsme otáčeli kelímky podle hodu kostky, psali v židli, měnili se z medvěda
na raka a z raka na
medvěda, hráli si
na plameňáka, ve
svíčce, ve stoji na
hlavě nebo ve
stojce jsme si
sundávali
bez
rukou
ponožky,
zkoušeli
svoji
rovnováhu, zahráli
si sportovní tetris,
pomocí
míče
posilovali břišní
svaly, hledali čísla, skákali do rytmu, na rukách přemisťovali předměty, ve flašce si
vytočili pohybové úkoly, ve vzporu ležmo se postupně dotýkali hlavy, ramen, kolen a
palců na nohou, stali se přenašeči malých předmětů s velkými břemeny a zvládli
tleskanou (tleskání a přesouvání kelímku v rytmu, cup song).
Dětem se výzvy líbily a bavily je. Plnily je svědomitě a s velkým nadšením.
Někomu to šlo lépe a někomu s větším úsilím, ale společně jsme to vše zvládli. Mladší
žáky (1. a 2. ročník) nejvíce
zaujaly čísla a kelímky a
starší (3., 4. a 5. ročník)
ponožky a přenašeč. Vše
jsme
poctivě
dokumentovali a odesílali
do soutěže.
Do výzvy se podle
Tělocvik.online přihlásilo
834 tříd ze 167 základních
škol z celé ČR. Bohužel se
nám v tak velké konkurenci
nepodařilo nic vyhrát. Ale
to nám nevadí. Za soutěživého ducha a pohyb, který nám tolik chyběl, to stálo.
Pokud Vás výzvy zaujaly a chcete si je sami vyzkoušet, můžete. Videa se
zadáním jednotlivých výzev najdete na YouTube kanálu Telocvik.online.
******************************************************************************************

Červen 2021
7

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

Sportovní klub Cetkovice
Postupný návrat k fotbalu
Pandemie COVID-19 v říjnu loňského roku přerušila
rozjetou fotbalovou sezónu 2020-2021. Jarní část tak
vůbec nebyla odstartována. Všichni jsme čekali, co se
bude dít, protože před začátkem sezóny bylo jasně
stanoveno, že se musí odehrát více jak 50% utkání, aby
byla soutěž dokončena. Bohužel během května přišla
zpráva o rozhodnutí FAČR, že soutěže amatérského
fotbalu jsou zrušeny a celá sezóna anulovaná.
Pro nás to bohužel znamená velkou smůlu. Již
druhým rokem hrajeme výborný fotbal a díky poctivé
přípravě a trénování se nám daří. Již v loňské sezóně
2019-2020 jsme se rvali o postup do okresního přeboru
a o první místo jsme přišli posledním podzimním
utkáním. Na jaře jsme se pak chtěli o postup pokusit a
přípravné zápasy nasvědčovaly tomu, že to není nereálné. Bohužel přišlo rozhodnutí o
zrušení soutěží.
Letos se situace opakuje. Po neúplném podzimu 2020 jsme byli s velkým náskokem
první, kdy jsme dokonce neměli ani odehraných tolik utkání jako soupeři. A opět se
soutěž zrušila. Ale musíme brát situaci jaká je.
S tím, jak se postupně uvolňovala opatření vlády, tak jsme začínali s tréninky u dětí
a pak i u dospělých. Nechybí nám všem radost z fotbalu a tak jak to situace dovolila,
jsme si domluvili i přátelská utkání. První odehrála fotbalová přípravka s Knínicemi.
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Chceme tak dětem vynahradit dlouhý půst od fotbalu a tak děti odehrály další přáteláky
s Boskovicemi či Letovicemi.
I muži si zahráli první utkání. Pozvali si do Cetkovic na hřiště Skalici nad Svitavou.
V utkání navázali na dobré předchozí výkony a porazili soupeře 5:3. Výsledek však
nebyl tou hlavní věcí. Důležité je to, že jsme si fotbal mohli vůbec zahrát. I na 6. červen
je naplánováno další přátelské utkání s Drnovicemi, jen ještě nevíme, zda v Cetkovicích
či Drnovicích.
Petr Horák
******************************************************************************************

Obecní knihovna Cetkovice
Obecní knihovna je otevřena úterý 16 – 18 h.
Soutěž pro letošní rok!
- bude obsahovat 10 úkolů /uvedených ve zpravodaji a na stránkách knihovny
/www.knihovna.cetkovice.cz/. Může se zúčastnit kdokoliv, může splnit všech 10
úkolů, či jen 1, 2, 5,…. Úkolový list je nutné doručit do knihovny nebo na OÚ, do
schránky OÚ, emailem /ucetni@cetkovice.cz, knihovna@cetkovice.cz/. Po ukončení
soutěže, tj. v lednu 2022 budou pro zúčastněné připravené drobné odměny.

-------------------------------------------------------------------------------------------Soutěžíme s knihovnou „i v době bezkontaktní“
Úkolový list č. 4 /červen/
Ve slově sedmikráska je ukryta spousta dalších slov /různé slovní
druhy/.
Pokus se jich najít co nejvíce a vytvořit jejich seznam /využít lze jen písmena z tohoto
slova/.
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Účastník soutěže – jméno a příjmení, věk, adresa
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

******************************************************************************************
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Informace
Očkování psů
Hromadné očkování psů proběhne v úterý 1. 6.
2021 od 15 do 16 hodin v průjezdu obecního
úřadu.
Cena kombinované vakcíny je 300 Kč. Vakcína
pouze vztekliny stojí 200 Kč.
……………………………………………………………………………………………………………………….

Cetkovice zavádí Mobilní Rozhlas
Vážení občané,
zavádíme u nás moderní službu – Mobilní Rozhlas, díky které budete vždy včas
informováni. Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o
aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic, pozvánky na
kulturní i sportovní události a mnoho dalšího.
Registrace probíhá na webu cetkovice.mobilnirozhlas.cz v testovací verzi. Pro užívání
bude zaveden pouze v případě registrace alespoň 30% obyvatel.
……………………………………………………………………………………………………………………….
.

Zubní pohotovost o víkendech – Červen 2021
Den
5.6.
6.6.
12.6.
13.6.
19.6.
20.6.
26.6.
27.6.

Lékař
Dr. Giryeva Halyna
MUDr. Grenarová Marie
MDDr. Hájková Barbora
MUDr. Hanáková Jitka
MUDr. Havlová Petra
MUDr. Hosová Eva
MUDr. Hošáková Kateřina
MUDr. Houdková Radka

Adresa
Telefon
Boskovice, Lidická 8
734 231 261
Blansko, Vodní 5B
724 081 182
Blansko, Gellhornova 9 725 332 967
Blansko, Pražská 1b
516 418 788
Blansko, Pražská 1b
721 425 074
Rájec, Zdrav. středisko
516 432 138
Adamov, U Kostela 4
516 446 428
Blansko, Pražská 1b
731 144 155

Služba je sloužena od 08:00 do 12:00 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 8-20 hodin.
******************************************************************************************

Informace o uskutečněných akcích
Úklid na kulturním domě
V loňském roce probíhala velká oprava celé budovy kulturního domu v rámci akce
„Snížení energetické náročnosti objektu kulturního domu v obci Cetkovice včetně
výměny zdroje vytápění“. Většina prací probíhala zvenku, ale součástí akce byla i
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výměna oken, dveří, vstupů na půdu, zhotoven byl sádrokartonový podhled, opravena
byla část elektroinstalace a téměř celý KD byl vymalován. Sami jistě víte, když doma
malujete nebo jste vyměňovali okna, jaký nepořádek po těchto pracích je. Všude byl
drobný prach, okna zašpiněná, parkety pošlapané. Přestože se firma snažila a „nahrubo“
kulturák uklidila, nikdy to není ono, protože to dělali, bez jakékoliv urážky, chlapi, kteří
to tak neumí, protože úklid doma tak často nedělají.
Proto jsme s Blankou Jankovou a Svatavou Čapkovou zorganizovali brigádu na
úklid. Prvně jsme si mysleli, že za dvě až tři odpoledne bude hotovo, ale to byl omyl.
Nakonec jsme tam strávili pět odpolední. A to tam někteří chodili už od 13. hodiny. Jiní
pak přišli hned, jak přijeli z práce.
A co se dělalo? Zkrátka vše, „uklízeči“ umývali okna a dveře z obou stran, stírali
prach ze všech povrchů, vygruntovali komplet záchody, utřeli kryty světel, vyměnili
žárovky či nefunkční zámky, utřeli obložení, radiátory, nábytek, stoly. Velká pečlivost
byla věnována podlahám. Očisty se dočkalo i zařízení jako myčka, trouby, lednice.
Vysála se opona, čalounění všech židlí. Zkrátka očistě neušlo téměř nic.
Zkusili jsme vlastními
silami se zastupiteli uklidit i
součásti podstřeší jako
kleštiny a obložení. Bohužel
ty jsou ve výšce od 6 metrů
do 8 metrů a ze žebříku nám
to moc nešlo. Proto jsme
využili služeb mladých
horolezců z Boskovic pod
vedením Romana Chlupa.
Ti pomocí lan a lávek vše v
podstřešní části poctivě
průmyslovým vysavačem
očistili. Tato část nebyla
uklizena díky výšce od
otevření kulturního domu
v roce 1992.
Jsem velice rád, že se najdou lidé, kteří rádi něco bez nároku na ocenění udělají
něco pro druhé a pro obec. Dovolte, abych zde jmenoval ty, kteří tomu věnovali nejvíce
času a několik odpolední: Svatava Čapková, Drahomíra Vašíčková, Marcela
Najerová, Lenka Horáková, Eva Václavíková, Lenka Vybralová, Lucie Hrušková,
Ivana Jurdičová, Dagmar Partyšová a Blanka Janková. Některým třeba nevyšel čas a
přesto tam alespoň jednou přišli: Ludmila Hrušková, Jana Šafránková, František
Pramuk, Šárka Dokoupilová. Nesmím zapomenout i na pánskou část zastupitelů, kteří
jedno odpoledne dělali takové ty „chlapské“ práce. Doufám, že jsem ve svém
předchozím výčtu někoho neopomenul.
Všem, kteří se na úklidu podíleli, patří můj srdečný dík!!!!!
Petr Horák
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******************************************************************************************

Pozvánka na nadcházející akce

******************************************************************************************
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Přikrylová. Náklad 265 kusů. Kontakt - telefon, fax: 516 477 522, www.cetkovice.cz, e-mail:cetkovice@cetkovice.cz
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