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Slovo starosty
Zdá se být neskutečné, jakým úprkem běží čas. Není tak dlouho, co jsme
oslavili Vánoce a jsou už za námi i Velikonoce, připravujeme se na pouť,
po ní neuvěřitelným tempem přiletí prázdniny a doba dovolených. Léto se
přehoupne do podzimu a budou opět Vánoce.
Samozřejmě Vás nechci v žádném případě strašit rychlostí, jakou běží
život. Chci jen upozornit na to, že bychom si měli uvědomit, jak krátký čas nám
Nejvyšší na tomto světě vyměřil a neměli bychom ho promrhat zbytečným pachtěním,
stresem, honbou po penězích za každou cenu, nevraživostí, hádkami či obyčejným nic
neděláním, které člověka jen ubíjí. Měli bychom vidět kolem sebe hlavně to dobré
v lidech, ve svém okolí, rodící se nový život, probouzející se přírodu. Pomíjivost
našeho světa a radost z nového života nám právě skončené velikonoční svátky měly
ukázat.
Letošní rok zatím nezačíná, co se týče počasí, dobře. Velké sucho a vítr
vysušuje okolní krajinu. A pokud jsme si mysleli, že dva předchozí roky byly, co se
týče deště, katastrofální, tak začátek roku nám nevlévá do žil velký optimismus.
Pravda ale je, že nás jarní sluníčko nabíjí energií. Nějaké srážky a snížení teplot je
hlášeno na začátek května a tak doufáme, že alespoň naše pouť bude pěkná.
Uplynulý měsíc byl tradičně v naší obci ve znamení úklidu. Pokračovalo
zametání komunikací od zimního posypu, Správa údržba silnic JMK zametacím
strojem projela hlavní silnice. Na řadu přišla i likvidace odpadů. Byl odvezen
nebezpečný odpad, jehož součástí bývá i zpětný odběr elektrozařízení. Větší část ho
šla opět přes naše hasiče, kteří za to dostanou drobnou odměnu od firmy Elektrowin.
Nechyběl i svoz velkoobjemových kontejnerů, jenž slouží k tomu, abyste se mohli
zbavit věcí, které se svými rozměry nevejdou do popelnic. O tom, že jsou tyto
kontejnery pro naši obec nutností, svědčí to, že kontejnery od nás odjížděly přeplněné
s pořádnou čepicí. Uvažujeme o tom, zda bychom na podzim neměli vzít jeden navíc.
SK Cetkovice také provedlo, jako v předchozích letech, sběr starého železného šrotu.
Fotbalisté svezli více jak 8t nepotřebného železa. Ve Výmolech jsou také pro Vás
připraveny velké kontejnery na bioodpad. Je vidět, že jsou plně využity, protože již 3x
byl od jejich přistavení proveden odvoz. Většinou v něm byly větve. Chci Vás jen
požádat, zda byste nemohli větve nařezat na menší kousky a v kontejnerech je více
„hutnit“ tak, aby se tam odpadu vlezlo více.
V polovině května budou dovezeny odpadové nádoby na tříděný sběr do Vašich
domácností. Objednali jsme je pro všechny trvale obydlené nemovitosti. Každý tak
dostane do domu na zápůjčku 3 nádoby o objemu 240 litrů (žlutou, modrou a hnědou)
na plast, papír a bioodpad. Samotné vydávání bude provedeno pravděpodobně
v prvním červnovém týdnu. Nebude chybět i vytisknutý svozový kalendář. Budou
určeny výdejní dny (cca 2), kdy si je budete moci vyzvednout u hasičské zbrojnice.
Starším občanům je potom na jejich žádost dovezeme do domu. Při převzetí bude
zároveň majitelem nemovitosti podepsaná smlouva s obcí o zápůjčce. Po skončení
doby udržitelnosti přejdou pak nádoby do vlastnictví uživatele. To vše je z důvodů
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podmínek přijaté dotace z OPŽP. Svoz těchto nádob by pak měl započít od 1.7.2019
v novém režimu. O všem Vás budeme v průběhu měsíce informovat.
Asi jste si všimli, že se opravoval vjezd do hasičské zbrojnice. Jednalo se o
reklamaci díla. Firma Molat, která budovala hasičskou zbrojnici, se zhostila dobře
svých závazků vyplývajících ze smlouvy. Z vjezdu se odstranila dlažba a podkladní
vrstvy. Podloží bylo znovu zhutněno vč. podkladní vrstvy, na vjezd vylit beton s „kari“
sítěmi ve vrstvě cca 10-12cm a položena znovu do kladečské vrstvy zámková dlažba.
Přece jen hasičská Tatra plná vody váži cca 20 tun, což je na běžný nájezd od garáže
hodně. Obec „pro jistotu“ do betonu dodala „kari“ sítě, jak bylo předem domluveno.
Postupně také připravujeme demolici bývalé drůbežárny v části nového
lesoparku, která je v havarijním a dezolátním stavu a hrozí zde případným
návštěvníkům úraz. Vypadá, že obec získá dotaci z JMK na II. etapu lesoparku, který
by právě měl vyrůst v blízkosti výše zmíněného objektu a měl by navazovat na loni
realizovanou část.
V Cetkovicích hodně zajímavých akcí pořádá paní Blanka Janková v knihovně.
V dubnu to bylo velikonoční tvoření a také cestovatelská přednáška o Mauretánii. Paní
RNDr. Marie Minxová měla toto téma perfektně zpracované. Ale co to je platné, když
chybí zájem Vás občanů. Paní knihovnice byla návštěvností velice zklamána, protože
ji to stálo mnoho úsilí. Přemýšlí, jestli se má věnovat těmto aktivitám, když je tak malý
zájem. Je zajímavé, že sem jezdí na tyto akce i lidé z okolí. A tak snad příště využijete
těchto výjimečných příležitostí se něco dozvědět a vydat se alespoň na fotografiích do
míst, kam se pravděpodobně nikdy nedostanete.
Květen bývá ve znamení Cetkovické pouti, protože náš kostel je zasvěcen sv.
Filipu a Jakubovi, jejichž svátek připadá na 3. květen. V pátek před poutí proběhne
stejně jako v minulých letech slavnostní mše svatá na oslavu patrona hasičů sv.
Floriána. Nebude chybět i slavnostní průvod. Letos je slavnost doplněna o požehnání
repasované hasičské stříkačky, která bude sloužit jako náhradní v případě nenadálého
požárního zásahu či na požární sport. Potom bude připraveno na hasičce pro
návštěvníky občerstvení. Zároveň si bude možné prohlédnout prostory hasičské
zbrojnice a vybavení sboru. V sobotu se především mladí mohou těšit na Pouťovou
taneční zábavu, kterou pořádá SK Cetkovice. V neděli pak nebudou chybět slavnostní
mše svaté, pouťové atrakce a stánky. Hasiči si pro Vás v hasičské zbrojnici také
připravili posezení s občerstvením.
Další akcí bude „Den matek“, který tradičně připravuje místní organizace
KDU-ČSL. Maminky a babičky se mohou těšit na vystoupení dětí z mateřské a
základní školy a na drobné občerstvení. SK Cetkovice také připravuje na začátek
června nohejbalový turnaj.
Nakonec mi dovolte, abych Vám popřál příjemnou Cetkovickou pouť, která
bude pro Vás odpočinkem či radostí z návštěv příbuzných. Dětem přeji, aby si užily
pouťových atrakcí při krásném počasí, rodičům pak trpělivost se svými ratolestmi.
Všem Vám pak přeji krásný pohodový, květinami provoněný, nastávající měsíc,
který přináší důkaz síly života.
Petr Horák
starosta obce
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******************************************************************************************

Usnesení č. 05/2019
z řádného zasedání zastupitelstva obce Cetkovice
konaného dne 23. dubna 2019 v kanceláři Obecního úřadu Cetkovice v 17.00 hod.
………………………………………………………………………...............................
Zastupitelstvo obce:
040/19 – schvaluje
- zapisovatele: Ing. Kateřinu Kubínovou
- ověřovatele zápisu: Radka Najera a Josefa Jurdiče
- program dnešní schůze, jiné připomínky nebyly podány, přítomno bylo 7
zastupitelů, 1 přišel později a 1 odešel před ukončením ZO, 1 se omluvil a
4 hosté.
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
041/19 – schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů s firmou EKOKOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21
Praha 4 týkající se změny zplnomocnění svozové společnosti k vykazování
množství a pověřuje starostu podpisem dodatku
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
042/19 – schvaluje spoluúčast na úpravě veřejného prostranství na parcele č. 961/2 na
vybudování parkoviště a chodníku v podobě nákupu dlažby
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
043/19 – na základě žádosti Diecézní charity Brno, oblastní charity Blansko,
Komenského 19, 678 01 Blansko schvaluje dotaci ve výši 15. 022,-Kč pro
rok 2019 na potřeby klientů, kteří jsou občany obce
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
044/19 – na základě žádosti SK Cetkovice, z.s., Náves 168, 679 38 Cetkovice
schvaluje dotaci ve výši 69.000,-Kč pro rok 2019 na činnost klubu
A: 6 hlasů
N: 0
zdržel se: 1
045/19 – na základě nabídky schvaluje firmu DPA s.r.o., Říčanská 3, 250 84 Sibřina
na zpracování generelu bezbariérovosti za cenu 47. 600,-Kč bez DPH
a pověřuje starostu podpisem smlouvy
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
046/19 – finanční dar rodičů ve výši 29.489,-Kč pro ZŠ Cetkovice
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
047/19 – schvaluje finanční dary na úhradu nákladů spojených s pohřbem občana
obce ve výši 5.500,-Kč dle podaných žádostí
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
048/19 – schvaluje zástupce školské rady při ZŠ Cetkovice
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
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049/19 – schvaluje zřízení Sociálního fondu obce Cetkovice a směrnici pro jeho
tvorbu a používání
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
050/19 – schvaluje zprávu z provedené kontroly hospodaření finančním a kontrolním
výborem v příspěvkové organizaci MŠ Cetkovice za rok 2018
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
051/19 – schvaluje zprávu z provedené kontroly hospodaření finančním a kontrolním
výborem v příspěvkové organizaci ZŠ Cetkovice za rok 2018
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
052/19 – schvaluje na základě žádosti ředitelky MŠ Cetkovice převod přebytku
v hospodaření za rok 2018 ve výši 1.913,79 Kč do rezervního fondu
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
053/19 – schvaluje na základě žádosti ředitelky ZŠ Cetkovice převod přebytku
v hospodaření za rok 2018 ve výši 57.013,44 Kč a jeho rozdělení
2.000,- Kč do fondu odměn a 55.013,44 Kč do rezervního fondu
vč. jeho využití
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
054/19 – schvaluje hospodaření obce k 31.3.2019
A: 7 hlasů
N: 0

zdržel se: 0

055/19 – schvaluje ceník pěstební a těžební činnosti s firmou LESCUS na rok 2019
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
056/19 – schvaluje dohodu o úhradě podílu obce Cetkovice na akci „Propagace door
to door systému svozu odpadů pro obce Sudice a další obce regionu
Boskovicko“ s obcí Sudice ve výši 2.990,-Kč
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
057/19 – schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Cetkovice
a to pro DSO Technické služby Malá Haná, IČ: 06609627, ve výši
1.002.609,62 Kč na předfinancování projektu – Systém odděleného sběru
materiálově využitelných odpadů (než bude ze strany SFŽP proplacena
dotace) a pověřuje starostu podpisem smlouvy
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
058/19 – schvaluje uzavření dohody o úhradě podílu na akci Systém odděleného sběru
materiálově využitelných odpadů mezi obcí a DSO Technické služby Malá
Haná, IČ: 06609627, o úhradě finančního podílu ve výši 184.519,21 Kč
a pověřuje starostu podpisem dohody
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
059/19 – schvaluje záměr prodeje částí pozemku parc.č. 940/1
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
060/19 – schvaluje prodej nově vzniklého pozemku parc.č.162/4 o výměře 29m2,
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v k.ú.Cetkovice, manželům B. za cenu 50,-Kč/m2 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
A: 6 hlasů
N: 1
zdržel se: 0
061/19 – schvaluje rozpočtové opatření č.1/2019 přijaté starostou obce dne 27.3.2019
a rozpočtové opatření č.2/2019
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
062/19 – informaci MěÚ Boskovice, odboru tvorby a ochrany životního prostředí
- Kolaudační souhlas – prodloužení veřejného vodovodu Cetkovice
(bývalý areál VOS) – ING DRAK
063/19 – protokol o kontrole HZS JMK ze dne 18.3.2019 ve věci dodržování
krizového zákona
064/19 – informace o cenách mobilních služeb
065/19 – informace podpisu smlouvy s MZe ČR a Povodím Moravy na rybník
„Zádědiní“
066/19 – informaci o svozu NO a VOK
067/19 – aktualizaci Povodňové komise 2019
068/19 – informaci JMK o opatrovnictví
069/19 – informace Katastrálního úřadu pro JMK, pracoviště Boskovice
- Vyrozumění o provedeném vkladu parc.č.487/3 a 1048/7
070/19 – informaci o podepsané smlouvě s firmou E.ON Distribuce na zasíťování
lokality U rybníčku
071/19 – nabídku České pojišťovny a.s. na pojištění obecních lesů
072/19 – informaci MěÚ Velké Opatovice, odboru výstavby
- Kontrolní prohlídka - rozšíření stávající stolárny
- Společný souhlas – Novostavba samostatně stojícího RD vč. přípojek
073/19 – informaci o pracích v obecních lesích, vynucené těžbě a výpovědi firmy
Lescus na OLH
074/19 – informaci MF ČR ve věci veřejnoprávních kontrol a zřízeného modulu
závažných zjištění
075/19 – veřejnou vyhlášku o opatření obecné povahy ve věci hospodaření v lesích
(kůrovec a vítr)
076/19 – informaci příspěvkové organizace Paprsek Velké Opatovice ve věci
pozemků pro výstavby RD pro klienty
077/19 – informaci Svazku V+K ve věci kalkulací vodného a stočného za rok 2018
pro obec Cetkovice
078/19 – informaci ředitelky MŠ Cetkovice o omezení provozu MŠ v době prázdnin
a vydaného souhlasu
079/19 – informaci JMK o poradě starostů v Blansku dne 23.4.2019
080/19 – oznámení firmy E.ON o přerušení dodávek el. energie na den 30.4.2019
(v části Brodek), dále na den 7.5.2019 (zbývající část obce)
081/19 – návrh závěrečného účtu Svazku TS M+H za rok 2018
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082/19 – informaci o volbách do Evropského parlamentu 2019 ve dnech 24.5.
a 25.5.2019
083/19 – informaci o proběhlé kontrole hospodaření obce za rok 2018
pracovníky JMK
084/19 – informaci o opravách, investičních akcích v obci a stavu přípravy
a realizace odstranění staré drůbežárny na pozemku st.257 a zajištění
nápravy chátrající stodoly, zeleň, LHP, kryty srážek za Humny
085/19 – informaci o proběhlých a připravovaných akcích (přednáška v knihovně,
dětský karneval, ochotnické divadlo z Okrouhlé, Cetkovická pouť)
087/19 – informaci občanů ul. Pod Vanovskou o hotových přípojkách na všech
pozemcích a možnosti vybudování komunikace, bude zařazeno do akcí dle
možností rozpočtu v nejbližší době.
088/19 – stížnost na parkování kamionů v obci- upozornění občanům (případně
vybudování dopravního značení, železo u cesty na pilu
Zastupitelstvo obce ukládá:
086/19 – finančnímu výboru provést kontrolu poskytnuté dotace SK Cetkovice
v roce 2018
A: 7hlasů
N: 0
zdržel se: 0
******************************************************************************************

Společenská kronika
V měsíci květnu se dožívají významného životního výročí tito jubilanti:
Vašíčková Danuše
Učňová Zdeňka
Sychrová Eva
Šejnoha Jaroslav

Staňková Anna
Vinkler Josef
Goppold Antonín

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

V měsíci dubnu naše řady opustila:
Jarmila Pospíšilová
Čest její památce!
*******************************************************************************************

Informace z Mateřské školy
Divadelní představení v Blansku
Poslední dubnový čtvrtek jsme se vydali s dětmi do kina v Blansku na divadelní
představení ,,O statečném kováři Mikešovi“. Počasí nám od rána přálo, a tak se mohla
děvčata ustrojit do šatů nebo sukniček. Brzy ráno pro nás přijel autobus už z části
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obsazený dětmi z MŠ Borotín, se kterou občas plánujeme společné akce. Cesta nám
ubíhala rychle a chlapci i děvčata nadšeně ,,brebentili“ o různých objektech, které jsme
mohli vidět z okna autobusu.
Velice příjemný pan řidič nás bezpečně přivezl přímo ke kinu. Hned jsme si
spěchali obsadit svoje místa, kde jsme
se na polstrovaných křesílkách cítili
jako v opravdovém divadle. Celý
příběh o Mikešovi byl provázen
vtipem, hudbou i tancem. Mladí
pražští herci to na pódiu ,,rozbalili“, a
ani jsme se nenadáli a zazvonil
zvonec. I nejmenší děti vydržely po
celou dobu sledovat jeviště a herce,
kteří je naprosto vtáhli do děje. Do
mateřské školy jsme se vrátili příjemně naladěni a budeme se těšit, že co nevidět zase
někam vyrazíme.
Romana Špidlíková
******************************************************************************************

Informace ze Základní školy
Velikonoční dílna pro žáky a rodiče
V pondělí 8. dubna proběhlo v rámci školní družiny velikonoční tvoření pro
žáky a rodiče. Výsledkem měla být slepička upletená z ruliček od novinového papíru.
Přihlásit se mohli všichni žáci ZŠ. Stačilo přinést si pár kolíčků, kelímek, namotané
ruličky a výroba mohla začít. Tato slepička byla poněkud náročnější – s vyplétaným
dnem. I přesto se práce velice dařila. Kromě žáků se zapojili i někteří rodiče a za
necelou hodinu a půl byl výrobek upletený. Během následujícího týdne se slepičky
nabarvily, žáci si na ně dolepili další detaily a hotovou práci si odnesli domů.
Všichni zúčastnění byli za svou snahu odměněni krásnou velikonoční ozdobou.

………………………………………………………………………………………………………………………
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Divadlo Radost - O líné babičce
V úterý 9. dubna 2019 jsme se již podruhé v letošním školním roce vypravili do
brněnského divadla Radost. Společně se žáky jsme navštívili krásné divadelní
představení „O líné babičce“. Vskutku povedená inscenace, na motivy stejnojmenné
knihy Aleny Kastnerové, vypráví příběh babičky, která si vyhodila z „kopýtka“.
Plnit si své sny a přání z mládí a užívat si života je velmi důležité! To ví i
babička, hrdinka našeho představení, která rozhodně nebyla líná, ale naopak velmi
energická, odvážná a hlavně podnikavá. A tak se spolu se svým věrným přítelem
jezevčíkem Pepou svezla v superrychlém autě, naučila se lyžovat, proletěla se
balónem, vylezla na nejvyšší horu světa, kde se seznámila s Yettim a podívala se i pod
mořskou hladinu.
Všechny nás zaujaly kulisy, rekvizity a kostýmy herců, které byly velmi
nápadité a skvěle doplňovaly působivou videoprojekci. Představení plné vtipu, živé
hudby a výborných hereckých výkonů se nám velmi líbilo. Nezbývá než se těšit na
další divadelní výlet.

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

Noc s Andersenem
Letos jsme si užili Noc s Andersenem z 5. na 6. dubna 2019. Tématem večera
bylo 70. výročí nakladatelství Albatrosu. 21 zájemců, žáků z 2. až 5. ročníků, se sešlo
v pátek v 18 hodin v místní knihovně, kde nás přivítala paní Janková s paní
Partyšovou.
Pro žáky byl připraven pestrý program. Shlédli jsme fotografie a získali několik
informací o spisovateli Andersenovi. Dále následoval úkol - vyhledat z knihy
základní informace (autora, ilustrátora, počet stran, rok vydání a cenu knihy). Při
prezentaci těchto informací jsme si od žáků vyslechli 21 ukázek, z knih vydaných
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nakladatelstvím Albatros. Žákům nechyběla ani pohybová aktivita. Na čtyřech
stanovištích si vyzkoušeli zábavné disciplíny: slalom s knihou na hlavě, kuželky, hod
kroužky, puzzle, pohyb míčku po desce a stavbu komínu z knih, za jejichž splnění
získali indicie k tajence.
O zábavu nebyla nouze, pár žáků nás pobavilo improvizací loutkového
divadélka. Požádali jsme i pořadatelky o představení jejich nacvičené pohádky O
Otesánkovi, v trochu modernějším podání. Na závěr večera, již schouleni do svých
„spacáků“, jsme si poslechli předčítání od paní Partyšové.
Ráno si žáci převzali Pamětní list na Noc s Andersenem a drobné dárky. Jako
poděkování jsme paní knihovnici předali „knihu“, kterou vytvořili žáci a paní
učitelky.

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

Sportovní klub Cetkovice
Sběr železného šrotu
Již osm let sváží mladí fotbalisté po naší obci železný šrot. V posledních 8
letech se stal součástí jarního „odpadového“ týdne v naší obci sběr železného šrotu.
Tentokráte v sobotu od 10 hodin vyrazili členové SK Cetkovice po obci na
traktoru na svoz nepotřebného železa. Je zajímavé, že je provází při této akci různé
počasí. Letos si s nimi velmi pohrálo. Nechyběl sníh, déšť i sluníčko. Teplota lehce
nad nulou fotbalistům nevadila a tak se s plnou vervou pustili do práce. Nakládali staré
zemědělské nářadí, ploty, trubky sloupky, tyčoviny, plechy, sporáky, kotle, trouby,
boilery, motory, sudy. Raritou pak byl zrnomet s těžkým motorem, u kterého se
pořádně zapotili. Nakonec tohoto odpadu sesbírali neuvěřitelných téměř 6 vleček. To
vše se našlo ve sklepích, stodolách, půdách a dvorech. Samotný svoz se protáhl do
15.30 h, kdy už se většina fotbalistů bez jídla a pití těšila domů. Někteří ještě jeli hrát
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malou kopanou za sousední Světlou. Překvapila nás celková váha železa, která se
vyšplhala na více jak 8,5 tun, což fotbalistům udělalo velkou radost. Během
následujícího týdne pak všechen takto posbíraný odpad odvezla firma Kovošrot Henzl
Boskovice, která nám po několik let dává nejlepší podmínky.
Dovolte, abychom na tomto místě poděkovali těm spoluobčanům, kteří
nám železný šrot darovali. Výtěžek, stejně jako v předchozích letech, půjde
z převážné části na provoz spolku a fotbalových družstev. Nesmíme na tomto
místě zapomenout poděkovat firmě LESCUS Cetkovice, která nám zapůjčila
traktor s vlečkou a našemu členovi – řidiči traktoru Martinu Letfusovi.
Další poděkování patří těm členům, kteří přispěli svou prací ke zdárnému
průběhu svozu. Byl to David Loukota, Petr Horák, Valentin Cojocaru, Michal Kubín,
Ondřej Lepka, Filip Dokoupil, Zbyněk Šmíd, Tomáš Pospíšil, David Kubín, Jakub
Baběrád, Jan Horák a David Jedlička.

Fotbal v květnu:
MUŽI:
SO 3.5.2019
NE 12.5.2019
NE 19.5.2019
NE 26.5.2019

17.30 h
17.00 h
17.00 h
17.00 h

STARŠÍ PŘÍPRAVKA:
SO 4.5.2019
9.00 h
SO 4.5.2019
10.15 h
ST 8.5.2019
10.00 h
ST 8.5.2019
10.15 h
PÁ 10.5.2019
16.30 h

SVITÁVKA - CETKOVICE
CETKOVICE - KOTVRDOVICE
OSTROV - CETKOVICE
CETKOVICE - BENEŠOV
CETKOVICE - Č.HORA
CETKOVICE - LAŽANY
RÁJEC - CETKOVICE
RÁJEČKO - CETKOVICE
CETKOVICE - BOSKOVICE A
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PÁ 10.5.2019
SO 18.5.2019
SO 18.5.2019
ST 22.5.2019
ST 22.5.2019
SO 25.5.2019
SO 25.5.2019
ST 29.5.2019
PÁ 31.5.2019
PÁ 31.5.2019

17.45 h
9.00 h
10.15 h
17.00 h
18.15 h
9.00 h
10.15 h
17.30 h
16.30 h
17.45 h

CETKOVICE -BOSKOVICE B
JEDOVNICE A - CETKOVICE
JEDOVNICE B - CETKOVICE
CETKOVICE - BLANSKO A
CETKOVICE - BLANSKO B
ŽIJEME HROU A - CETKOVICE
ŽIJEME HROU B - CETKOVICE
KNÍNICE - CETKOVICE
CETKOVICE - OPATOVICE A
CETKOVICE - OPATOVICE B

Přijďte povzbudit naše fotbalisty.
******************************************************************************************

Informace
V měsíci květnu se konají volby do Evropského parlamentu.
V naší obci bude otevřena jedna volební místnost
v tělocvičně místní základní školy.
Volby budou probíhat ve dnech 24.- 25. května 2019:
- pátek 24. 5. od 14:00 do 22:00
- sobotu 25.5. od 8:00 do 14:00
………………………………………………………………………………………………………………………

Zubní pohotovost o víkendech – Květen 2019
Den

Lékař

Adresa

Telefon

1.5.

MUDr. Roth

Ostrov, Zdrav. středisko

516 444 326

4.5.

MUDr. Řehořek

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 453

5.5.

MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková)

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 453

8.5.

MUDr. Semrádová

Sloup, Zemspol, 221

516 435 203

11.5.

MUDr. Sládek

Velké Opatovice, nám. Míru 492

516 477 319

12.5.

MUDr. Staňková V.

Jedovnice, Zdrav. středisko

516 442 726

18.5.

MUDr. Stojanov

Blansko, B. Němcové 1222/15

605 184 479

19.5.

MUDr. Ševčíková B.

Blansko, Svitavská 1A

516 416 386

25.5.

MUDr. Ševčíková R.

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 454

26.5.

MDDr. Šméralová K.

Boskovice, Lidická 8

731 074 479

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

Informace o uskutečněných akcích
Přednáška MAURETÁNIE – ZA KOUZLEM ZÁPADNÍ SAHARY
Ve čtvrtek 11. dubna 2019 proběhla v obecní knihovně cestopisná přednáška.
Tentokrát se o své zážitky z cest přišla podělit paní profesorka RNDr. Marie Minxová
a paní Mgr. Šárka Dokoupilová. Paní Šárce se totiž splnilo veliké přání – podívat se do
Afriky a projít se dunami saharského písku. To se jí podařilo za pomoci přátel – právě
profesorky Minxové a amerického přítele Chrise, který v africké Mauretánii založil
školu pro místní obyvatele. A tak jsme se prostřednictvím spousty fotografií a velmi
zajímavého vyprávění paní Minxové přenesli na západní Saharu do Mauretánie.
Dozvěděli jsme se, jak se cestuje do této vzdálené země - přes Turecko do hlavního
města Nuakšott. Jak toto město nevypadá ani jak hlavní město – spousta odpadků,
kterých si nikdo nevšímá, škemrající děti, pouliční prodejci. Jak bylo nebezpečné
koupat se v divokém oceánu s obrovskými vlnami. A co jízda terénním vozem po
Sahaře a poté procházka bosýma nohama v dunách pouště, ochutnávka tamních
pokrmů, návštěva výuky ve škole. Jaké zvolit nejvhodnější oblečení, aby ochránilo
před spalujícím sluníčkem a všudypřítomným pískem (a stejně se písku neubráníte).
Z přednášky se nakonec stalo přátelské povídání se spoustou dotazů a odpovědí a
skoro tři hodiny uběhly jako voda. Jen mě opravdu zamrzelo, že se nás posluchačů
sešlo jen pět (z toho dva z Velkých Opatovic – stálí příznivci našich přednášek).
Copak v Cetkovicích nikoho nezajímalo, kam se až ta paní Šárka podívala? Copak se u
nás pořádá tolik přednášek, že už jsou všichni přesyceni? Nebo byl zvolen špatný
termín či začátek akce?
Na setkání na dalších akcích v knihovně se těší
knihovnice Blanka Janková
………………………………………………………………………………………………………………………

Noc s Andersenem
Páteční odpoledne 5. dubna 2019 se zdálo být úplně obyčejné, ale to neplatilo
pro žáky zdejší Základní školy. Chystala se totiž už čtvrtá Noc s Andersenem v naší
knihovně.
Všechno mělo začít úderem 18. hodiny, ale už krátce po páté jste mohli potkat
děti s batohy a karimatkami. Nebylo tomu tak jen proto, že se na akci všichni hodně
těšili, ale také, a hlavně proto, že kdo dřív přijde, ten obsadí ta nejlepší místa na spaní.
V šest už bylo všech 21 dětí na místě a paní knihovnice Blanka Janková mohla
toto setkání zahájit krátkou zmínkou o pohádkáři Andersenovi, o moravském původu
Noci a jejím celosvětovém rozšíření. Vzpomenula také 70. výročí nakladatelství dětské
knihy ALBATROS. Na stolech byly připraveny knihy vydané Albatrosem v nedávných i velmi dávných letech. Úkolem dětí bylo vybrat si některou z nich, na papír vypsat její název, autora, ilustrátora, rok vydání a cenu knihy. Pak nás postupně s knihou podle svých výpisků seznámily a mohly z ní přečíst několik vět.
Paní knihovnice dětem vysvětlila pravidla následujícího malého kvízu s tajenkou. Úkoly byly zaměřeny na různé pohybové aktivity, skládání puzzle a také stavění
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co nejvyššího komína ze starých vyřazených knih. Zdánlivě jednoduchý úkol řešily
děti velmi pečlivě a opatrně, doslova stavařsky kladly tlusté i tenké knihy do přesné a
hlavně stabilní hranice. Mnozí "inženýři" vystavěli komín vyšší než jeden metr. Tajenku - slovo ALBATROS - vyřešili všichni. Následovala večeře - chleby nebo rohlíky
s pomazánkami, džusy a někdo si vyžádal čaj. Po večeři si děti vykonaly osobní hygienu a převlékly se do pyžam.
Kdo měl zájem, mohl sledovat připravenou krátkou loutkovou pohádku "Otesánkovy narozeniny", kterou si nastudovala paní knihovnice a já. Loutkové divadlo je
ve vlastnictví naší knihovny od letošního roku a sklidilo u dětí velký ohlas. Některé
děti se hned po představení nabídly, že ostatním také něco zahrají. Byla to pohádka
založená na fantazii dětí, kde se střídalo komično, nadpřirozené síly a znaky klasické
pohádky, jen loutkoherci se chvílemi nemohli dohodnout na průběhu děje, zvláště,
když jim do hry neustále vstupoval "šílený myslivec" ovládaný jedním vtipálkem.
Všechno neuvěřitelně rychle uběhlo, ale ještě chvilku před půlnocí jsme si přečetli dvě dětmi vybrané pohádky. V jednu hodinu po půlnoci byli chlapci už docela
klidní a ospalí, jen děvčata ne a ne se ztišit. Nakonec všichni tak nějak usnuli, ale ráno,
sotva odbila šestá, už byli na nohou a hned že budou hrát to divadlo. A tak hráli před
snídaní, po snídani, při příchodu rodičů a hráli by snad ještě celé dopoledne, kdyby jen
rodiče nebyli tak netrpěliví a paní knihovnice, učitelka a vychovatelka tak unavené.
Věříme, že loutky a celé divadélko neusnou na celý rok, ale přilákají děti i dospělé do knihovny co nejčastěji.
Dagmar Partyšová
………………………………………………………………………………………………………………………

70 let společného života
Svatba je začátek společného života muže a
ženy. Je to jakési vyvrcholení jejich postupného
seznamování. Na sňatek je možné pohlédnout tak, že je
to v podstatě právní smlouva před lidmi. Zajišťuje
především právní stránku manželského soužití. Je to
tak dobře, protože sňatek není jen soukromou
záležitostí těch dvou, co se berou, ale týká se i celé
společnosti, je to záležitost také veřejná. Líbila by se
Vám taková definice? Současná naše společnost
historicky vychází ovšem z křesťanských hodnot.
Spojení muže a ženy není tedy jen smlouva lidí. Je to
spojení na základě lásky: - "Mám tě rád. Proto chci žít
s tebou. Chci Ti být mužnou oporou při všem, co život
přinese a budu šťastný, když ti bude se mnou hezky."
Nebo "Mám tě ráda. Proto chci žít s tebou, chci ti dát domov, kam by ses rád vracel. A
budu šťastná, když nám všem bude pohromadě hezky." Při svatbě v kostele žádá
církev od snoubenců závaznou přísahu, že spolu chtějí snášet nejen dobré, ale i
všechno zlé, co život přinese. Že se neopustí až do smrti. S tímto předsevzetím také

Květen 2019
14

většina z nás vstupuje do svazku manželského, ať je to obřad církevní či tzv.
občanský.
Bohužel dnešní doba se za posledních 30 let mění. Mladí lidé se nechtějí poutat,
chtějí být volní. Svatbu někdy berou jako zbytečný papír, který k ničemu nepotřebují.
Proto tolik párů žije, jak se dříve říkalo, na knížku, zkrátka „nesezdaně“. Někdy
takový vztah může vyjít, ale většinou tomu tak není. Množí se také velké množství
rozvodů, kterých je snad i více než svateb v jednom roce. Některý z partnerů totiž
zjistí, že slib, který dal (že bude snášet všechno dobré i zlé) už nechce plnit a že někde
mu bude lépe.
Proto je na současnou dobu úplným unikátem, když spolu manželé žijí 70 let.
K tomu musí být splněny minimálně dvě podmínky – oba dva to musí spolu vydržet a
hlavně se musí dožít více jak 90 let. A právě tohoto neuvěřitelné výročí v těchto dnech
slaví manželé Antonín (93 let) a Božena Greplovi (91 let). Oba jsou rodáky
z Cetkovic. V den svatby bylo paní Boženě 21 let a panu Antonínovi 23 let. Vzali se
v kostele v Brně, protože pan Grepl byl zrovna v tu chvíli na vojně. Zajímavostí je i to,
že je oddával cetkovický rodák P. Ambroz. A tak začátek společné cesty životem
neměli úplně jednoduchý. Jejich život byl naplněn prací a společnými zájmy jako
cestování či zahrádkaření. Na svůj věk jsou velmi činorodí. Pan Grepl dokonce ještě
jezdí autem.
Společně s paní Drahomírou
Vašíčkovou jsem je u příležitosti
jejich významného výročí sňatku
navštívil v jejich domácnosti. Donesli
jsme malou kytičku, dárkový balíček
a hlavně ručně broušené skleničky na
víno, na kterých nechybělo mimo jiné
i datum svatby jako připomínka toho,
co se událo před 70 lety. Při drobném
občerstvení jsme si dlouho povídali o
svatbě, o společném životě, o dětství,
které prožili v Cetkovicích, o dětech,
vnucích a pravnucích. Nechyběly i zážitky ze života v Cetkovicích či vzpomínky, kdy
ještě chodili do práce, kterou měli rádi a byla i jejich koníčkem. Paní Božena byla
výborná krejčová a jako mistrová vychovala k tomuto řemeslu nemálo žen. Také pro
známé a příbuzné šila doma. Všichni si ji pochvalovali, že co ušila, tak vždy „sedlo“.
Pan Antonín většinu života prožil za volantem nákladního automobilu. Najel
především po republice několik stovek tisíc kilometrů a vždy se těšil z cest domů.
Z obou manželů čiší radost ze života, i když nějaké ty drobné nemoci se najdou.
Je pěkné, že jsou téměř soběstační. Oporu mají ve svém synovi Lubomírovi a jeho
rodině. Návštěva u nich člověka vždy nabije energií a pozitivním myšlením.
Jsme rádi, že takoví lidé mezi námi žijí a jsou tak důkazem, že svatba a
společný život i v dnešní době má svou vysokou hodnotu.
Petr Horák
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**************************************************************************

Pozvánka na nadcházející akce

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

SK Cetkovice, z.s.
pořádá
v sále Kulturního domu Cetkovice

v sobotu dne 4. května 2019

Pouťovou zábavu
Hudba: ARCUS
Začátek: 20.00 hodin
Občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé.
……………………………………………………………...........................................................
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**************************************************************************

Mateřská škola Cetkovice, okres Blansko, příspěvková organizace
Školní 204, 679 38 Cetkovice
tel. 516 477 535, e-mail: mscetkovice@seznam.cz, www.cetkovice.cz/organizace/materska-skola

vyhlašuje

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2019/2020
Termín:

7. 5. 2019

Místo podání žádosti:

Mateřská škola Cetkovice

Doba podání žádosti:
13.30 – 16.30 hodin
Rodiče u zápisu předloží:







vyplněnou žádost o přijetí do mateřské školy
zápisní list pro školní rok 2019/2020
vyjádření lékaře k přijetí do mateřské školy
rodný list dítěte
občanský průkaz

Formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách obce Cetkovice
www.cetkovice.cz/organizace/materska-skola
……………………………………………………………...........................................................

Místní organizace KDU-ČSL zve naše maminky, babičky i
prababičky na oslavu tradičního

DNE MATEK
která se koná

12.5.2019 ve 14:30 hodin
v sále Kulturního domu Cetkovice.
Potěší Vás děti z MŠ a ZŠ Cetkovice se svými vystoupeními. Bude připraveno i
drobné občerstvení.
……………………………………………………………...........................................................
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