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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Už od podzimu se těšíme na vánoční svátky a na volno s ním spojené. Advent
většinou strávíme přípravami na Vánoce, nákupy, úklidem. A než jsme se
nadáli, tak už je po svátcích a nastává běžná každodennost. Přivítali jsme už i
nový rok 2022. Stejně jako loni jsme si především přáli, aby byl normálnější a
hlavním slovem v přáních bylo zdraví. Což je alfou i omegou toho, co potřebujeme,
a jako věřící bych pak dodal Boží ochranu. Dobu, kterou nyní prožíváme, lze
nazvat mimořádnou, protože v minulosti ji většina z nás nepamatuje.
I počasí si s námi v prosinci zahrávalo. Sníh nás tentokráte navštívil abnormálně často.
Několikrát ho napadlo i více jak 5 cm. Z ničeho nic pak začal padat i mrznoucí déšť. Mrzlo
ještě těsně o Vánocích, kdy byla i malá vrstvička sněhu. Potom však přišly vysoké teploty,
které svými hodnotami lámaly rekordy a dosahovaly na Silvestra a Nový rok více jak 10°C.
Začátkem ledna by se zase počasí mělo vrátit do lednového normálu.
Loňský leden, pokud si vzpomínáte, byl ve znamení přísných restrikcí, protože po
chvilkovém uvolnění na Vánoce pandemie virové choroby COVID-19 udeřila naplno. Letos
naštěstí, díky očkování a znalosti nemoci, nejsou na počátku roku omezení tak hrozná.
Uvidíme, co s šířením nemoci udělají Vánoce a nová Vláda ČR, protože dle informací
z tisku, má obavy z nové mutace s názvem Omikron. Sami víte, co na podzim dokázala
varianta Delta, kdy čísla nakažených překonávala dříve nemyslitelné rekordy. Za to, že
nezkolabovaly nemocnice, můžeme vděčit těm lidem, kteří se naočkovali, protože ti
zbytečně nezatěžovali zdravotnický systém. Je zajímavé, že se pak stanou terčem urážek
těch, kteří (a je to jejich právo, které jim nikdo nebere) se očkovat nechtějí. Zkusme
pokračovat, ač je nám to nepříjemné, v dodržování základních pravidel, která pomáhají
zpomalit šíření této nemoci (respirátor, rozestup, mytí rukou). Bohužel se těchto věcí
v dohledné době nezbavíme.
Jak jsem psal v minulém zpravodaji, kvůli pandemii jsme byli nuceni zrušit prosincové
akce, na které jste byli zvyklí a které nám zpříjemňovaly Advent. Obejít jsme se museli bez
koncertu Janka Ledeckého, který byl pro jistotu přesunut na konec května 2022, dále pak
chybělo Zpívání u vánočního stromu, tradiční akce MŠ a ZŠ či silvestrovský půlnoční
přípitek. Ten nahradil Novoroční ohňostroj, který měl výbornou účast. Hodilo by se k němu
i nějaké drobné občerstvení v podobě například svařáčku. Bohužel však vydaná opatření
toto neumožnovala. Snad příště.
Přesto jsme se v prosinci rozhodli uspořádat alespoň venkovní akce, při kterých je
minimální možnost, že se někdo nakazí. A tak jste mohli navštívit Adventní koledování
s Malohanáckým dechovým orchestrem, u kterého jste se mohli zahřát drobným
občerstvením. Uskutečnil se i tradiční silvestrovský fotbálek na víceúčelovém hřišti.
Co nám přinese první měsíc roku 2022 zatím nevíme. Ale dobrou vyhlídku neslibuje.
Jsou sice naplánované plesy, ale zatím není rozhodnuto, zda se uskuteční. Uvidíme, jaká
budou přijata opatření. Velmi těžko se v této době cokoliv plánuje. Co víme, tak tradičně
bude probíhat obchůzkou koledníků Tříkrálová sbírka, kterou pořádá obecní úřad, farnost
Cetkovice a Charita Blansko. Bude také možnost využít dárcovské SMS nebo svůj
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příspěvek zaslat přímo na účet Charity. Podrobnosti se dozvíte z místního rozhlasu.
Nezapomínejme, prosím, i v tento čas na potřebné.
Opět mě překvapila pochvalná reakce na stolní kalendář Malé Hané, který byl součástí
prosincového Zpravodaje. Můžete v něm vidět netradiční pohledy na vodní díla, která jsou
součástí naší kulturní krajiny. V tomto zpravodaji naleznete svozový kalendář na rok 2022.
Svozy navazují na předchozí rok a nic se nemění. Je v něm také uvedeno telefonní číslo,
kam se můžete obracet s případnou reklamací svozu.
Na letošek máme připraveno mnoho akcí, ale bohužel zatím nevíme, jak bude vypadat
rozpočet naší obce na rok 2022. Ekonomika státu i díky opatřením v pandemii klesá, roste
zadlužení. Do hospodaření firem se promítá nedostatek surovin, zboží i pracovníků. Během
loňského roku začaly raketově růst nejprve ceny stavebního materiálu a následně i ceny
energií umocněné krachem některých dodavatelů energií a celosvětovým hladem po
energiích způsobené oživením po krizi v celém světě. Roztočila se spirála inflace, která u
nás nyní dosahuje skoro 6 %, což je z pohledu posledních let téměř neuvěřitelné. Postupně
rostou ceny téměř všeho. Výhled v tomto směru na první pololetí není ideální, ale koncem
roku 2022 by se vše mělo ustálit. Musíme se připravit, že po dobrých letech ekonomického
růstu přijdou horší léta.
Doufám, že dokážeme v letošním roce těmto nepříjemným věcem vzdorovat a bojovat
s nimi. Radujme se v životě i z maličkostí, mějme radost ze svého života a s nadějí a
optimismem hleďme všichni do blízké budoucnosti.
A nakonec mi ještě dovolte, abych jménem svým, jménem zastupitelstva obce a
pracovníků obecního úřadu Vám všem upřímně a srdečně popřál do nového roku 2022
hlavně hodně zdraví, štěstí, radosti, porozumění, naslouchání jeden druhému, úspěchů a
to jak v osobním tak i pracovním životě.
Petr Horák
starosta obce
************************************************************************************************

Usnesení č. 24/2021
z řádného zasedání zastupitelstva obce Cetkovice
konaného dne 16. prosince 2021 v hasičské zbrojnici Cetkovice v 17.00 hod.
………………………………………………………………………....................................................

Zastupitelstvo obce Cetkovice:
230/21 – schvaluje
- zapisovatele: Ing. Kateřinu Přikrylovou
- ověřovatele zápisu: Ladislava Čapku a Mgr. Josefa Sychru
- program dnešní schůze, jiné připomínky nebyly podány, přítomno bylo
7 zastupitelů, 1 zastupitel se omluvil, 1 přišel později a 1 host
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
231/21 – schvaluje přílohu č.2 ke Smlouvě č.5/18 o odstranění a separaci komunálního
odpadu v obci Cetkovice pro rok 2022 s firmou Technické služby Malá Haná s.r.o. a
pověřuje starostu podpisem přílohy
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
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232/21 – schvaluje hospodaření v obecních lesích za rok 2021
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
233/21 – schvaluje plán inventur na rok 2021 k 31.12.2021, složení inventarizačních komisí
a školení inventarizačních komisí
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
234/21 – schvaluje dle vyvěšeného návrhu rozpočet Obce Cetkovice na rok 2022 vč.
sociálního fondu
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
235/21 – schvaluje střednědobý rozpočtový výhled Obce Cetkovice
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
236/21 – schvaluje na základě žádosti záměr prodeje části pozemků par.č. 949/2 v k.ú.
Cetkovice o výměře cca 3 m2
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
237/21 – schvaluje na základě žádosti záměr prodeje části pozemků par.č. 706/8 v k.ú.
Cetkovice o výměře cca 20 m2
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
238/21 – schvaluje na základě žádosti a vyvěšeného záměru prodej části pozemku 706/1 o
výměře cca 48 m2 (přesná výměra vzejde z GP) v k.ú. Cetkovice T.G. za cenu 80,- Kč/m2 a
pověřuje starostu podpisem smlouvy; vše, co souvisí s převodem, hradí nabyvatel
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
239/21 – schvaluje na základě žádosti a vyvěšeného záměru části pozemku parc.č.96/1 o
výměře cca 106 m2 (přesná výměra vzejde z GP) v k.ú. Cetkovice L. D, za cenu 80,- Kč/m2
a pověřuje starostu podpisem smlouvy; vše, co souvisí s převodem, hradí nabyvatel
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
240/21 – schvaluje přílohu ke zřizovací listině ZŠ Cetkovice – převod majetku (investice)
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
241/21 – v souladu s ustanovením §35a odst. 1 zákona č.128/2000Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
a) schvaluje sloučení Mateřské školy Cetkovice, okres Blansko, příspěvkové
organizace se Základní školou Cetkovice, okres Blansko, příspěvkovou
organizací, s účinností od 1.7.2022,
b) určuje, že přejímací organizací Základní školy Cetkovice, okres Blansko,
příspěvková organizace je Mateřská škola Cetkovice, okres Blansko, příspěvková
organizace, na kterou s účinností od 1.7.2022 přecházejí veškerá práva a závazky
Mateřské škole Cetkovice, okres Blansko, příspěvkové organizace,
c) schvaluje s účinností od 1.7.2022 Mateřské škole Cetkovice, okres Blansko,
příspěvkové organizaci změnu názvu na Mateřská škola a Základní škola
Cetkovice, příspěvková organizace
d) schvaluje ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 2 ke zřizovací listině Mateřské
školy a Základní školy Cetkovice, příspěvkové organizace, jehož předmětem je
změna hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace, změna názvu
příspěvkové organizace a předání nemovitého majetku k hospodaření příspěvkové
organizaci,
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e) pověřuje starostu obce k provedení veškerých úkonů ke sloučení výše
uvedených organizací.
A: 7 hlasů
N: 1
zdržel se: 0
242/21 – schvaluje výměnu zbývajících oken na OÚ dle předložené cenové nabídky od
firmy LETOSTAV
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
243/21 – schvaluje kupní smlouvu s firmou LESCUS Cetkovice s.r.o., Velká Strana 43,
679 38 Cetkovice na nově zbudovanou pozemní komunikaci na parcelách č. 1061, 1060/2,
1062/2, 799/9, 1060/3, 768/3, vše v k.ú. Cetkovice v investiční výši 2.819.935,-Kč za cenu
1.000,-Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
244/21 – schvaluje na základě předložené nabídky smlouvu o dílo s firmou VH atelier,
spol.s.r.o., Lidická 960/81, 602 00 Brno na akci Odbahnění a rekonstrukce rybníka p.č.
463/1, k.ú. Cetkovice za cenu 293.000,-Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
245/21 – schvaluje na základě předložené nabídky smlouvu s firmou Bc. Jitka Hrádková
Vlachová Radvanec 92, 473 01 Radvanec na kompletní administraci žádosti o dotaci na akci
„Cetkovice – chodníky a autobusové zálivky“ za cenu 180.000,-Kč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
246/21 – schvaluje rozpočtové opatření č.8
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
247/21 – schvaluje hospodaření obce k 30.11.2021 a výhled do 31.12.2021
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce Cetkovice bere na vědomí :
248/21 – informace firmy ED.G.,a.s., o začátku projekční činnosti firmou KABELPROJEKT na akci „Cetkovice, obnova NN“ (kabelizace elektrických sítí v obci), budou
oslovováni občané
249/21 – informaci MěÚ Velké Opatovice, odboru výstavby
- Společný souhlas povolení stavby – Novostavba RD a garáže parc.č.171/1
– M. a T. V.
- Kolaudační souhlas – Nové výrobní a administrativní prostory – ING
DRAK
250/21 – informaci o přesunu koncertu Janka Ledeckého na 26.5.2022
251/21 – informaci o jednáních o zrušeném spoji M.Třebová-Brno
252/21 – usnesení MěÚ Boskovice pro stavební povolení a oznámení o zahájení
společného územního a stavebního řízení na akci „Cetkovice – Chodníky a autobusové
zálivky“
253/21 – oznámení MěÚ Boskovice o projednání návrhu zadání ÚP Světlá
254/21 – informaci FÚ pro JMK o možnosti zvýšení koeficientu na daň z nemovitých věcí
255/21 – informaci o opravách, investičních akcích v obci a stavu přípravy a realizace –
bezbariérovost OÚ, dětské hřiště, stav přípravy nové zástavby RD- IS – postup
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na rok 2022, příprava projektu na opravu rybníku Zádědiní; připravované
výběrové řízení na opravu komunikace na ul. Vrbovecká, na propustek
ul. Zádědiní a na Fit stezku Cetkovice
256/21 – informaci o většině zrušených kulturních akcí do konce roku
************************************************************************************************

Ohlédnutí za rokem 2021 v naší obci
Začátek nového roku je tradičně časem bilancování skončeného roku. Přemýšlíme, co
jsme prožili, co se událo. Zapomeňme chvíli na COVID a ohlédněme se za rokem 2021, jak
jsem se o něm zmínil i
ve
svém novoročním
proslovu 1. ledna 2022
v místním rozhlase.
Na konci měsíce
června se rozeběhla
jedna
z největších
investic uplynulého roku
„Cetkovice - stavební
opravy interiérů ZŠ
v Cetkovicích“. Jednalo
se o opravu základní
školy,
kde
se
rekonstruovala
kompletně tělocvična vč.
nového stropu a rozvodů
elektrické energie. Ve
všech
třídách
byly
zhotoveny nové umývací koutky, položena nová podlaha a provedena výmalba. Dále
generální rekonstrukcí prošla také jídelna a kabinet v přízemí. Radostnou zprávou byla
informace, že se nám podařilo na akci získat dotaci 90% z uznatelných nákladů
z Ministerstva
financí
ČR.
Celkové
náklady
byly
více
jak
2.300.000,-Kč. Navíc se ještě v části školy provedla nová elektroinstalace a v jedné třídě
kazetový strop. Vše se naštěstí stihlo, kromě tělocvičny, do konce prázdnin, jak bylo
naplánováno.
Pracovalo se také na opravě kaple a starého historického kříže u kostela. Bohužel
rozsah jejich poškození je obrovský. U kapličky „Ecce Homo“ jste sami viděli, že byla
opravdu ve špatném až havarijním stavu. Kříž je zhotoven jako kopie původního. Opět jsme
zde získali dotaci z MMR ve výši 275.000,-Kč.
Myslíme i na hendikepované a starší spoluobčany. Chceme pro ně zpřístupnit obec tak,
aby se bez překážek dostali na některá místa. Proto další velkou akcí, která začala v
listopadu, je akce s názvem „Bezbariérové úpravy obecního úřadu vč. výtahu“. Práce
budou probíhat i v první polovině roku 2022. Na akci jsme získali z MMR ČR dotaci ve
výši téměř 1.500.000,-Kč. V rámci stavby bude bezbariérově zpřístupněno přízemí OÚ vč.
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pošty, dále se pak výtahem dostanete do obřadní síně či do knihovny. Nebude chybět i WC
pro hendikepované v 1. patře. Zpracovali jsme generel bezbariérovosti obce a dále pak
stanovili bezbariérové trasy. Jeho pokračováním je projekt na opravu autobusových zálivů
na návsi a vybudování chodníků kolem obecního úřadu včetně nového parkoviště a
zbudování přechodových míst. Pokusíme se i na tuto akci získat dotaci.
Vybudovali jsme nové workoutové hřiště na ul. Malá Strana a došlo i k opravě dětského
hřiště u víceúčelového hřiště. Akce je téměř hotova, jen chybí dokončit gumovou plochu a
terénní úpravy, které se díky počasí nestihly udělat. Opět jsme na to získali dotaci z MMR
ČR ve výši 650.000,-Kč.
Nově jsme také zakoupili plechový sklad u skládky železa. Ten bude sloužit
k uskladnění materiálu a elektroniky ze zpětného odběru odpadů. Předtím byla zhotovena
podkladová plocha ze zámkové dlažby. Sklad díky velikosti a barvě vhodně zapadne do
okolí. Podařilo se nám také sehnat dotaci do knihovny z Ministerstva kultury ČR. Zde se
obměnilo počítačové vybavení a byl instalován nový knihovnický systém. Také se vyměnil
plynový kotel v bytě ZŠ.
Pracujeme také na získání dotace na revitalizaci a opravu rybníku Vrbovec. Zde, kvůli
velkým změnám projektu,
které si vyžádal správce toku,
musíme podat žádost o dotaci
znovu. Navíc připravujeme i
projekt na revitalizaci rybníku
v Zádědiní.
Naplno
pracujeme
na
projektu inženýrských sítí pro
novou zástavbu 22 rodinných
domků v oblasti Rybníček tzv.
Močétek.
Máme
územní
rozhodnutí i stavební povolení
na všechny sítě i komunikace.
Z důvodu šetření finančních
prostředků jsme celou akci
převedli na Svazek vodovodů
a kanalizací. Na konci roku již začaly práce na I. etapě, kdy přivádíme všechny sítě z ul.
Zádědiní na kraj celé lokality. V letošním roce bychom pak chtěli vybrat firmu, která
zasíťování celé lokality zrealizuje. Tyto sítě budou stát nemalé finanční prostředky.
Z drobných akcí financovaných z rozpočtu obce bych ještě rád vzpomněl rozšíření a
opravy veřejného osvětlení, rozšíření obecního rozhlasu o ul. Vrboveckou a Pod Vanovskou
a jiné.
Mezi dalšími naplánovanými akcemi na letošní rok je výstavba nové komunikace na ul.
Vrbovecká, úprava autobusové zastávky na Návsi, vybudování hřiště v parku nad rybníkem
Vrbovec či oprava koupelny v bytě MŠ Cetkovice.
Bojovali jsme také s přemnoženým kůrovcem, který decimuje obecní i soukromé lesy.
Opět bychom v hospodaření v obecních lesích byli v mínusových číslech, ale do plusu nás
dostalo to, že se nám podařilo získat dotace do lesů.
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Ještě mi dovolte upozornit i na kulturní
akce v obci. Bohužel od začátku loňského
roku byly kvůli „koronaviru“ všechny
akce zrušeny. Od jara se konečně mohly
pořádat akce a tak jen vzpomenu některé,
jako sousedské posezení, divadelní
představení, dětský karneval, sportovní
odpoledne pro děti či drakiádu,
lampionový průvod, taneční zábavu,
Martinské hody, přednášky či výstavy
v knihovně. Nesmíme zapomenout i na
sportovní akce jako fotbalová utkání či
turnaj v nohejbale. Velkou akcí byla
oslava 140 let od založení našeho
hasičského sboru. Bohužel na konci roku jsme kvůli pandemii museli opět některé tradiční
akce zrušit.
Pak mi ještě dovolte, abych opět na tomto místě upřímně poděkoval všem pořadatelům
- zastupitelům, pracovníkům OÚ, členům KŠaS výboru, mateřské škole, základní škole,
knihovně, hasičům a fotbalistům, kteří se podílí na organizaci kultury a sportu
v Cetkovicích. Velice si vážím těch, kteří se bez nároku na zisk věnují činnosti pro
veřejnost. Ještě jednou všem veliké díky.
Petr Horák
starosta obce
************************************************************************************************

Společenská kronika
Naši jubilanti v měsíci lednu:
Krčmářová Věra
Zvejšková Dana
Horáková Jana
Dračka Josef
Srdečně blahopřejeme!
……………………………………………………………………....................................................

V měsíci listopadu se narodily:
Hanka Křesinová
Julie Hrbatová
V měsíci prosinci se narodili:
Barnabáš Přikryl
Anna Hanáková

Přejeme hodně štěstí do života!
************************************************************************************************
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************************************************************************************************

Informace z Mateřské školy Cetkovice
Adventní čas v mateřské škole
Období konce starého roku a
očekávání roku nového patří
u dětí v mateřské škole
k velmi oblíbeným. Na
začátku měsíce prosince
navštívil mateřskou školu
Mikuláš se svojí družinou a
přinesl dětem malé dárky.
Balíček od Mikuláše dostaly
děti také z místní prodejny
Jednoty. Příjemnou vánoční
atmosféru
nám
svým
vystoupením
připravili
učitelé Základní umělecké
školy ve Velkých Opatovicích, kteří přijeli do mateřské školy sedmého prosince.
Následovaly přípravy na vánoční nadílku, která
se neobejde bez nazdobeného stromku ve
třídách, upečených voňavých perníčků a
krátkého vystoupení dětí. Těsto na perníky
připravily paní učitelky, ale další práce –
vyválení těsta, vykrajování tvarů, pokládání na
velký plech, již zcela patřila dětem. U přípravy
perníčků si nejraději zpíváme koledy a vánoční
písně. S dětmi jsme si utrhli barborku, větvičku
z třešně, pouštěli jsme ořechové lodičky,
rozkrajovali jablíčka, povídali o vánočních
zvycích, o pomoci druhým lidem.
Ve středu 22. prosince jsme se sešli s dětmi
v mateřské škole naposledy. Děti z obou tříd si
připravily kulturní program, ze kterého jsme
pořídili záznam pro rodiče, jako malý vánoční
dárek. Následovala vánoční nadílka ve třídách
a rozbalování dárků. V letošním roce jsme
mohli dětem zakoupit větší množství dárků než
obvykle, protože se mateřská škola zapojila do
projektu Šablony III a získala tak finanční prostředky na pomůcky a hračky do tříd.
Těšíme se na setkání s dětmi v mateřské škole v měsíci lednu a přejeme vám všem
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2022.
************************************************************************************************
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************************************************************************************************

Sportovní klub Cetkovice
Silvestrovský fotbal v Cetkovicích
Silvestrovský fotbal náš klub
už pořádá 20 let. V průběhu
těchto let jsme už zažili snad
všechny druhy počasí – 20 cm
sněhu, - 15°C, sluníčko, déšť,
mlhy. Silvestr 2021 nás překvapil
téměř jarním počasím. Teploty
dosahovaly +10°C, vzduch byl
teplý a voněl jarem. Povrch hřiště
měl ideální skluz. Přitom den před
konáním akce bylo téměř celé
hřiště zalito vodou a říkali jsme si,
že to nebude fotbal, ale vodní
pólo. Jaké bylo ráno překvapení,
když všechna voda zmizela.
V pátek 31.12.2021 v 9 hodin jsme připravili pro hráče a hráčky fotbalové přípravky
malý trénink, hry a fotbalové utkání. Nejprve si děti vyzkoušely něco ze svých fotbalových
dovedností. Potom si zahrály fotbálek společně se svými trenéry. Nechyběly na závěr ani
penalty. Po skončení se děti zahřály horkým čajem, posilnily oplatky a Silvestra oslavily
kanonádou „rychlých špuntů“, které následně vypily.
Při zápasu přípravky se začali scházet účastníci následného turnaje. Díky nemocem a
dovoleným byli rozděleni do třech družstev. Starším fotbalistům nad 35 let dělal kapitána
Petr Horák, družstvu 25 let a méně Michal Kubín a družstvu cetkovických „mužů“ (24-28
let) pak David Jedlička. Nakonec přesvědčivě vyhrál David Jedlička se svými hráči, druhý
byl tým Michala Kubína. Třetí skončili starší páni, na nichž byla vidět horší kondice a
někteří hráči téměř rok fotbal nehráli. Opět v starších nechyběli i hráči z blízkého okolí
(Světlá, Uhřice, Jevíčko, Boskovice). Nejstarším účastníkem pak byl Pavel Slezák.
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V tomto turnaji však nešlo vůbec o výsledek. Zvítězili všichni ti, kteří přišli poslední den
v roce oslavit nejúžasnější kolektivní hru na světě jménem fotbal.
Po skončení fotbalového zápolení jsme si všichni fotbalisté, přátelé a známí připili na
zdraví „šampusem“. Ti mladší fotbalisté pak odpálili toho dne první malý ohňostroj.
Nakonec nám dovolte Vám všem popřát šťastný nový rok 2022, hodně zdraví, štěstí,
radost z pohybu a životního optimismu.
Petr Horák
***********************************************************************************************

Knihovna Cetkovice
Změna výpůjční doby od 4. ledna 2022
úterý
16.00 -17.00 h
/do odvolání/
……………………………………………………………………....................................................

Vyhodnocení soutěže „Soutěžíme s knihovnou“
z loňského roku proběhne až v měsíci únoru.
Zúčastnění se mohou těšit na drobné odměny!
***********************************************************************************************

Informace
Zubní pohotovost o víkendech – Leden 2022

Den
1.1.
2.1.
8.1.
9.1.
15.1.
16.1.
22.1.
23.1.
29.1.
30.1.

Lékař
MUDr. Hošáková Kateřina
MUDr. Houdková Radka
MUDr. Chatrný Martin
MUDr. Jaklová Eva
MDDr. Janáč Jiří
MDDr. Javorská Aneta
MUDr. Jílková Stanislava
MUDr. Kopáčková Drahomíra
MDDr. Potůčková Dagmar
MUDr. Kraml Pavel

Adresa
Adamov, U Kostela 4
Blansko, Pražská 1b
Boskovice, Lidická 8
Boskovice, Smetanova 24
Boskovice, Lidická 10
Polikl. Blansko, Sadová 33
Rájec, Ol. Blažka 145
Letovice, A. Krejčího 1a
Blansko, Pražská 1b
Boskovice, Růžové nám. 16

Tel.
516 446 428
731 144 155
734 231 260
516 454 046
537 021 289
516 488 455
516 410 786
516 474 369
778 168 741
733 644 499

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

Tříkrálová sbírka 2022

Jak do sbírky přispět?

Na Tříkrálovou sbírku lze přispět následujícími způsoby:
 navštíví Vás nebo potkáte naše tři krále a přispějete do kasičky s logem Charity
Česká republika,
 přispět můžete do statických kasiček, které naleznete na OÚ od středy 5. 1. 2022,
v kostele bude v neděli 9.1.2022
 darovat lze prostřednictvím online koledy (do online kasičky můžete po skončení
koledování přispívat po celý rok),
 můžete též poslat bezhotovostní dar složenkou nebo na sbírkový účet (číslo
účtu 66008822/0800, VS 777),
 můžete zaslat dárcovskou SMS:
 DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90
************************************************************************************************
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