ZPRÁVY
Z CETKOVIC
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
V neděli jsme zažehli první svíci na adventním věnci, začala doba
adventu. Zároveň skončil poslední podzimní měsíc, který má v názvu padající
listí. Přinesl nám ještě pěkné počasí, kterému jen chyběla vláha. Občas se i
objevily první mrazíky.
V listopadu jsme se po úklidu listí připravovali na zimu. Rozvezli jsme hromádky
posypu do kopců. Dále byl posyp navezen i k firmě LESCUS, která provádí zimní
údržbu. Velkou regenerací prošel také trávník na fotbalovém hřišti. Byla tam provedena
tzv. aerifikace dutými hroty. Za pomoci brigády fotbalistů byly odstraněny „špunty“
hlíny po tomto zásahu a následně byly vzniklé dírky a celé hřiště zasypány tenkou
vrstvou písku. Mělo by tak dojít k provzdušnění trávníku, a hlavně k lepšímu vsaku.
Bohužel horším vsakováním naše hřiště velice trpí, protože podkladové vrstvy tvoří jíl
a část skály.
Také byly instalovány sloupy veřejného osvětlení na ulici Sadová (humna za ul.
Velká Strana). Zde budou umístěna světla se solárními panely, protože nové podzemní
vedení vzhledem k financím a terénu nebylo možné. Světla budou sloužit jako víceméně
orientační a nelze od nich očekávat plné osvětlení komunikace.
V současné době se také dokončuje akce revitalizace zeleně v obci, na kterou se
podařilo získat dotaci z JMK ve výši 150.000,-Kč. Je zde již vše hotovo a zbývá jen
dokončit cestičky a drobné terénní úpravy.
V minulém měsíci jsme pro Vás zajistili čipování psů, které jste hojně využili.
V souvislosti s povinností čipování psů obec vydala novou obecně závaznou vyhlášku
týkající se evidence psů a jejich čipů. Z důvodů zvýšené administrativy a zajištění
obsluhy košů na psí exkrementy zastupitelstvo obce rozhodlo po 16 letech o zvýšení
poplatku za držení psa. Nově také bude nutné při platbě poplatků za psa, který budeme
vybírat od února 2020 společně s poplatkem za odpady, vyplnit přihlašovací lístek
včetně čísla čipu Vašeho pejska.
Uplynulý měsíc byl plný společenských událostí. Proběhly tradiční Martinské
hody, jejichž pořadatelem je místní KDU-ČSL. Příjemný večer s hudbou se nesl v dobré
náladě a nechyběla pečená husokačena se zelím a knedlíkem a bohatá tombola.
Samozřejmostí bývá i Hubertův bál, který pořádá firma LESCUS. Opět se návštěvníci
mohli těšit na zvěřinovou tombolu, která ani v letošním roce nezklamala. Na večeři si
mohli všichni přítomní vybrat mezi řízkem z divočáka nebo „divočinou“ na šípkové
omáčce.
Naše knihovna si pro Vás také připravila oslavu 95 let od založení knihovny. Paní
Blanka Janková si pro Vás připravila k tomuto významnému výročí drobnou výstavu,
kde byla připomenuta historie knihovny. Nechybělo i drobné občerstvení a prezentace
činnosti včetně výstavy kronik. Pro dospělé nechyběl i zábavný kvíz o Cetkovicích a
jejich okolí. V rámci oslav se uskutečnila cestovatelská přednáška Mgr. Zdeňka Spíška
o Novém Zélandu, která měla výbornou návštěvnost. V základní škole paní knihovnice
uspořádala besedu se spisovatelkou Lucií Hlavinkovou. Nechyběla ani tvořivá dílna,

Prosinec 2019
2

kdy si děti vyráběly výrobky s adventní tématikou. Dospělí si pak vyměnili recepty na
vánoční cukroví.
První adventní sobotu jste také mohli navštívit Adventní koncert v našem kostele,
kde vystoupila na varhany paní Ingrid Silná a na trubku pan Bohumil Kundl. Výtěžek
dobrovolného vstupného byl věnován na opravy varhan v našem kostele, které probíhají
již několik let.
I v prosinci se můžete těšit na velké množství akcí, které se týkají právě
začínajícího adventu, Vánoc a Silvestra. Nejprve se můžeme těšit na tradiční zpívání u
vánočního stromu, jež pořádá v kulturním domě Kulturní, školský a sportovní výbor.
Opět bude k vidění vystoupení dětí z mateřské i základní školy a nebude chybět drobné
občerstvení. Jednou z největších kulturních akcí pak bude adventní koncert známé
zpěvačky Báry Basikové, jenž navazuje na tradici předchozích koncertů známých
zpěváků. Bára přijede i svou skupinou Blue cimbal. Je známá již od svého dětství, kdy
vystoupila v soutěži „Zpívá celá rodina“. Později ji známe z vystoupení se skupinou
Precedens či s Pavlíčkovými Stromboli. Hrála v mnoha muzikálech jako Jesus Christ
Superstar, Kleopatra či Johanka z Arku. Natočila i několik sólových desek. Mezi
nejznámější písničky patří Soumrak Bohů, Souměrná, Pane vy jste vdova či zajímavou
Veni Domine.
Tradičně za námi přijedou se svými koledami mladí muzikanti z Velkého
dechového orchestru Malá Haná. Setkáme se s nimi opět na návsi před obecním
úřadem a nebude chybět ani starostovský punč, na který Vás srdečně zvu. Nesmíme
zapomenout i na konec roku, kdy je plánován tradiční Silvestrovský fotbálek na
víceúčelovém hřišti. Dovolte ještě, abych Vás také pozval na půlnoční přípitek na
návsi, který má u nás mnohaletou tradici. Tím bychom se rozloučili společně se starým
rokem. Nebude chybět ani malý ohňostroj i tradiční malé občerstvení od našich hasičů.
Své akce na závěr roku také připravují MŠ a ZŠ. Mateřská škola pořádá jako
každý rok Perníkový večírek. Základní škola se může chlubit Vánoční besídkou, kde
nebude chybět vystoupení dětí i ochutnávka vánočního cukroví.
Současně s tímto zpravodajem obdržíte i stolní kalendář. Jeho letošní
tématikou jsou Tajemna Malé Hané. Najdete zde nezvyklá místa a zajímavosti, která
sami ani možná neznáte. Součásti je QR kód, kde po naskenování najdete texty
s popisem míst, které jsou umístěné na www stránkách obcí. Věřím, že se Vám trochu
netradiční kalendář bude líbit. Kalendář je jako vždy jeden na jedno číslo popisné, kde
trvale žijí naši občané. V lednovém zpravodaji se pak můžete těšit na tradiční malé
„kalendáříky“.
Advent je nejen časem shonu, úklidu, „lítání“ po obchodech, ale má být hlavně
časem zklidnění a očekávání příchodu Vánoc a narození Ježíše Krista. Nenechme se
v tento čas vtáhnout do stresu a nákupní horečky. Nechme se naopak oslovit pocitem
klidu a pohody tak, aby nás blížící se vánoční svátky zastihly vnitřně připravené.
Samozřejmě vím, že je to někdy velmi těžké trošku přibrzdit ten rozjetý, plnými proudy
valící se život.
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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 2020.
Petr Horák
starosta obce
******************************************************************************************

Usnesení č. 09/2019
z řádného zasedání zastupitelstva obce Cetkovice
konaného dne 18. listopadu 2019 v kanceláři Obecního úřadu Cetkovice v 17.00 hod.
………………………………………………………………………....................................................

Zastupitelstvo obce:
212/19 – schvaluje
- zapisovatele: Ing. Kateřinu Kubínovou
- ověřovatele zápisu: Martina Čapku a Radka Najera
- program dnešní schůze s malou opravou, jiné připomínky nebyly podány,
přítomno bylo 8 zastupitelů, jeden se omluvil a 4 hosté.
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
213/19 – schvaluje na základě žádosti individuální dotaci na rok 2020 ve výši
7.822,-Kč pro oblastní Charitu Blansko na zajišťování a poskytování
sociálních, prorodinných, humanitárních a zdravotních služeb pro občany
obce a pověřuje starostu podpisem smlouvy
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
214/19 – schvaluje na základě nabídky firmy Galileo Corporation s.r.o rozšíření
a modernizaci internetových stránek dle zákona č.9/2019 Sb. o modul
senior a mluvené slovo
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 1
215/19 – schvaluje cenu kůrovcového dřeva pro lokalitu „Nad hájenkou“, přípravu
ploch pro samovýrobu vč. ceny na rok 2020 a následnou nabídku občanům
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
216/19 – schvaluje souhlas se stavbou Novostavba fóliovníku na parc.č.708/9 pro
LESCUS Cetkovice a VPS
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
217/19 – schvaluje OZV č.1 o místním poplatku ze psů
A: 5 hlasů
N: 2
zdržel se: 1
218/19 – schvaluje OZV č.2 k evidenci psů a jejich chovatelů
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
219/19 – schvaluje OZV č.3 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Cetkovice
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
220/19 – schvaluje finanční dar na úhradu nákladů spojených s pohřbem občana obce
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ve výši 5.500,- Kč dle podané žádosti
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 1
221/19 – schvaluje dle cenových nabídek pořízení 2ks radarových měřičů rychlosti
v ceně 46.400,-Kč/ks bez DPH a bez příslušenství
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
222/19 – schvaluje rozpočtové opatření č.7
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
223/19 – informaci starosty obce a ředitelky MŠ o parkování na ul. Školní,
kde z důvodů provozu není možné žádné vyhrazené parkování; bude nutné
z důvodů místa odstranit přebytečný materiál ve vlastnictví občanů
224/19 – návrh dotazníku paní D. ve věci územního plánu – nyní není pro ZO aktuální
225/19 – informaci Ing. Rozmánka, jednatele firmy LESCUS, o stavu stavby Rozšíření
výrobních kapacit lesní školky a rozšíření úložišť lesní školky
226/19 – informaci z kontroly v lese části členů zastupitelstva ze dne 18.11.2019
227/19 – informaci MěÚ Velké Opatovice, odboru výstavby
- Výzva k závěrečné prohlídce – Cetkovice, TS Nádražní – E.ON
Distribuce
- Oznámení – zahájení řízení ve věci Snížení energetické náročnosti
objektu KD vč. zdroje vytápění – Obec Cetkovice
- Kolaudační souhlas – Novostavba fóliovníku - LESCUS Cetkovice
s.r.o.
- Územní souhlas – Domovní přípojka plynovodu – J.S.
228/19 – informaci o jednání s firmou Kompostárna Jevíčko ve věci bioodpadu
229/19 – informaci o provedené kontrole hospodaření obce pracovnicemi JMK
230/19 – pravidla a předběžný návrh rozpočtu obce Cetkovice na rok 2020
– předpoklad příjmů a investičních výdajů rozpočtu; návrh rozpočtu bude
vyrovnaný
231/19 – předběžné informace o připravované inventuře majetku obce k 31.12.2019
232/19 – předpokládaný termín příštího zasedání zastupitelstva - 16.12.2019
233/19 – informaci o opravách, investičních akcích v obci a stavu přípravy a realizace
světla za humny, stav projektu na zasíťování nové lokality pro RD
Na Rybníčku, příprava podkladů pro územní řízení na garáž parcela č. 465/6,
stav příprav výběrového řízení na zateplení KD vč. připraveného stavebního
povolení, pokračování akce obnova zeleně, příprava údržby fotbalového
hřiště pro lepší vsak vody
234/19 – informaci o proběhlých a připravovaných společenských akcích

*******************************************************************************************
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Společenská kronika
V měsíci prosinci se dožívají významného životního výročí tito jubilanti:
Greplová Martina
Smékalová Milada
Hublík František
Čapková Alena

Beck Jaroslav
Čejková Jitka
Kubínová Miloslava

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

V měsíci listopadu se do naší obce narodil:
Jakub Šimon Frochtner
Hodně štěstí do života!
………………………………………………………………………………………………………………………

V měsíci listopadu v naší obci uzavřeli sňatek:
Kateřina Kubínová a Lubomír Přikryl
Přejeme novomanželům šťastnou cestu společným životem!
*******************************************************************************************

Informace z Mateřské školy
Co jsme prožili v listopadu v mateřské škole
Listy kalendáře ukazují, že měsíc listopad je pomalu za námi. Ale počasí a rtuť
teploměru jakoby se tomuto jindy tak pošmournému měsíci „vysmívaly“. Sluníčko,
probleskující mezi podzimně zbarveným listím a děti pobíhající na školní zahradě
s míčem nebo nadšeně shrabující listí, vycházky do přírody, do lesa, kde jsme společně
sbírali přírodniny, krmili zvířata a pozorovali, jak příroda mění barvy a pomalu se chystá
ke spánku. To byl náš sluncem zlatě zbarvený listopad.
Housenky z listů, ježci z kaštanů a další nádherné výrobky dětí, to vše vyzdobilo
i obě třídy mateřské školy. 12. listopadu navštívili naši předškoláci „Planetárium“
v Boskovicích. Ve čtvrtek 14. listopadu nás pak všechny společně čekala návštěva
knihovny, kde si mohly děti prohlédnout knihy, poznávat písničky z Večerníčků, plnit
různé „knihovnické“ úkoly a nebo jen tak posedět a užít si příjemnou atmosféru
v království knih. Paní knihovnice všem dětem připravila nejen zajímavý program, ale
i sladkou tečku na rozloučenou.
26. listopadu jsme se s rodiči a dětmi sešli v mateřské škole na tradičním
odpoledni s výrobou adventních věnců. I tentokrát byla plná třída pohody, smíchu, her
dětí a ke konci také nádherných výrobků. Přípravy na advent jsou i u nás v plném
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proudu. S dětmi jsme upekli perníčky, které, jako již tradičně, společně nazdobíme při
„Perníčkovém večírku“.
V pátek 29. listopadu proběhl vánoční jarmark plný překrásných výrobků a
dobrot, za což všem, kdo přispěli svojí dovedností a ochotou, moc děkujeme.
Věříme, že jste si v množství vánočních dekorací vybrali právě „tu svoji“, která
bude váš dům nejen zdobit, ale také připomínat, že klid, pohoda, sounáležitost, láska a
lidé blízcí našim srdcím je víc, než shon a stres.
Lenka Koplíková
******************************************************************************************

Informace ze Základní školy
Beseda se spisovatelkou Lucií Hlavinkovou
Ve středu 6. listopadu 2019 navštívila naši školu spisovatelka Lucie Hlavinková,
která je autorkou knih pro děti i historických románů pro dospělé.
Všechny malé i velké posluchače zaujala svým vyprávěním o tom, jak už v šesti
letech napsala svůj první příběh a chtěla se stát spisovatelkou. Také nám prozradila, jak
kniha vzniká a jaká je cesta knihy od napsání až po vydání, kdo je to ilustrátor a jak
vypadá práce ilustrátorů jejích knih.
Velmi pěkně popisovala, na jakém podkladu vznikly některé z jejich knih.
Poutavé bylo povídání o knize „Sesterstvo a kouzelná kočka Fabiola“, ve které se trojice
spolužaček Bára, Míša a Ela s kočkou Fabiolou snaží vyřešit dávnou záhadu. Všechny
milovníky psů upoutala trilogie knih „Projekt pes“ o Honzovi, který si ze všeho nejvíc
přál mít psa. Knihy byly inspirovány skutečnými příhodami s autorčinou fenkou Miou.
Dále nás pobavila kniha „Praštěný trpaslík“, o opravdu trochu praštěném trpaslíkovi.
Setkání s paní spisovatelkou bylo velmi příjemné. Děkujeme za milou návštěvu,
která byla pro mnohé z nás inspirativní a těší nás, že jsme s ní mohli strávit krásné
dopoledne.
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………………………………………………………………………………………………………………………

Vánoční dílna
Ve středu 20. listopadu 2019 se uskutečnila na naší škole již v pořadí třetí
Vánoční dílna.
Do tvoření se zapojili všichni žáci od prvního
do pátého ročníku, a to v rámci výuky pracovních
činností. Letos se výroba uskutečnila ve dvou
třídách vzhledem k početnosti našich žáků.
Tradičně jsme se pustili do výroby jmenovek
na dárky. Tento rok jsme použili motivy: kapříků,
ptáčků, dárků a různých zpracování motivu
vánočního stromu. Žáci byli rozděleni do skupinek
ke stolečkům, kde jim byla přidělena práce dle
zručnosti - obkreslování šablon, stříhání, lepení,
otisky prstů, dokreslování.
Během dvou vyučovacích hodin vzniklo
žákům „v jejich ručičkách“ okolo 600 kusů
originálních vánočních jmenovek. Z toho lze
usoudit, že tvořivá práce žáky bavila, nehledě na to, že výuka probíhala jiným způsobem
než obyčejně.
Věříme, že naše jmenovky potěší a ocení každý, kdo jimi bude obdarován.
Přejeme všem spokojené vánoční svátky a šťastný nový rok 2020.
******************************************************************************************

Sportovní klub Cetkovice
Soutěže Okresního fotbalového svazu Blansko – podzim 2019-2020
III.třída muži
Poř. Tým
1. Knínice
2. Cetkovice
3. Vavřinec
4. Kořenec
5. Lipůvka
6. Vísky
7. Sloup
8. Vranová
9. Kotvrdovice
10. Svitávka
11. Ostrov
12. Voděrady
13. Benešov

Utk.
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
13
13

+
10
8
6
6
6
5
6
5
5
4
3
2
0

0
2
2
4
4
3
5
2
4
2
1
3
3
1

1
3
3
3
4
3
5
4
6
8
6
8
12

Skóre
46:17
50:17
37:28
25:17
40:31
22:17
37:34
23:22
27:24
22:42
22:36
13:40
21:60
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Body
32
26
22
22
21
20
20
19
17
13
12
9
1

Okresní přebor - starší přípravka
Poř. Tým
Utk. +
1. Ráječko
20
19
2. Boskovice A
20
19
3, Blansko
20
17
4. Boskovice B
20
16
5. Boskovice C
20
14
6. Jedovnice A
20
13
7. Svitávka
20
13
8. Letovice
20
11
9. Žijeme hrou
20
11
10. Jedovnice B
20
10
11. Olomučany
20
7
12. Blansko B
20
7
13. Vysočany-Šošůvka
20
7
14. Velké Opatovice
20
6
15. Knínice
20
6
16. Lipovec
20
6
17. Bukovinka
20
4
18. Benešov/Kořenec
20
3
19. Rájec
20
2
20. Doubravice
20
2
21. Cetkovice
20
1

0
0
0
1
1
1
1
0
4
3
1
4
2
1
2
1
0
1
4
1
1
3

1
1
2
3
5
6
7
5
6
9
9
11
12
12
13
14
15
13
17
17
16

Skóre
345:58
275:71
207:93
197:70
189:106
210:108
150:133
143:135
159:109
150:127
127:143
117:115
111:169
121:211
103:199
99:162
99:165
100:190
79:262
80:281
85:240

Body
57
57
52
49
43
40
39
37
36
31
25
23
22
20
19
18
13
13
7
7
6

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

Brigády na hřišti
Podzimní část fotbalové sezóny 20192020 byla velmi ovlivněna kvalitou hřiště.
Vždy jsme se modlili, aby před víkendem
nepršelo, protože voda na hřišti se nemohla
vsakovat. Na travnatém povrchu zůstávaly
louže, tráva byla blátivá, měkká a začínala
v exponovaných místech dokonce hnít. Navíc
bylo nutné i odložit utkání mužů s Knínicemi,
které se nakonec na horším terénu dohrálo až
po sezóně. Snažili jsme se s tím něco dělat už
v průběhu podzimu.
Nejprve to byl hrubý zásah, kdy jsme 13. září 2019 z nouze udělali v nejhorších
místech brigádně 30 děr, kdy po odrytí drnu byla vyvrtána díra o průměru 15 cm do
hloubky 70 cm. Tu jsme následně zasypali štěrkem a pískem a přikryli opět drnem.
Chtěli jsme tak dosáhnout zlepšení vsakování. Tato akce situaci s vodou trošku
pomohla, ale více se v průběhu rozjeté sezóny dělat nedalo.
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Po posledním zápase jsme se rozhodli
k většímu zásahu, který jsme měli udělat už
dříve. Ve spolupráci s firmou Golf Kořenec
jsme provedli aerifikaci (provzdušnění VertiDrain). Je to ošetření plochy zasahující do
kořenového systému travního drnu s cílem
rozrušit nadměrně zhutněnou zatěžovanou
plochu, zrychlit vsakování vody, přísun
vzduchu a světla a vytvořit lepší podmínky pro
celkové zlepšení kvality hřiště. Použili jsme
duté hroty. Těmi jsou vytahovány válečky
půdy a není utužována vegetační vrstva v okolí místa průniku dutého hrotu. Průměr
hrotů je 25 mm. Zasahovali jsme do hloubky 120 mm. Vytažené aerifikační zátky jsme
museli ručně sesbírat. A tak přišla dne 20. listopadu 2019 na řadu brigáda, kdy bylo
třeba „hrably“ na sníh zátky sesbírat. Celou plochu jsme tak ručně hrabali, jako kdyby
na ní byl sníh, jen to šlo podstatně hůře než sníh, protože hrabla po trávě neklouzala.
Následně byly vzniklé hromádky odvezeny mimo hřiště. Bylo pod mrakem a tak jsme
spěchali, protože mokrou hlínu bychom z trávníku jen velmi těžko dostávali.
Potom firma z Kořence provedla pískování a na hřiště jsme rozvezli 30 tun
písku. Cílem pískování je zlepšení povrchové části hřiště, urovnání drobných nerovností
a vyplnění vpichů po aerifikaci. Pro lepší zapravení písku do plochy jsme pak následně
hřiště smykovali speciální drátěnou sítí.
Děkuji na tomto místě všem, kteří operativně pomohli při práci na hřišti, neboť na
podzim se rychle stmívalo a času na samotnou práci bylo velmi málo.

Zleva: Filip Najer, Radek Najer, Petr Horák, Miroslav Najer, Jan Forchtner, Miroslav Sychra,
Jiří Šmíd, Ladislav Učeň a Tomáš Sychra (ten fotil).
Petr Horák
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******************************************************************************************

Informace
Zamyšlení nad 17. listopadem 1989
V minulém měsíci uplynulo 30 let od „Sametové revoluce“. Toto datum v naší
společnosti velmi rezonuje. Postupem času zapomínáme, co se v té době událo, co nám
to přineslo a jak se žilo před rokem 1989. Zkrátka my lidé jsme nastaveni tak, že
vzpomínáme jen na to dobré. To zlé se snažíme v sobě potlačit někde do hloubi nitra.
A to je dobře, protože se netrápíme problémy z minulosti a může se nám tak „lépe“ na
tomto světě dýchat.
Přesto se ale musíme dívat do historie, abychom se poučili a vyvarovali chyb
do budoucnosti. Většina z nás si myslí s odstupem času, že se po roce 1989 pro
obyčejného člověka u nás moc nezměnilo. Dál chodíme každý den do své práce
v zemědělství, do Šamotky (PD Refractories) ve Velkých Opatovicích či do Minervy
v Boskovicích. Člověk si musí vydělat na své živobytí. Doma se stará o svou rodinu a
snaží se ji zajistit po všech stránkách. Tak to dělal i před „revolucí“. Má se nyní lépe?
Zde se asi všichni neshodnou. Někdo bude tvrdit, že se má podstatně lépe, někdo naopak
bude tvrdit, že se má špatně. Kde je pravda? Pravdu mají obě strany. Po ekonomické
stránce, pokud se upřímně zamyslíme, se máme podstatně lépe. Většina vydělá tolik,
aby to pokrylo základní potřeby. Samozřejmě to není tolik, kolik by si představoval. Ale
bohužel většinou se sami honíme, protože na nás tlačí okolí a konzumní společnost,
která nás nutí více a více pracovat a my se tomu poddáváme. Jsme pak ve stresu a
nedokážeme se věnovat tolik své rodině, známým, sousedům. To je negativum.
Máme větší svobodu. Nikdo nám neupírá víru, nekádruje rodinu, můžeme
svobodně cestovat, můžeme si říkat, co chceme. A to je někdy potíž, protože bezostyšně
pomlouváme své známé, sousedy, nadáváme na vše kolem sebe a pleteme si toto
všechno se svobodou slova. Pokud má někdo jiný názor, stává se nepřítelem a to je
špatné. Svobodu si pleteme někdy s anarchií. Děláme si, co chceme, neohlížíme se na
okolí, nikdo nám nesmí nic vytknout. Je třeba si uvědomit, že moje svoboda končí tam,
kde začíná svoboda toho druhého.
A tak se zkusme na život podívat i z druhé strany, z pohledu druhého člověka a
nedělat to, co bychom nechtěli, aby ostatní dělali nám. Snažme se být lepšími lidmi a
važme si toho, co máme. Není to samozřejmost. A to by měl být odkaz listopadu 1989.
Petr Horák
………………………………………………………………………………………………………………………

Výsledky SUDOKU
V listopadu proběhla tradiční soutěž v luštění sudoku. Zúčastnilo se 10 luštitelů.
Vylosováni byli 3 výherci:
1.místo
2.místo
3.místo

Miroslav Nárožný
Zuzana Sychrová
Jiří Čapka

Pro všechny řešitele je na OÚ připravena malá odměna.
Děkujeme panu Borisi Jaro Šťastovi za starost o tříbení mozků spoluobčanů!
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………………………………………………………………………………………………………………………

MUDr. Petr Lick Šebetov
nebude ordinovat
úterý 10. 12. 2019 – pátek 20. 12. 2019

Zástup:
středa 11. 12. 2019
MUDr. Učňová – ordinace Šebetov 7.30-12.30 h
čtvrtek 12. 12. 2019
MUDr. Albert – ordinace Šebetov 7.30-12.30 h
úterý
10. 12. 2019 a pátek 13. 12. 2019 ošetří nutné případy MUDr. Albert – ordinace Benešov (7 – 13 h)
pondělí 16. 12. 2019 – pátek 20. 12. 2019
MUDr. Učňová – ordinace Šebetov
(v obvyklých ordinačních hodinách)
………………………………………………………………………………………………………………………

Zubní pohotovost o víkendech a svátcích – Prosinec 2019
Den

Lékař

Adresa

Telefon

1.12.

MUDr. Štrajtová

Černá Hora, Zdrav. středisko

608 220 806

7.12.

MUDr. Šumberová

Lysice, Komenského 429

516 472 227

8.12.

MUDr. Švendová

Křtiny, Zdrav. středisko

516 439 404

14.12.

MUDr. Tomášková

Blansko, Pražská 1b

734 177 800

15.12.

MUDr. Tomaštíková

Adamov, Smetanovo nám. 327

516 446 398

21.12.

MDDr. Trubáčková

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 452

22.12.

MDDr. Veselý

Letovice, Masarykovo náměstí 162/38

792 325 591

24.12.

MDDr. Vrbová

Knínice u Boskovic, 330

774 844 735

25.12.

MUDr. Vrtělová

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 455

26.12.

MUDr. Žilka

Benešov, 19

516 467 313

28.12.

MUDr. Hošáková

Adamov, U Kostela 4

516 446 428

29.12.

MUDr. Houdková

Blansko, Pražská 1b

731 144 155

1.1.2020

MUDr. Chatrný

Boskovice, Lidická 8

516 456 109

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

Inzerce
Pronájem bezbariérového bytu 30 m2
-cílová skupina: osoby starší 70 let, případně invalidita
Adresa: Velká Strana 52, Cetkovice
Kontakt: Kancelář ING DRAK s.r.o., tel..516 478 410
******************************************************************************************

!!!!Důležité upozornění k systému ukládání odpadů v obci!!!
Železný šrot a větší vysloužilé elektrospotřebiče je možno
odevzdávat na skládku v Zádědiní každou sobotu
dopoledne, kdy je skládka otevřena.
(Jindy pouze po domluvě na OÚ – tel. 516 477 522)
Žádáme spoluobčany, aby nic neodkládali k zavřené
bráně skládky!
Dále prosíme o dodržení zákazu skládkování
bioodpadu v lokalitě Výmoly v zimním období,
kontejnery již jsou odvezeny.
******************************************************************************************

Obecní knihovna Cetkovice
Vzpomínka na 95 let života naší knihovny pokračování
1. ledna 2004 byla knihovnicí jmenována
paní Blanka Janková. Paní Blanka byla od základní školy výbornou čtenářkou. Práci v
knihovně znala už od školních let, kdy zde často vypomáhala p. Zdražilové.
Jak svazků v knihovně přibývalo, řešil se problém, kam s nimi. V roce 2009 se
opravovala střecha Obecního úřadu a při té příležitosti bylo Zastupitelstvem obce
rozhodnuto, že se využije velký a prázdný půdní prostor, který by se po rekonstrukci
stal budoucí knihovnou. V roce 2010 byly úpravy zahájeny, hrubá stavba byla
dokončena v roce 2011. Pokračovalo se v roce 2012, ale během prací byl zjištěn
havarijní stav stropu nad I. podlažím. Po nezbytné době potřebné k vyřízení dotace na
tak velkou opravu byly práce na půdní vestavbě obnoveny až v lednu 2013.
8. června 2013 se mohly všechny knihy z bývalé knihovny přestěhovat o jedno
patro výš. Pokud jsem dobře počítala, bylo stěhování knihovny v pořadí už desáté.
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25. června 2013 byla nová Obecní knihovna a přilehlé multifunkční prostory slavnostně
otevřeny.
V novém prostředí se mohly začít pořádat přednášky jednak s oblíbenou
cestovatelskou tématikou, ale i další zajímavé přednášky na různá témata. Do té doby
byla alespoň navázána spolupráce s místní Základní školou a o pár let později i s
Mateřskou školou. Knihovnice pro děti a žáky připravuje program věnovaný
významným nakladatelstvím, spisovatelům, kreslířům atp. V knihovně mimo přednášek
probíhají tvořivé dílny, výstavy, byla založena Literární kavárna, už čtyřikrát zde žáci
Základní školy prožili Noc s Andersenem, dvakrát byl v knihovně vyhlášen a
vyhodnocen projekt Jižní Morava čte. Často se pořádá Odpoledne společenských her
pro děti i dospělé. Knihovna se zapojila do půjčování větších souborů knih z Městské
knihovny v Boskovicích pod názvem Výměnný fond, který se uskutečňuje dvakrát
ročně. Ve statistice vedené knihovnicí se uvádí, že v roce 2006 se odtud zapůjčilo 130

knih, v roce 2012 309 knih, v roce 2018 379 knih. Paní knihovnice sleduje také
celkové výpůjčky v knihovně v jednotlivých letech, které ale bohužel mají klesající
tendenci: v roce 2006 vypůjčeno 3052 knih, v roce 2012 vypůjčeno 3104 knih, v roce
2018 jen 2146 knih. Nejmladší čtenáři jsou žáky 1. ročníku ZŠ, nejstarší občan - čtenář
dosáhl věku 81 let, nejvíce knih se půjčilo 9. října 2009 a to 185. V roce 2018 vlastnila
knihovna celkem 5070 knih. Knižní fond se neustále aktualizuje, musí být vyřazovány
knihy zastaralé a ty, o které není zájem. Obecní knihovnu finančně podporuje Obec
Cetkovice, proto může být ročně nakoupeno průměrně až 130 knih.
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Obecní knihovna a její vedoucí paní Janková pracuje velmi dobře, proto byla její
práce několikrát oceněna. V roce 2009 byla knihovnice pozvána do Moravské zemské
knihovny, kde obdržela poděkování za svoji práci. V roce 2014 získala knihovna a obec
Diplom za moderní knihovnické a informační služby, poté v rámci soutěže Knihovna
roku 2014 obdržela v pražském Klementinu Ocenění za vytvoření vkusně vybaveného
prostředí v rámci zdařilé rekonstrukce umožňující kulturní aktivity, které oživují dění v
obci.Knihovna je vybavena počítačem s knihovním systémem CLAVIUS, jehož
prostřednictvím se knihy evidují a půjčují. Knihovna má vlastní webové stránky a
on-line katalog pro vyhledávání požadovaných knih. Další počítač je využíván
veřejností k bezplatnému přístupu na internet.
V poslední době starosta obce usiluje o přiznání dotace na vybudování výtahu v
budově Obecního úřadu proto, aby horní patra budovy, tzn. slavnostní prostora a hlavně
knihovna, byly bez obtíží přístupné i občanům vyššího věku a občanům zdravotně
znevýhodněným.
Přeji knihovně, aby i tento krok přispěl ke stálému a snad i zvyšujícímu se počtu
spokojených čtenářů.
Dagmar Partyšová
………………………………………………………………………………………………………………………

Výpůjční doba během Vánoc a Nového roku
Knihovna uzavřena:

úterý 24. 12. 2019
úterý 31. 12. 2019

Půjčování knih/mimořádně/:
čtvrtek 2. 1. 2020 16.00 – 17.00 h
V prosinci stále můžete v knihovně shlédnout
výstavu k 95. výročí založení obecní knihovny.
**************************************************************************

Poděkování
Místní organizace KDU-ČSL si dovoluje touto cestou poděkovat všem
sponzorům za sponzorské dary a všem, kteří navštívili tradiční Martinské hody.
Poděkování patří i pořadatelům, kteří se na přípravě, průběhu a úklidu podíleli.
Výtěžek bude mimo jiné použit k zajištění oslavy Dne matek v roce 2020.
……………………………………………………………...........................................................
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Pozvánka na nadcházející akce

……………………………………………………………..........................................................
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Obec Cetkovice Vás srdečně zve
na neděli 22. prosince 2019 v 11:45 hodin na již tradiční

Předvánoční koledování Dechového orchestru Malá Haná,
které se bude konat před Obecním úřadem Cetkovice.

Pro všechny příchozí je od 11:30 připraven na zahřátí předvánoční punč.
……………………………………………………………..........................................................

Vánoční pořad bohoslužeb ve farním
kostele sv. Filipa a Jakuba
Půlnoční mše svatá
Slavnost narození Páně
Svátek sv. Štěpána
Svátek sv. Rodiny
Silvestr

24. 12. 2019
25. 12. 2019
26. 12. 2019
29. 12. 2019
31. 12. 2019
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21:00
10:00
10:00
10:00
18:00

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

Sbor dobrovolných hasičů Cetkovice
Náves 168
679 38 CETKOVICE
zve své členy na

VALNOU HROMADU
konanou

29. 12. 2019 v 15:00 hodin.
v zasedací místnosti hasičské zbrojnice Cetkovice
Program schůze:
1. Zahájení
2. Přivítání hostů
3. Návrh a schválení programu
4. Volba návrhové komise a zapisovatele
5. Volba volební komise
6. Zpráva o činnosti SDH Cetkovice
7. Zpráva velitele SDH Cetkovice
8. Zpráva hospodáře SDH Cetkovice
9. Zpráva vedoucích družstev mužů / žen / mladých hasičů
10. Zpráva kontrolní a revizní rady SDH
11. Volby do výboru sboru na období 2020 - 2025
12. Volba delegátů na Valnou hromadu okrsku Šebetov
13. Volba delegátů na shromáždění představitelů sborů okresu Blansko
14. Slovo přítomných hostů
15. Diskuze
16. Návrh usnesení a plánu práce
17. Schválení usnesení a plánu práce
18. Výběr členských příspěvků
19. Závěr

Účast všech členů nutná!
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……………………………………………………………………………………………………………………….

Sportovní klub Cetkovice
zve všechny sportovce, hráče a příznivce na tradiční

SILVESTROVSKÝ FOTBÁLEK.
Sraz na víceúčelovém hřišti je 31. prosince 2019 v 10.00 hodin.
Připraven bude miniturnaj družstev.
Od 9 hodin bude pro fotbalové žáčky připraven „malý fotbálek
s dovednostní soutěží“.
V případě extrémního počasí se uskuteční alespoň slavnostní výkop.
K zakoupení bude připraveno drobné občerstvení.
Srdečně zvou pořadatelé.
……………………………………………………………………………………………………………………….

Obec Cetkovice společně s Hasiči Cetkovice a
Pohostinstvím Smékal Cetkovice
Vás srdečně zvou
dne 31.12.2019 na již tradiční

Silvestrovský přípitek
s půlnočním ohňostrojem,
který se bude konat 23 45 na návsi obce.
Dobrou náladu a skleničky si vezměte s sebou.
Přípitek, teplý grog a ohňostroj je pro Vás připraven.

******************************************************************************************
Zprávy z Cetkovic vydává OÚ Cetkovice, IČO 00280071. Vychází jedenkrát měsíčně. Odpovědná osoba: Ing. Kateřina
Přikrylová. Náklad 265 kusů. Kontakt - telefon, fax: 516 477 522, www.cetkovice.cz, e-mail:cetkovice@cetkovice.cz
Periodikum je evidováno u Ministerstva Kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 21407.

Prosinec 2019
20

