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Slovo starosty
První měsíc roku 2019 je za námi. Konečně se po dlouhé době
projevil jako pravý zimní. V jeho průběhu jsme se dočkali mrazů pod -10°C,
a co je hlavní, že přišel i sníh. Nejprve sice ve spodní části obce jeden sníh
roztál, ale následně ho napadlo téměř 20 cm. A v současné době probíhá prostě krásná
ladovská zima, vše je zasněženo, rybníky jsou zamrzlé, a když zasvítí sluníčko, tak
procházka přírodou je prostě nádhera.
Samozřejmě toto počasí nám přidává trošku práce navíc. Musíme u domů
odklízet sníh. I na obci se snažíme o to, aby komunikace a chodníky byly co nejlépe
ošetřené. Pro údržbu chodníků, kterou zajišťuje pracovník obecního úřadu, pan
Sychra, se nám podařilo v prosinci zakoupit za výbornou cenu použitý rotační kartáč
na sníh a sypač určený speciálně na náš obecní malotraktor. Sami víte, že současné
zimy jsou spíše o tenké vrstvičce sněhu, náledí či mrznoucím mrholení, případně dešti.
A právě na tuto činnost jsou výše uvedená přídavná zařízení nejlepší. Radlici jsme
použili až nyní při větším množství sněhu. Na samotných komunikacích stejně jako
loni provádí zimní údržbu firma Lescus. Její pracovník se potýká při své práci
především se špatně zaparkovanými vozidly, jež brání v provádění údržby. Píši o tom
každý rok, ale někteří jsou v tomto ohledu stále nepoučitelní. Výsledkem potom jsou
místa, která jsou díky tomu plná sněhu. Radlice za traktor je širší jak samotný traktor,
řidič nemůže jet těsně kolem zaparkovaného auta, protože při drobném výkyvu radlice,
by mohlo dojít k poškození auta. V naší obci jsou ulice přece jen úzké, a proto Vás
chci požádat o zodpovědnost při parkování automobilů. Jen pro zajímavost, přestože
zima není nijak velká, tak už na komunikace byly vysypány dvě „fůry“ štěrku a dvě
palety soli. Od zimní údržby neočekávejte „černé silnice“, ale snažíme se zajistit
sjízdnost a schůdnost.
Ještě mi dovolte upozornit na dvě věci. Zaprvé je to v souvislosti s topnou
sezónou pálení odpadů v některých topeništích. Tím poškozujete nejen zdraví svých
sousedů, ale své vlastní zdraví a také zdraví svých dětí. Zadruhé je to pak časté volné
pobíhání psů na veřejných prostranstvích. Je potřeba mít „své miláčky“ dobře zajištěny
ve svých nemovitostech. Na vycházkách používejte vodítko a nenechávejte je volně
běhat, když jdou kolem sousedé či jiní spoluobčané. Někdy se může stát, že vám pes
odběhne, ale nesmí to být časté.
První měsíce roku bývá v plném proudu plesová sezóna. Hned v lednu se u nás
konal Ples SDH Cetkovice. Ten se vyznačoval bohatou tombolou a dobrým
občerstvením. V letošním roce byli pořadatelé malinko zklamáni menší účastí, ale ti co
se plesu zúčastnili, byli spokojeni.
Krásnou lednovou tradicí je Tříkrálová sbírka. Ta letošní se konala v sobotu 5.
ledna 2019 a u nás ji pořádal obecní úřad ve spolupráci s farností. Jsem velmi rád, že
se opět vybrala částka, která svou výší překonala ty z předchozích let. Letos naši
koledníci vybrali krásných 28.550,- Kč, čímž o téměř 1400,-Kč překonali loňskou
rekordní sbírku. Dovolte, abych na tomto místě poděkoval Vám všem, kteří nemyslíte
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jen sami na sebe a přispěli jste na pomoc lidem, kteří se ocitli v nouzi či složitých
životních situacích. Také děkuji našim koledníkům a také těm, kteří pomohli
s rozpečetěním pokladniček, počítáním a především ke zvýšení vybrané částky.
I samotný únor je „až k prasknutí“ nabit akcemi. Hned o prvním víkendu se
bude poprvé v novodobé historii obce konat Farní ples, který pořádá farnost
Cetkovice. Připravuje se na něj pestrá tombola, nebude chybět bohaté občerstvení,
fotokoutek či profesionální předtančení. Naopak mnohaletou tradici má u nás Školský
ples. Ten letošní slibuje zajímavá taneční vystoupení a hlavně velkou tombolu se super
první cenou v podobě zájezdu. Nebude chybět i široký výběr občerstvení. Výtěžek
z plesu bude věnován na potřeby dětí navštěvujících naši základní školu. V únoru se
také můžeme těšit na ochotnické divadlo. Do kulturního domu na pozvání KŠaS
výboru zavítá Divadlo NaŽivo z Velkých Opatovic s černou komedií Romana Krejčíře
„Co víc si přát?“. Tento výbor pořádá i tradiční masopustní průvod obcí, jehož
„výdělek“ je následně použit při dalších akcích pro Vás.
Určité dopravní omezení můžeme čekat v pátek 22. února, kdy se do našeho
Kulturního domu Cetkovice sjedou delegáti Okresní konference KDU-ČSL. Poprvé se
tak u nás uskuteční akce, která má celookresní význam. Svou výroční valnou hromadu
má naplánovanou na tento měsíc i SK Cetkovice.
Nesmíme zapomenout i na akce v naší knihovně. Hodně zajímavá bude
cestovatelská přednáška RNDr. Ruska, který tentokráte navštívil Izrael a Palestinu a
přijde nám povyprávět o Jeruzalémě, Betlému a jiných zajímavých místech. Děti i
dospělí se mohou těšit na tradiční Odpoledne společenských her v knihovně.
Dovolte, abych trošku dopředu upozornil i na akce ze začátku března, kdy pro
Vás Kulturní, školský a sportovní výbor připravuje tradiční Obecní zabíjačkové hody.
Stejně jako každý rok se začínají od února vybírat poplatky za svoz
komunálního odpadu a poplatky za držení psů. Výše poplatku za svoz odpadu je stejná
jako v loňském roce a činí 460,-Kč na osobu/rok. I poplatek ze psů zůstal stejný jako
v předchozích letech. Oba poplatky se budou vybírat v úředních dnech a hodinách na
Obecním úřadě Cetkovice. Stejně jako v předchozích letech je pro ty, kteří nemají
časový prostor pro zaplacení v pracovním týdnu, opět připravena jedna sobota
v měsíci.
Během února se naše děti mohou těšit na jarní prázdniny a tak jim přeji, aby
současné počasí vydrželo a mohly si tak užít zimních radovánek jak u nás, tak
případně na horách, pokud na ně zamíří se svými rodiči.
Dovolte mi, abych nejen jim, ale i Vám všem popřál krásný a pohodový únor.
Petr Horák
starosta obce
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*******************************************************************************************

Společenská kronika
V měsíci únoru se dožívají významného životního výročí tito jubilanti:
Komárková Emilie
Dokoupil František
Kubín Jan

Ševčíková Miloslava
Dokoupil Lubomír
Vašíčková Jaroslava

Srdečně blahopřejeme

…………………………………………………………………………………………...
V lednu naše řady opustila:
Marie Pospíšilová
Čest její památce
*******************************************************************************************

Sportovní klub Cetkovice
SK Cetkovice, z.s.
svolává všechny členy a příznivce na valnou hromadu Sportovního klubu CETKOVICE
konanou v
SOBOTU dne 16. 2. 2019 v 18.00 hodin
do nových fotbalových šaten
PROGRAM:
1) Zahájení, volba zapisovatele, ověřovatelů a programu
2) Volba mandátní a návrhové komise
3) Zpráva o činnosti za r. 2018 a návrh činnosti na r. 2019
4) Zpráva kontrolní a revizní komise
5) Volba výkonného výboru a kontrolní a revizní komise
6) Diskuse
7) Schválení plánu činnosti na r. 2019 a usnesení
8) Závěr a občerstvení
!!!!!!!!!!!!! Žádáme všechny členy o účast !!!!!!!!!!!!!
*******************************************************************************************

Informace z Mateřské školy
Leden v mateřské škole
Do mateřské školy se děti po prožitých vánočních svátcích vrátily s nadšením a
vyprávěním zážitků, jak trávily svůj Štědrý den a hlavně jaká překvapení jim nechal
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pod stromečkem Ježíšek. Průvod tří králů z daleké země do Jeruzaléma si připravila
třída Berušek. Děti si oblékly kostýmy a celá družina se vydala mateřskou školou. Po
obdarování Ježíška dostaly odměnu i samotné děti. Pro všechny paní učitelka Lenka
napekla výborné muffiny.
Během dalších dnů jsme navštívili v základní škole loutkové představení
s názvem ,,Devatero pohádek“. Divadélko obecenstvo velice zaujalo nejen proto, že
bylo vtipně ztvárněno, ale i samotné děti byly vtaženy do děje. Děvčata a chlapci
odcházeli z divadla s úsměvem.
Abychom
navázali
na
program i v mateřské škole, s dětmi
jsme se domluvili, že by bylo fajn si
nějaké loutky vyrobit. A hned jsme
se do toho také pustili. Nejdříve
bylo nutné se rozhodnout, jakou
postavu kdo bude výtvarně
zpracovávat.
Předškoláci
si
technikou
kašírování
vyrobili
korpusy
hlaviček,
namalovali
obličej a přilepili vlněné vlasy.
Bylo ještě nutné „spíchnout“ nějaké
to oblečení, nasadit maňáska na ruku a postavička mohla konečně ožít. Pak už zbývalo
připravit jeviště, pohodlně posadit diváky a divadelní improvizace mohla začít.
Divadelníci byli zaujatí svojí rolí, kterou si náležitě užívali. Následně jsme loutky
umístili na výstavku, ze které si tu svoji mohl její majitel odnést domů. Na to se děti
těšily ze všeho nejvíce. Třeba právě i vám některý „herec“ už doma hraje loutkové
divadlo.
Romana Špidlíková
******************************************************************************************

Informace ze Základní školy
Hodina TV v rámci projektu Sportuj ve škole
Projekt Sportuj ve škole má za úkol pomocí her a nejrůznějších cvičení zapojit
do pohybu školáky a školačky, bez
ohledu na jejich talent nebo
výkonnost. Důležitá je radost z
pohybu, chuť sportovat a bavit se
při hrách s kamarády. Ani jedno dítě
nestojí a nenudí se, ale naopak
všichni cvičí a baví se.
1. - 3. ročník měl možnost se
do projektu na jednu vyučovací
hodinu zapojit, a to pod vedením
lektora z OFS Blansko. Po zahájení
a přivítání se žáci s obrovskou chutí
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zapojili do první hry a nadšení jim vydrželo téměř za stálého pohybu až do konce
hodiny. Do her se zapojili i necvičící, jejich přihrávky znamenaly pro hráče spoustu
bodů navíc. Žádný žák se nenudil a na všech byla vidět opravdová radost z pohybu. Po
rozehřátí následovaly hry rozvíjející pohybové dovednosti, spolupráci v kolektivu,
orientaci v prostoru a na závěr přišly i úpolové a posilovací cviky.
Hodina TV přinesla dětem spoustu příjemných zážitků spojených s pohybem. A
to především díky kamarádskému a zároveň profesionálnímu přístupu lektora, který
žáky velice zaujal.
…………………………………………………………………………………………
Divadélko pro školy – Z Devatera pohádek
První akcí nového kalendářního roku byla návštěva hereckého souboru
z Hradce Králové. Divadélko pro školy za námi zavítalo ve středu 16. ledna 2019.
Pro žáky a děti z mateřské školy bylo připravené loutkoherecké představení na
motivy dvou příběhů ze slavné knížky Devatero pohádek od Karla Čapka.
V úvodu představení byli
diváci seznámeni s osobou
spisovatele a obsahem jeho knihy.
Jako první jsme zhlédli příběh
tuláka Františka Krále, který byl
křivě obviněn z krádeže kufříku s
penězi. Z příběhu vyplývalo, že je
velmi snadné někomu křivdit, ale
že poctivost se nakonec přeci jen
vyplácí, tak jak Karel Čapek
popisuje ve své Tulácké pohádce.
Jako druhou si diváci vylosovali
pohádku Loupežnickou: tedy
slavné
dobrodružství
loupežnického synka Lotranda, kterého tatínek nechal vzdělat a slušně vychovat v
klášteře
a pak mu odkázal své strašlivé řemeslo.
Oba příběhy se dětem jistě líbily. Herci předvedli opravdu vynikající herecké
výkony a bylo vidět, že se všichni dobře bavili.
******************************************************************************************

Informace
Zubní pohotovost o víkendech – Únor 2019
Den Lékař
2.2.
MUDr. Hanáková
3.2.
MDDr. Koudelková
9.2.
MUDr. Jílková
10.2. MUDr. Hošák

Adresa
Blansko, Pražská 1b
Blansko, Pražská 1b
Rájec, Ol. Blažka 145
Adamov, U Kostela 4
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Telefon
516 418 788
516 419 538
516 410 786
516 446 428

16.2.
17.2.
23.2.
24.2.

MUDr. Houdková
MDDr. Vrbová
MUDr. Jaklová
MDDr. Janáč

Blansko, Pražská 1b
Knínice u Boskovic, 330
Boskovice, Smetanova 24
Boskovice, Lidická 10

731 144 155
516 452 808
516 454 046
537 021 289

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

Obecní úřad oznamuje, že od počátku února jsou vybírány platby za svoz
komunálního odpadu na rok 2019 ve výši 460 Kč za občana.
Dále jsou vybírány poplatky za psa – 80 Kč/pes, 50 Kč/pes pro
seniory, 100 Kč za každého dalšího psa.
Dále jsou vybírány poplatky z pronájmu jednoho hrobového
místa na 10 let na místním hřbitově ve výši 300,- Kč.
Výše zmíněné poplatky můžete platit v kanceláři obecního
úřadu v úředních hodinách, a to:
Pondělí:
Středa:

800-1200, 1400-1700
800-1200, 1400-1700

Poplatky lze také uhradit v sobotu 23.2.2019 a v sobotu 23.3.2019, vždy od 800 do
1100 v kanceláři Obecního úřadu.
******************************************************************************************

Informace o uskutečněných akcích
Hasičský ples
V měsíci lednu se uskutečnil tradiční ples Sboru dobrovolných hasičů
Cetkovice. S dostatečným předstihem započaly přípravy a v sobotu 12. ledna se ve
20:00 hodin rozezněl sál místního kulturního domu. K tanci a poslechu zahrála
skupina Velvet, která během večera představila své hudební vystoupení s názvem
Abeceda – zazněli známí čeští i zahraniční interpreti začínající na písmena abecedy v
podání zpěváků z kapely. Toto vystoupení sklidilo veliký úspěch.
Kromě tance a zpěvu bylo pro všechny přítomné připraveno ve 22:00 hodin slosování
vstupenek o vepřovou hlavu, od 23:00 hodin soutěž o ceny. Mezi hlavní výhry patřil
tablet Lenovo, parní čistič, poukaz na sele, Cardphone, sekera, pilka, zahradní
čerpadlo, dort a další hodnotné a zajímavé ceny. Každá prodaná obálka s losy
zaručovala výhru.
K dobré zábavě patří i dobré jídlo a pití. Jistě všem „hladovým“ přišly vhod
jednohubky nebo řízek s bramborovým salátem. K pití, kromě nealkoholických
nápojů, bylo nabízeno kvalitní víno z Jižní Moravy či něco „tvrdšího“ z pekla. I když
jsme letos zaznamenali menší návštěvnost než v předchozích letech, celý večer se nesl
v duchu příjemné atmosféry a dobré zábavy.
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Rádi bychom touto cestou poděkovali sponzorům za jejich dary. Dále děkujeme
všem, kteří svojí účastí podpořili místní hasiče a všem pořadatelům za čas a ochotu.
Lenka Vybralová
………………………………………………………………………………………………………………………

Tříkrálová sbírka 2019
Vánoce nekončí Štědrým dnem a následným svátkem Narození Páně (Božím
hodem vánočním) ani svátkem prvomučedníka sv. Štěpána. Právě kontrast narození
Syna Božího a smrti sv. Štěpána je k zamyšlení, protože
radost a i smutek patří neodmyslitelně k životu člověka.
Vánoční období pokračuje svátkem Tří králů a končí právě
nedělí po 6. lednu, kdy křesťané slaví svátek Křtu Páně,
který připomíná pokřtění Ježíše sv. Janem Křtitelem
v posvátné řece Jordán.
Svátek Tří králů je pro věřící dnem Zjevení Páně.
V tento den se přišli do Betléma poklonit právě narozenému
Ježíši Mudrci z Východu a přinesli mu dary. O klanění
těchto mudrců podává zprávu 2. kapitola evangelia podle
Matouše. Nezmiňuje se v ní ale, kolik jich bylo, ani zdali
byli skuteční králové. Počet „králů“ se odvozuje od darů,
které novorozenému Spasiteli přinesli:
„Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem,
klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu.“
Matouš, (2,11)
Dary měly symbolický význam: zlato jako nejcennější zboží vyjadřovalo úctu a
symbolizovalo stálost a neporušitelnost, kadidlo odkazovalo na Ježíšovo božství, vůně
kadidla je metaforou modliteb stoupajících k Bohu, myrha
– vonná balzamovací mast – předjímala Kristovo utrpení a
smrt na kříži.
Tento svátek v současné době symbolizuje
Tříkrálová sbírka, která navazuje na lidovou tradici
tříkrálových koledníků. Konáním této sbírky je lidem dána
možnost (po tom, co sami byli obdarováni o Štědrém dnu)
zapojit se do pomoci trpícím a potřebným lidem.
I v naší obci se každoročně koná tato sbírka, kterou
pomáhá organizovat Obecní úřad Cetkovice a Farnost
Cetkovice a je založena především na dobrovolnících.
V sobotu 5. ledna 2019 se opět vydaly dvě skupiny
koledníků po obci, aby navštívily Vaše domácnosti a
poprosily o finanční příspěvek pro lidi, kteří jsou odkázáni
na pomoc jiných. Jednu skupinu, která chodila po spodní části obce, vedla paní Eva
Knídlová a byly v ní Kristýna Kubínová, Nela Hunčová a Pavla Knídlová. Druhou
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tvořili samí kluci, kteří se této sbírky nezúčastňují poprvé – Radek Grepl, Marek
Najer a Filip Najer. Vše koordinoval tradičně nestor této sbírky Martin Čapka. Jejich
snaha byla úspěšná a koledníci a kolednice do svých pokladniček vybrali
neskutečných a úctyhodných 28.550,-Kč. Je téměř neuvěřitelné, že byl opět
překonán předchozí rok, kdy v pokladničkách skončilo 27.179,-Kč. Velkou měrou
se vždy na výsledné částce podílí i ti, kteří následující den odpečeťují pokladničky a
počítají vybrané peníze. Vždy sáhnou ještě do svých peněženek a přispějí do sbírky
nemalými částkami. Letos se otevírání pokladniček zúčastnil Čapka Jiří, Čapka
Ladislav, Čapka Martin, Čapková Svatava, Grepl Radek a Horák Petr.
Dovolíme si jen znovu připomenout, že Charita ČR poskytuje pomoc všem
lidem v nouzi bez rozdílu vyznání či barvy pleti. Proto se snad najde jen málo lidí,
kteří nepřispějí koledníkům do kasičky. Přestože i tací jsou bohužel mezi námi, nikdo
jim nepřeje, aby tuto pomoc někdy potřebovali. Pro všechny pak platí slova: „Kdo
daruje srdcem, nikdy nepřemýšlí, že se mu to nějak vrátí“.
Děkujeme všem, kteří přispěli jakoukoliv částkou. Jsme rádi, že občanům
naší obce není lhostejný osud lidí, kteří potřebují pomoc.
Petr Horák
******************************************************************************************

Pozvánka na nadcházející akce
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………………………………..………………………………………………………….

Základní škola Cetkovice
Vás srdečně zve v sobotu 9. února 2019 od 20 hodin
do kulturního domu v Cetkovicích na

Školský ples
Program:
Ve 21 hod. a 22 hod. vystoupení taneční skupiny NA TUTTI
Ve 23 hod. vystoupení TWIRLING
K tanci a poslechu hraje hudební skupina NOTA BENE
Bohatá tombola – 1. cena Zájezd v hodnotě 10. 000,- Kč dle vlastního výběru

Připraveno bohaté občerstvení.
Vstupné: 80,-Kč (do 21 hod. vstupenky slosovatelné o hodnotnou cenu).
Přijďte se pobavit a podpořit žáky Základní školy Cetkovice.
Srdečně Vás zvou pořadatelé.
………………………………..………………………………………………………….

Pozvánka
Odpoledne společenských her
pro malé i velké
KDY: úterý 12. února 2019 od 16 h
KDE: obecní knihovna

Nenuďte se o jarních prázdninách a přijďte do knihovny!
…………………………………………………………………………………………...
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………………………………………………………………………………………...…

Kulturní, školský a sportovní výbor při
zastupitelstvu obce Cetkovice
Vás srdečně zve na tradiční

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
Akce se bude konat v sobotu 23. 02. 2019.
Sraz masek je v 9:30 hodin na Návsi Cetkovice.
………………………………………………………………….......................................
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