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Slovo starosty
Letošní leden byl proti předchozím letům konečně zimní. Napadl sníh a
tak na kopcích byly vidět děti na sáňkách či bobech. Velmi obsazená byla
hráz u rybníku Vrbovec, kde zimní radovánky probíhaly až do tmy. Vrstva
sněhu dosáhla až 20 cm a teploty dokonce klesly pod -10°C. Prostě jsme si
mohli užít klasické zimy. A co by to bylo za poslední rok za měsíc, kdyby
také nezapršelo. Minulou sobotu to bylo více jak 10 mm srážek.
I v lednu stále pokračoval v souvislosti s COVID-19 nouzový stav a s ním spojená
opatření, které mají zamezit či zpomalit šíření této nemoci. Bohužel nemoc v naší
republice se i přes všechny snahy nedaří udržet pod kontrolou. Restrikce dané vládou
začínají být díky době platnosti psychicky hůře zvládnutelné. Člověk je od přírody
tvor společenský, rádi se setkáváme v hospůdkách, v kavárnách, na hřištích,
v divadlech, v kinech. Zákaz těchto aktivit (kulturních, společenských či sportovních)
se dlouhodobě zvládá jen velmi těžko. Navíc našemu rozpoložení nepřidá to, že
nevíme, kdy se vrátí život alespoň trochu k normálu. O závažnosti této nemoci je
zbytečné diskutovat. A pokud někdo přesto pochybuje, tak ať se zeptá zdravotníků
v první linii, jak „lehce“ lze přijít o život. Osobní zkušenost Vás přesvědčí. Ale
nejdůležitější je myslet pozitivně, mít radost z běžného života. Psychicky a fyzicky
odolný se většinou lépe vyrovná s touto nemocí. Je vidět, že sport a pohyb je základem
dobrého života. Všichni doufáme, že nám pomůže očkování, které by mohlo život
vrátit do normálu. Bohužel jeho rychlost a počáteční problémy se systémem očkování
zatím nenasvědčují, že proočkovanost populace bude dříve než na podzim. Jsem rád,
že lidé pochopili situaci a o očkování je velký zájem. Proto si dovoluji na Vás opět
apelovat, abychom dále dodržovali základní pravidla, která pomáhají zpomalit šíření
této nemoci (rouška, rozestup, mytí rukou).
Lednová zima již prověřila připravenost naší techniky. Bohužel rychlé změny teplot
kladou na údržbu větší nároky. Jsme rádi, že jsme v předchozích letech na údržbu
zakoupili stroje, které pomohou rychle zvládnout nenadálou situaci. Udržet silnice a
chodníky „černé“ není účelem zimní údržby. Každý totiž má názor jiný. Jeden chce,
aby se stále sypalo, druhý naopak tvrdí, že se sype zbytečně mnoho. Těžko se dá
zavděčit všem.
„Covid“ opět zrušil tradiční lednové akce, kterými například byly plesy či obecní
zabíjačka. A tak jedinou akcí byla Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Obecní úřad,
farnost Cetkovice a Charita Blansko. Ta letošní probíhala ve zvláštních podmínkách.
Pokladničky byly umístěny v kostele a v místní samoobsluze. Přispět jste také mohli
dárcovskou SMS nebo přímo na účet Charity ČR. Vybraná částka, o kterou se
nemalou měrou zasloužili i lidé, kteří byli přítomni u otevírání pokladniček, dosáhla
25.609,-Kč, což je super a všem, kteří věnovali peníze potřebným, patří velký dík.
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 2021 je 500,-Kč na
osobu/rok. O zvýšení poplatku a jeho důvodech jsem psal v prosincovém zpravodaji.
Je to především díky bioodpadu z velkých kontejnerů, zhroucenému trhu s druhotnými
surovinami a vyššímu poplatku na skládce. I tak však obec doplácí více jak 60 Kč na
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každého obyvatele. Oba poplatky se budou vybírat v úředních dnech a hodinách na
Obecním úřadě Cetkovice. 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 měsíci. Nově jsme zajistili pro Vás
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.
Nouzový stav bude probíhat i během února, proto jsou jakékoliv akce v obci
nemožné. Buďme opatrní na sebe i své okolí, buďme tolerantní a ohleduplní.
Nenechme si vzít radost ze života a využijme čas nám vyměřený na této zemi pro
dobrý život, na který na konci bytí můžeme být hrdi.
Přeji Vám krásný únor a dětem, pokud to půjde, krásné jarní prázdniny. Snad si
ještě užijeme zimních radovánek.
Petr Horák
starosta obce
*******************************************************************************************

Společenská kronika
V měsíci únoru se dožívají významného životního výročí tito jubilanti:
Tluková Alena
Prchalová Drahoslava
Lajšnerová Drahoslava
Liznová Ivana
Komárek Josef
Čapková Ivana
Vašíček Roman
Srdečně blahopřejeme
…………………………………………………………………………………………...
V lednu naše řady opustily:
Zuzana Sychrová
Emílie Komárková
Čest jejich památce
…………………………………………………………………………………………...
Během ledna se do naší obce narodila:
Thea Laňková
Přejeme hodně štěstí do života!
******************************************************************************************
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Sportovní klub Cetkovice
Jak to vypadá s novou sezónou
Jak víte, současný stav nepřeje sportu a fotbalu zvláště. Jindy jsme se touto dobou
již připravovali na jarní část fotbalové sezóny. Bohužel to v současné době nelze. I tak
jsme již měli plány na přípravu, přátelská přípravná utkání a rozlosována byla i soutěž.
Nikdo zatím neví, jak se bude na jaře pokračovat. Tak si dovolujeme krátce Vás
seznámit s plány. Jestli se však uskuteční, to bohužel nevíme. U přípravky zatím
přípravu nemáme zcela naplánovanou.
Muži
Přátelské utkání
14. 2. 2021 Cetkovice – Drnovice
6. 3. 2021 Cetkovice – Doubravice

12.00 h
16.00 h

umělá tráva Blansko
umělá tráva Boskovice

Uvidíme, co se vše bude moci realizovat. Připravovali jsme i tradiční výroční valnou
hromadu SK Cetkovice z.s., ale bohužel se z důvodu vládních opatření konat také
nemůže. Pokud to situace dovolí, tak bychom Vás o termínu této akce informovali.
Petr Horák
*******************************************************************************************

Informace z Mateřské školy
Užíváme si zimu v mateřské škole.
„Konečně sněží“, radovali jsme se společně s dětmi, když jsme za oknem
uviděli první vločky. Sněhová peřina přikryla vše okolo nás a my jsme tak mohli
stavět na zahradě i jinde sněhuláky, klouzat se, koulovat se, využít místní kopečky
k jízdě na lopatě, brouzdat se ve sněhu na vycházkách a užít si spoustu zábavy.
A zrovna při jednom takovém zimním výšlapu za Cetkovice jsme narazili na
zmrzlého ptáčka. Děti přemýšlely, co se mu asi mohlo stát. Myšlenky měli chlapci a
děvčata různé. Někoho napadlo, že možná měl ptáček hlad a nemohl pod sněhem nic
najít. Hned následující den děti vyráběly zrníčkovo-tukové „závěsy“, které jsme
rozvěsili na stromech v okolí MŠ. Dále jsme natírali papírová krmítka, pozorovali
jsme stopy zvířat ve sněhu, byly zazpívány písně o vrabčácích, třídili a poznávali jsme
obrázky a zvuky ptáků a mnoho dalšího. A teď si poslechněte, jak se vlastně o ptáčky
staráme doopravdy. 
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Honzík – My se staráme o ptáčky, že tatínek jim teďka dělá boudku, ale bude jich
dělat hodně a dám jim tam pak krmení. Dáváme jim nějaký seno a zrníčka. Tak asi jim
někdy dáme vodu a jablíčko a kmín.
Leontýnka – Tak, že my máme doma krmítka a pak prostě nasypeme zrníčka, a když
je někdy zraněný, tak je vezmem k veterináři. Já mám už jednoho ptáčka
pojmenovanýho a jmenuje se holoubek a klepe mi na okno a ráda si s ním hraju hry.
Emička – Oni papají zrníčka a dává jim to mamka a táta.
Elenka – No my máme krmení a pak jeden umřel ptáček na zemi a potom zmrznul.
Tys ho neviděla?
Lili – Teď se o ně nestaráme, protože ještě nemáme krmítko. Táta ještě vyrábí ze
dřeva trochu velký krmítko.
Romana Špidlíková
******************************************************************************************
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Informace
Zubní pohotovost o víkendech – Únor 2021
Den

Lékař

6.2.

MUDr. Paulíčková Veronika

Černá Hora, Zdrav. středisko

725 415 615

7.2.

MUDr. Pernicová Libuše

Boskovice, Růžové nám. 16

774 177 804

13.2.

MUDr. Pokorná Marie

Blansko, Gellhornova 9

516 412 422

14.2.

MDDr. Potůček Jiří

Blansko, Pražská 1b

516 419 538

20.2.

MUDr. Ševčíková Radomíra

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 454

21.2.

MUDr. Roth Pavel

Ostrov, Zdrav. středisko

516 444 326

27.2.

MUDr. Řehořek Tomáš

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 453

28.2.

MUDr. Řehořek (MUDr.
Řehořková)

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 453

Adresa

Telefon

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 nepřetržitě 8-20 hodin.
………………………………………………………………………………………………………………………

Obecní úřad oznamuje, že od počátku února jsou vybírány platby za svoz
komunálního odpadu na rok 2021 ve výši 500 Kč za
občana.
Dále jsou vybírány poplatky za psa – 150 Kč/pes,
200 Kč za každého dalšího psa. Pro seniory nad 65
let platí snížená sazba 120 Kč/pes a 150 Kč za každého
dalšího psa.
Výše zmíněné poplatky můžete platit:
a) převodem na účet 2026230399 / 0800 jako
variabilní symbol uvedete číslo popisné Vaší nemovitosti. Do poznámky pak
upřesníte kolika osob se platba týká a zda je v úhradě zahrnut i poplatek za psa.
b) v hotovosti či platební kartou v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách, a
to:
Pondělí: 900-1200, 1400-1600
Středa: 900-1200, 1400-1600
Poplatky lze také uhradit v sobotu 27.2.2021 od 800 do 1100 v kanceláři Obecního
úřadu.
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Informace o uskutečněných akcích
Tříkrálová sbírka 2021

Jak všichni víme, tak průběh loňského a letošní roku je na hony vzdálen životu, na
který jsme byli desítky let zvyklí. Do průběhu Tříkrálové sbírky v roce 2021 zasáhla
pandemie nemoci COVID-19 a v souvislosti s ní přijatá opatření. Vzhledem ke
zhoršení situace a celostátnímu zpřísnění restrikcí, rozhodlo vedení Charity ČR, že po
dobu trvání pátého stupně PES koledníci nevyjdou. Koleda však zrušena nebyla!
Přesunula se do samoobslužných prostor a online prostředí – proto jsme přivítali naše
virtuální koledníky a přijali online požehnání.
Ve výjimečné
době, kdy z
epidemických důvodů není možný
dřívější způsob koledování a tradiční
skupiny koledníků Vás nemohly navštívit
u Vás doma, hledali organizátoři Charita
Blansko, Obecní úřad Cetkovice
společně s Farností Cetkovice místa, kde
je s dodržením hygienických opatření
možný volný pohyb osob a kde lze
umístit tříkrálovou kasičku. V naší obci
byla vybrána samoobsluha COOP a farní
kostel Sv. Filipa a Jakuba. Samotná
sbírka neprobíhala jen jeden či dva dny,
jak jsme byli zvyklí. Přispívat jste mohli
do kasiček
od 6.1. do 24.1.2021.
V kostele jste si také mohli vyzvednout
svěcenou křídu a přepsat si tak nápis na
Vašich dveřích, který značí Vaši štědrost.
Samotné rozpečetění pokladniček
probíhalo v neděli 24. ledna 2021 na
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obecním úřadě. Zúčastnili se ho tradiční aktéři - Čapka Jiří, Čapka Ladislav, Čapka
Martin, Čapková Svatava, P. Jan Hodovský a Horák Petr. Byli jsme napjati, jak
sbírka dopadla. Chtěli jsme, aby se Cetkovice nemusely „stydět“ za množství
vybraných peněz. V pokladničce z obchodu COOP byla částka 5.358,-Kč. V kostelní
pokladničce bylo napočítáno 6.236,-Kč. Každý z těch, co byli přítomni otevírání
pokladniček, pak přispěl ještě ze své peněženky. Velké díky patří za nemalé obnosy
Jiřímu Čapkovi a Ladislavu Čapkovi. Ti vybranou částku mezi „otvírači pokladniček“
zaokrouhlili na 14.015,-Kč. Celková částka se nakonec v součtu vyšplhala na
25.609,-Kč. Samozřejmě je to o něco méně, než v loňském roce, kdy se vybralo
30.226,-Kč. S tím se však počítalo, protože něco jiného je, když k Vám přijdou
koledníci osobně a něco jiného je, když musíte jít na konkrétní místo. Dalším
důvodem může být i to, že člověk o sbírce neví nebo na ni zapomene. To se při
návštěvě koledníků však stát nemůže.
Na závěr mi 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. Do online kasičky je možné přispívat do 30. dubna 2021.
Bližší informace najdete na https://www.trikralovasbirka.cz/.
Biskup Antonín Basler pronesl na svátek Tří králů modlitbu v olomoucké katedrále
Sv. Václava, která je pro všechny:

Pane Ježíši, ochraňuj naše rodiny, žehnej všem dětem celého světa a
dej, ať nám vždy vládne láska, kterou jsi přinesl, aby činila náš život
šťastnějším. Dopřej všem lidem, Ježíši, aby porozuměli poselství
Božího narození, aby pochopili, že jsi přišel darovat celé lidské rodině
světlo, radost a pokoj.“
Zamysleme se nad těmito slovy zvláště v této nelehké době.

Děkujeme organizátorům sbírky a všem, kteří přispěli do
pokladniček Tříkrálové sbírky 2021. Jsme rádi, že občanům naší
obce není lhostejný osud lidí, kteří potřebují pomoc.
Petr Horák

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