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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Listopad 2020 se stal minulostí. Přinesl nám pokračování nouzového
stavu a s ním spojená opatření proti šíření virové choroby COVID-19. Od
prvního prosincového týdne dochází k částečnému uvolnění restriktivních
opatření. Konečně se tak může setkávat více osob (v kostele na mši může být
30 osob, ve vnitřních prostorech se může setkat 10 osob), do základních škol se vrátili
žáci nižšího stupně, otevřou se za daných opatření restaurace i dosud zavřené obchody
(např. s ošacením). Rozvolnění se také týká některých služeb (např. kadeřnictví). U
všech uvolněných věcí jsou však jistá omezení, jež provozovatelé musí dodržovat.
Nadále je však nutné nosit roušky ve vnitřních prostorech a ve vybraných veřejně
přístupných místech. Přesnější informace se můžete dozvědět v médiích.
I v naší obci se v předchozím měsíci nakazilo touto nemocí několik občanů.
Nejvyšší čísla byla v době od 6.11. do 13.11.2020, kdy bylo u nás momentálně 17
nakažených spoluobčanů a z toho jeden v nemocnici. K 27.11.2020 nebyl u nás
nakažený nikdo. Tyto informace nemusí být zcela přesné. Pokud vidíme celostátní
čísla, tak si myslím, že ještě vyhráno nemáme. To, že nemoc není žádná jen tak
„tradiční chřipečka“, dokazují ti, co nemoc prodělali. Popisují, jak je nemoc
paralyzovala a její „dozvuky“ cítili ještě dalších několik týdnů po skončení nemoci,
kdy se cítili vyčerpaní a moc dobře se jim nedýchalo. Proto nepodceňujme tuto nemoc,
ale zase se jí neděsme. Zkrátka se musíme naučit s ní žít. Dodržujme základní
opatření, která vedou ke snížení přenosu. Přesto, že se nám nelíbí nošení roušek a jsou
mezi námi i úplní odmítači, nikdo dosud nepřišel na jiné preventivní opatření. Zkusme
i nadále dodržovat, s ohledem na okolí, základní pravidla prevence (rouška,
rozestup, mytí rukou), která si myslím, že nemohou nikomu uškodit. Na obci jsme i
nadále připraveni Vám v případě potřeby pomoci zajištěním nákupů či léků,
desinfekčními prostředky, ochrannými pomůckami (gumové rukavice, roušky), které
si můžete vyzvednout na obecním úřadě vždy v pondělí mezi 15. a 16. hodinou.
Letošní podzim jsme si moc babího léta a podzimního slunce neužili. Uplynulý
měsíc přešlo deštivo hned na sychravo, mlhy a nechyběl ani mráz. Inverzní počasí nás
provázelo druhou polovinou listopadu. Půda na polích i zahradách je promáčená a
těžko vstřebává další srážky. Jakmile najedete něčím těžším do trávy, hned za sebou
vidíte vyjeté koleje. Začala také topná sezóna. Zkuste při ní být ohleduplní ke svému
okolí a nespalujte ve svých topeništích věci, které nejsou určeny k topení.
V podzimních měsících jsme se naplno věnovali úklidu obce od listí. Provedla se i
poslední seč. Udělán byl i poslední svoz bioodpadu z velkoobjemových kontejnerů,
které jsou umístěny na ul. Výmoly (u bývalé skládky). Ty na stejné místo budou
přistaveny až v dubnu příštího roku.
Dokončena je rekonstrukce kulturního domu. Při ní byla vyměněna okna i dveře,
zateplení venkovního pláště budovy, nová fasáda, nová střecha (zateplení, krytina,
klempířské prvky), okapové chodníčky, dvě vstupní schodiště, nájezdová rampa pro
vozíčkáře, venkovní osvětlení a především nové vystrojení kotelny včetně nového
zdroje vytápění v podobě plynového tepelného čerpadla. Mimo výše uvedené věci,
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které byly součástí projektu, jsme navíc provedli obklady vstupních schodišť,
chodníky kolem KD, nový sádrokartonový snížený podhled v předsálí a šatně včetně
nového osvětlení, vymalován je hlavní sál i celé přísálí. Opravena také bude vstupní
brána z ulice Sadová a zámečnické prvky na okna v suterénu. Opraveno bylo i
ovládání osvětlení na velkém sále. Jen finální terénní úpravy přijdou na řadu, až to
počasí dovolí (rozprostření ornice a osev trávy). Firma také na „hrubo“ provede úklid
vnitřních prostor. Zbytek si budeme muset uklidit svépomocí sami. Proto uvítáme i
brigádníky z řad spoluobčanů (mohou se nahlásit na OÚ). Myslím, že celkový vzhled
se velmi povedl a věřím, že se líbí i Vám. Estetické je i venkovní osvětlení.
Připravujeme také projekt na opravu rybníku Vrbovec. Zde bylo zcela nefunkční
výpustní zařízení. Po několika pokusech rybářského svazu se bohužel nepodařilo
otevřít stavidlo. Proto bylo nutné odčerpat vodu z rybníku. Tohoto nelehkého úkolu se
zhostili naši hasiči, kteří celou noc museli pomocí hasičských stříkaček vodu odčerpat,
a pak se jim podařilo prorazit stavidlo. Děkuji jim veřejně za jejich obětavost, protože
v noci teploty klesly pod bod mrazu. Také děkuji za pochopení spoluobčanům
bydlícím v blízkosti rybníku za jejich trpělivost a pochopení, protože je hluk z
čerpadel obtěžoval.
Na prosincovém zastupitelstvu budeme schvalovat Strategický plán rozvoje obce
na dalších 5 let. Zapracovány do něho budou i připomínky z Vašich dotazníků. Za
jejich vyplnění Vám velmi děkuji. Celou strategii pro nás zpracovává, stejně jako tu
předchozí, Místní akční skupina (MAS) Partnerství venkova, jíž je náš mikroregion
Malá Haná členem. Strategie po schválení ZO bude k nahlédnutí na OÚ.
Jistě víte, jaká je díky kůrovci situace v lesích kolem Cetkovic. Cena dřeva je zcela
minimální. Naopak cena sazenic a pěstebních prací pomalu roste a navíc není možné
sehnat na tuto činnost pracovníky. O to více nás těší, že se nám podařilo získat dotaci
na pěstební činnost ve výši více jak 120.000,-Kč a pak téměř 1.000.000,-Kč jako
příspěvek na kůrovcové dřevo. Tím se dostaneme při hospodaření v obecních lesích
z červených (ztráty) do černých čísel (lehkého zisku). Bohužel ale i v příštím roce nás
čeká zajištění vytěžených holin.
Na příští rok jsme bohužel museli změnit Obecně závaznou vyhlášku o poplatku
za odpad. Cena je stanovena 500,-Kč/osoba/rok. Navýšení je po třech letech a činní
40,-Kč. Reálná cena by však dle roku 2020 měla být 560,-Kč. Rozdíl ceny bude obec
hradit ze svého rozpočtu. Nechtěli jsme na Vás přenést veškeré náklady. Ty jsou
zvýšeny o tři faktory. Jednak se zcela zhroutil trh s druhotnými surovinami. Nově se
musí platit za plast i papír. To částečně kompenzuje zvýšený příjem od EKOKOMU,
z něhož hradíme i svoz tříděných složek komunálního odpadu. Dále pak dle zákona se
zvyšují poplatky za likvidaci (uložení či spálení) komunálního odpadu. Posledním
faktorem je to, že dříve bioodpad od nás z velkých kontejnerů byl svážen a likvidován
zdarma, protože to dotčené firmy měli jako podmínku v přidělené dotaci na svozové a
likvidační zařízení (kompostárnu). Bohužel jim skončila udržitelnost projektu a tím
musíme za odvoz a likvidaci biologicky rozložitelného odpadu platit.
Připravujeme také rozpočet obce na rok 2021. Predikovat příjmy obce na příští rok
je téměř nemožné. Ty v letošním roce klesly na 80% a i příští rok to nevypadá nejlépe.
Příjmům musíme také podřídit výdaje. Proto i plánované investice jsou přizpůsobeny

Prosinec 2020
3

možnostem rozpočtu. Uvidíme, co se podaří a na co se získají dotace, na kterých
v současné době pracujeme. V některém příštím zpravodaji Vás o plánovaných
investicích budu informovat.
Prosinec v naší obci byl vždy plný adventních a vánočních akcí, které měly v naší
obci dlouholetou tradici. Bohužel všechny jsou momentálně zrušeny. Určitě se to týká
všech akcí ve vnitřních prostorech (zpívání u vánočního stromu, koncert Janka
Ledeckého, vánoční besídky v MŠ a ZŠ) a silvestrovského přípitku na návsi včetně
ohňostroje. Otevřené z hlediska rozhodnutí pořadatelů a vlády zůstávají venkovní akce
- koledování s Malohanáckou muzikou (zde je možný i přesun na Tři krále),
silvestrovský fotbal. Sledujte informace na www stránkách či místní rozhlas. Určitě
Vás budeme dále informovat.
Současně s tímto zpravodajem obdržíte i stolní kalendář. Věřím, že fotky
v letošním kalendáři se Vám budou líbit, protože jsou opravdu zajímavé. Můžete zde
vidět pohledy na obce Malé Hané za soumraku či noci. Je to velice zajímavý a
netradiční kalendář. Součástí přípravy kalendáře byla i fotosoutěž, jejíž účastníci by
měli z mikroregionu obdržet drobné dárky. Vítězná fotka je součástí kalendáře. Ten je
jako vždy jeden na jedno číslo popisné, kde trvale žijí naši občané. Součástí
zpravodaje je i tradiční malý „kalendářík“ se zajímavým nočním záběrem osvětleného
středu obce, který byl pořízen z dronu.
Letošní Advent bude o hodně jiný než ten loňský. Není vhodná doba na nákupní
shon a hromadné návštěvy velkých obchodních domů. Úklidu, pečení cukroví a
přípravy domovů na Vánoce se určitě nevyhneme, ale budeme je dělat rádi. Možná tak
více na řadu přijde zklidnění, soudržnost rodiny a duchovní hodnota Vánoc jak pro
věřící tak i nevěřící. Oslava narození Ježíše Krista je pro všechny. Zachování si
hodnot, vyplývajících z vánočních svátků, je důležité i pro tuto nelehkou dobu, kterou
v souvislosti s pandemií prožíváme. Nechte se oslovit radostí, klidem a pohodou tak,
abychom na svátky připravili své nitro.
Proto mi na závěr dovolte, abych Vám všem popřál jménem svým i jménem
zastupitelstva obce a zaměstnanců obecního úřadu příjemné prožití letošních
vánočních svátků a šťastný vstup do nového roku 2021.
Petr Horák
starosta obce
******************************************************************************************

Usnesení č. 16/2020
z řádného zasedání zastupitelstva obce Cetkovice
konaného dne 19. listopadu 2020 v hasičské zbrojnici Cetkovice v 17.00 hod.
………………………………………………………………………....................................................

Zastupitelstvo obce:
151/20 – schvaluje
- zapisovatele: Ing. Kateřinu Přikrylovou
- ověřovatele zápisu: Ing. Jaromíra Lišku, Ph.D. a Ladislava Čapku
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- program dnešní schůze, jiné připomínky nebyly podány, přítomno bylo 9
zastupitelů
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
152/20 – schvaluje smlouvu o právu provést stavbu s Jihomoravským krajem,
Žerotínovo nám. 449/3,601 82 Brno na akci „Cetkovice – chodníky a autobusové
zálivky“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
153/20 – schvaluje příspěvek na financování služeb sociální prevence a odborného
sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko
pro rok 2021s Městem Boskovice ve výši 18,40 Kč/obyvatel a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
154/20 – schvaluje souhlas se stavbou dle přiložené projektové dokumentace na stavbu „Novostavba fóliovníku“ na pozemku parc.č.708/14 pro LESCUS Cetkovice a VPS
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 1
155/20 – schvaluje smlouvu č. 1030056523/006 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na pozemky parc.č. 1021, 96/8, 101 v k.ú. Cetkovice s firmou E.ON
Distribuce a.s., F.A.Gestnera 2151/6, 370 49 České Budějovice na stavbu „Cetkovice,
kabel NN, Martínek“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
156/20 – schvaluje dodatek č.1 ke Smlouvě o provozování elektronické spisové
služby s Městem Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice a pověřuje
starostu podpisem dodatku smlouvy
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
157/20 – schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Cetkovice, mobilita – obecní
úřad, odstranění bariér“ na MMR ČR v rámci programu č. 117D622 DT2 odstraňování
bariér měst. a obec .úřadů
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
158/20 – schvaluje na základě předložené nabídky firmu Bc. Jitku Hrádkovou
Vlachovou, Radvanec 92, 473 01 Radvanec jako dodavatele na administraci dotace
z MMR „Cetkovice, mobilita – obecní úřad, odstranění bariér“
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
159/20 – schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Pro hru a pohyb více v naší obci
Cetkovice“ do dotačního titulu 117d8210H -Podpora budování a obnovy míst
aktivního odpočinku podprogramu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
160/20 – schvaluje na základě předložené nabídky firmu Timoris Projekt a.s., Náves
Svobody 8/14, 779 00 Olomouc jako dodavatele na administraci dotace z MMR „Pro
hru a pohyb více v naší obci Cetkovice“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
161/20 – schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „ZŠ Cetkovice – oprava
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havarijního stavu tělocvičny v ZŠ“ na MMR ČR
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
162/20 – schvaluje dle zpracované studie přípravu na akci revitalizace vodní nádrže
na ul. Zádědiní a zadání vypracování projektové dokumentace a dotačního
managementu dle cenové nabídky
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
163/20 – schvaluje na základě žádosti individuální dotaci na rok 2021 ve výši 12.269,Kč pro oblastní Charitu Blansko na zajišťování a poskytování sociálních,
prorodinných, humanitárních a zdravotních služeb pro občany obce a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
164/20 – schvaluje OZV č.1/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu
A: 8 hlasů
N: 1
zdržel se: 0
165/20 – schvaluje na návrh D.D. změnu OZV týkajícího se volného pohybu psů o
povinnost nošení náhubku pro psa
A: 0 hlasů
N: 9
zdržel se: 0
166/20 – schvaluje postup při prodeji dřeva malé hmotnatosti
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
167/20 – schvaluje pravidla a předběžný návrh rozpočtu obce Cetkovice na rok 2021
– předpoklad příjmů a investičních výdajů rozpočtu; návrh rozpočtu bude vyrovnaný
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
168/20 – schvaluje opravu usnesení č.14/2020, bod 097/20, kde překlepem bylo
uvedeno za lomítkem jiné číslo parcely a přijímá nové usnesení: Zastupitelstvo obce
Cetkovice na základě žádosti a vyvěšeného záměru prodej části pozemku parc.č.96/1
o výměře cca 45m2 (přesná výměra vzejde z GP, který uhradí nabyvatel) v k.ú.
Cetkovice R.M.za cenu 80,-Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy; vše co
souvisí s převodem hradí nabyvatel
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
169/20 – schvaluje na základě žádosti a vyvěšeného záměru prodej části pozemku
parc.č.942/2 o výměře cca 47m2 (přesná výměra vzejde z GP, který uhradí nabyvatel),
vše v k.ú., Cetkovice A.Č. za cenu 80,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy;
vše co souvisí s převodem hradí nabyvatel
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
170/20 – schvaluje na základě žádosti a vyvěšeného záměru prodej části část pozemku
parc.č.940/1 o výměře cca 103m2 (přesná výměra vzejde z GP, který uhradí
nabyvatel) v k.ú. Cetkovice M.V. za cenu 80,-Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem
smlouvy; vše co souvisí s převodem hradí nabyvatel
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
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171/20 – schvaluje na základě vyvěšeného záměru pronájem nebytových prostor v III.
NP o výměře cca 19 m2 firmě ZNAKOM s.r.o., zastoupenou Karlem Hanákem za
cenu 1.800,-Kč/měsíc vč. služeb
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
172/20 – schvaluje rozpočtové opatření č.6,7 (schválené starostou) a rozpočtové
opatření č.8
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
173/20 – veřejná vyhláška - oznámení o veřejném projednání návrhu územního
plánu Uhřice
174/20 – výroční zprávu Základní školy Cetkovice o hospodaření za rok 2019
175/20 – informaci MěÚ Velké Opatovice, odboru výstavby
- kolaudační souhlas – Cetkovice kabel VN a přeložka VN, Lescus –
E.ON Distribuce
- společný souhlas - Novostavba dvojgaráže – M.M.
176/20 – žádost o stavební pozemek (2x)
177/20 – výsledky celoplošné deratizace obce – jaro 2020
178/20 – rozhodnutí o poskytnutí dotace z MMR ČR ve výši 275.125,-Kč na akci
„Obnova kaple a dřevěného kříže v Cetkovicích“
179/20 – informace Krajského úřadu JMK ve věci povolení provozování ČOV
180/20 – rozhodnutí o přidělení dotace z JMK na obnovu, zajištění a výchovu lesních
porostů do 40 let věku ve výši 118.575,-Kč
181/20 – rozhodnutí o přidělení dotace z JMK na likvidace klestu štěpováním ve výši
2.340,-Kč
182/20 – vyrozumění Katastrálního úřadu pro JMK o zapsání břemene na pozemek
parc.č.1050 v k.ú. Cetkovice
183/20 – informaci Svazku V+K o investičním záměru akci „Malá Haná –
odkanalizování obcí Vážany, Pamětice, Borotín, Vanovice-Drválovice,
Knínice, Šebetov, Sudice, Cetkovice, Světlá“
184/20 – informaci MZe ČR o prodloužení termínu doložení podkladů k ROPD na
revitalizaci rybníka Vrbovec
185/20 – informaci paní D.D. ve věci napadení jejího manžela psem pana R.
186/20 – informaci o nouzovém stavu vyhlášeným Vládou ČR a později PS ČR
187/20 – informaci o ukončení činnosti okrskové volební komise v krajských a
senátních volbách dnem 27.10.2020
188/20 – žádost ČEPS o existenci sítí technické infrastruktury ve věci přestavby
vedení 400kV u Velkých Opatovic
189/20 – informaci ředitelky MŠ Cetkovice o přerušení provozu v době Vánoc
(uzavření od 23.12.2020 do 1.1.2021, nástup 4.1.2021)
190/20 – žádost projektové kanceláře Ossendorf Brno o vyjádření k existenci sítí
kolem D35
191/20 – informaci firmy E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České
Budějovice o fúzi s firmou EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00
Brno
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192/20 – poděkování zastupitelům a pracovníkům OÚ za rozvoz popelnic
a kompostérů
193/20 – nabídku firmy KB SmartPay na platební terminál
194/20 – oznámení České pošty a.s. o změnách otevírací doby na pobočce Cetkovice
195/20 – žádost Moravského zemského muzea Brno o převod výšivky uložené v ZŠ
Cetkovice do sbírek etnografického muzea – ZO souhlasí s dlouhodobou
zápůjčkou
196/20 – informaci o provedené kontrole hospodaření obce pracovnicemi JMK
197/20 – informaci o opravách, investičních akcích v obci a stavu přípravy a realizace
- postup na zateplení KD vč. předpokládané ceny víceprací, pokračuje
doplnění projektu ke stavebnímu povolení na akci „Revitalizace obecního
rybníka“, příprava vypuštění rybníku Vrbovce ve spolupráci
s SDH Cetkovice a rybáři
*******************************************************************************************

Společenská kronika
Naši jubilanti v měsíci prosinci:
Václavíková Eva
Dokoupilová Vlasta
Soukup Josef

Kubín Jaroslav
Parolková Jarmila
Prchal Josef
Srdečně blahopřejeme

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

Obecní knihovna Cetkovice
Od 8. 12. 2020
Obecní knihovna
OTEVŘENA
úterý 16 – 18 h
Návštěvníci knihovny musí dodržovat vládní nařízení:
 Rozestupy 2 m
 Max. počet osob současně v knihovně - 6
 Použití dezinfekce na ruce
 Ochrana dýchacích cest

V úterý 22. a 29. 12. 2020 bude knihovna otevřena
16 – 18 h.
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Obecní knihovna Cetkovice
Vás srdečně zve na IV. část projektu - výstava „Rok pohlednice“
„Církevní památky“

Poslední z letošních výstav "Rok pohlednice" představí návštěvníkům církevní
památky našich regionů, ale i světových měst a metropolí.
Převážně se jedná o díla architektonická, kostely, chrámy a kláštery, ale také o
sochařské, malířské a umělecko-řemeslné skvosty.
V čase Adventu je to téma povznášející nejenom k duchovním hodnotám, ale i k
zamyšlení nad umem a dovedností těch, kteří přispěli k jejich vzniku.
Výstavu lze navštívit v době půjčování knih, tj. v úterý 16 – 18 h. Návštěvníci musí
dodržet vládní nařízení /rozestupy, roušky, max. počet, dezinfekce/.
*******************************************************************************************

Sbor dobrovolných hasičů Cetkovice
Poděkování

Dovolím si touto cestou poděkovat SDH Cetkovice za obětavou práci při
vypouštění rybníku Vrbovec. Jednalo se
o celonoční akci, kdy se hasiči moc
nevyspali. Jejich práci komplikovaly i
teploty, které klesly pod bod mrazu.
Poděkování především patří Martinu
Čapkovi, Jiřímu Čapkovi, Radkovi
Čapkovi,
Josefu
Čapkovi,
Janu
Jurdičovi, Josefu Růžičkovi a Simoně
Grulichové. Málokdo by daroval svůj
čas a spánek pro dobro ostatních.
Dále děkuji i členům Moravského
rybářského svazu, kteří přispěli ke zdaru celé akce.
Petr Horák
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******************************************************************************************

Informace z Mateřské školy
Listopad v mateřské škole.
Měsíc listopad je pomalu za námi.
Svatý Martin sníh nepřivezl, venku je
podzimně sychravo, ale očka dětí už
teď nedočkavě vyhlíží blížící se
advent se světýlky v oknech. Ve
školce se ale nikdy nenudíme. Rádi
chodíme do přírody, kde můžeme
pozorovat změny, které nám stromy
barví do žluta a do červena, viděli
jsme veverky, které si sbíraly zásoby
na zimu do svých doupátek. Z listů,
kaštanů a šípků jsme si vyrobili
mnoho krásných věcí – housenky,
ježky, zvířátka i různá strašidýlka.
Všichni víme, že momentální situace
s pandemií neulehčuje nikomu vůbec
nic. A všichni také doufáme, že brzy
bude lépe. Když nemohlo divadlo
přijet k nám, zahráli jsme si pohádku
sami. Tentokrát „O pejskovi a
kočičce“. Dětem z obou tříd se
představení moc líbilo, byly pobavené
o to víc, že v rolích herců viděly svoje
paní učitelky. Potlesk byl veliký a
zasloužený 😊.
Děkujeme také všem rodičům a prarodičům za pomoc při již tradiční výrobě
adventních věnců a vánočních dekorací.
Vykročme tedy spolu vstříc adventní době s očima stejně rozzářenýma jako děti,
přivítejme klid, pohodu, sounáležitost, lásku a především naději.
Lenka Koplíková
******************************************************************************************

Sportovní klub Cetkovice
Přání
SK Cetkovice děkuje všem členům, příznivcům, přátelům a především fanouškům
za velkou podporu, které se dostává našim fotbalistům během roku 2020 a hlavně při
fotbalových utkáních. Velice si jí vážíme. Věříme, že se nám stejné podpory dostane i
v příštím roce.
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Dovelte, abychom Vám všem popřáli, zvláště v této těžké době, krásné prožití
vánočních svátků v kruhu rodinném a do nového roku 2021 především zdraví, štěstí,
klid, pohodu, úsměv a radost z fotbalu.
******************************************************************************************

Informace
Zubní pohotovost o víkendech a svátcích – Prosinec 2020
Den
5.12.
6.12.
12.12.
13.12.
19.12.
20.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.

Lékař

Adresa

MUDr. Houdková Radka
MUDr. Chatrný Martin
MUDr. Jaklová Eva
MDDr. Janáč Jiří
MDDr. Javorská Aneta
MUDr. Jílková Stanislava
MUDr. Kopáčková Drahomíra
MDDr. Koudelková Dagmar
MUDr. Kraml Pavel
MUDr. Křížová Romana

Telefon
Blansko, Pražská 1b
Boskovice, Lidická 8
Boskovice, Smetanova 24
Boskovice, Lidická 10
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Rájec, Ol. Blažka 145
Letovice, A. Krejčího 1a
Blansko, Pražská 1b
Boskovice, Růžové nám. 16
Knínice u Boskovic, 330

731 144 155
516 454 338
516 454 046
537 021 289
516 488 455
516 410 786
516 474 369
778 168 741
733 644 499
774 844 735

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 až 20:00 hodin.
******************************************************************************************

Čtení pro zábavu a poučení
Symbolika svíček na adventním věnci
Období čtyř neděl před Štědrým dnem označujeme termínem advent, které
vzniklo z latinského slova adventus (příchod). Toto krásné předvánoční období značí
začátek liturgického roku, a především se nese ve znamení příchodu Spasitele.
Zároveň jde o čas zklidnění, zpomalení a rozjímání, které by si měl dopřát nejen věřící
člověk, ale také ateista. Nedílnou součástí adventu je adventní věnec, který se v mnoha
rodinách objevil už v 19. století. V současnosti je adventní věnec
nejrozšířenější vánoční tradicí, a tak se s ním můžeme setkat prakticky v každé
domácnosti.
Pradědečka současného adventního věnce můžeme naleznout v severských
pohanských tradicích, kdy lidé v hluboké zimě zapalovali svíčky na zeleném kole
z větviček. Zelená barva ve spojení s kruhovým tvarem pro ně symbolizovala
pokračující život. Následně tento zvyk přejali východoevropští křesťané a už v 16.
století vznikaly první adventní věnce. Nutno podotknout, že tyto věnce se ještě
nepodobaly těm, které v současnosti máme na konferenčním stolku. Vznik moderního
adventního věnce je připisován protestantskému pastorovi Johannu Hinrichu
Wichernovi, který v roce 1839 vytvořil velký dřevěný prsten s 20 malými červenými
a 4 velkými bílými svíčkami. Údajně tak činil kvůli tomu, že se děti v misijní
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škole Rauhes Haus neustále ptaly, za jak dlouho budou Vánoce. Následně zvyk přijali
i němečtí katolíci, kteří dávali přednost pouze čtyřem, případně pěti, svíčkám.
Někdo ladí adventní věnec do barev interiéru, jiný vsází na klasické vánoční
barvy, jako je červená a zelená. Pokud byste chtěli následovat tradici, pak na svůj
adventní věnec posaďte tři fialové svíčky a jednu svíčku růžovou. Fialové svíčky
symbolizují pokání, ztišení a čekání, naopak růžová barva značí radost. Zároveň je
dobré vědět, že zapalování svíček podle barev není náhodné.

Při první adventní neděli se zapaluje fialová svíčka, tzv. svíce proroků, která
vzpomíná na proroky, jež předpověděli narození Ježíše Krista. Druhé adventní neděli
taktéž dominuje fialová svíčka. Té se říká betlémská svíce a reprezentuje lásku i
Ježíškovy jesličky. Na třetí adventní neděli se zapaluje svíčka růžová – pastýřská,
která vyjadřuje radost z toho, že postní období je téměř u konce. A na závěr adventu,
tedy čtvrtou adventní neděli, zapalujeme fialovou, andělskou, svíčku. Pravděpodobně
už tušíte, že čtvrtá svíčka symbolizuje mír a pokoj.
Můžete se také setkat s adventním věncem, který má pátou svíčku. Tato svíčka se
zapaluje na Štědrý den a symbolizuje Krista. I když v současné době rozmísťujeme
svíčky po věnci libovolně, podle tradice bychom měli dodržovat čtvercové rozmístění.
Takto umístěné svíčky jsou vnímány jako Kristovo požehnání na každou světovou
stranu. Nezapomeňte, že podle tradice by se svíčky měly zapalovat proti směru
hodinových ručiček.
Zdroj: www.marianne.cz
******************************************************************************************
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