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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Máme za sebou květen, ve kterém jsme se mohli těšit z krásného jarního
počasí. Nechybělo slunce a ani teploty, které připomínaly léto. Také nebe na
nás bylo milostivé a po dnech sucha nám zaslalo spásné deště, které tak
pomohly nastartovat přírodu i zaseté plodiny. Tráva díky zálivce narostla do
velké výše. A tak jsme na zahrádkách měli plno práce.
Samozřejmě jsme se na obci soustředili především na údržbu zeleně. Postupně se
pracovník OÚ dostává i na okrajové části obce. Dovolte, abych na tomto místě
poděkoval těm, kteří si před svými nemovitostmi na veřejném prostranství sečou trávu.
Udržují tak obec hezkou a dávají všem ostatním příklad. Pro lepší a rychlejší údržbu
plánujeme zakoupit za traktůrek také kladívkový mulčovač. Jeho použití však bude
zřejmě možné až příští rok, protože v současné době krize dodávek součástek a výrobků
ze železa prodlužuje termíny dodání. Také se podstatně zlepšil pořádek kolem
kontejnerů na bioodpad na ul. Výmoly, za což jsem velmi rád.
V květnu jsme slavnostně otevřeli bezbariérové úpravy obecního úřadu. V rámci této
slavnosti jste si mohli prohlédnout všechny prostory OÚ. K vidění byly výstavky
historických fotografií obecního úřadu i knihovny. Velký zájem také vzbudila výstavka
kronik a fotokronik, které zhotovil kronikář pan Sic. V rámci oprav byl zcela změněn
vstup do obecního úřadu, instalován výtah, vybudováno bezbariérové WC v 1. patře.
Došlo i k úpravě vstupu do kanceláře OÚ. Navíc jsme také provedli opravu průjezdu –
vstupní části OÚ a vymalovali kompletně chodby a schodiště. Zbývá nám ještě opravit
podlahy v mateřském centru (vyrovnat povrch a nový koberec) a dokončuje se oprava
hlavního rozvaděče pro elektroinstalaci. Jsme rádi, že o slavnostní otevření byl velký
zájem z řad Vás spoluobčanů.
Turbulentní doba a tlak na růst cen, který nyní zažíváme, se projevil i na plánované
opravě komunikace na ul. Vrbovecká. Zastupitelstvo obce oslovilo 11 firem, nabídku
podaly dvě firmy. Při jejich oslovení k podpisu smlouvy ani první ani druhá díky nárůstu
cen nechtěla podepsat smlouvu, protože od nabídky po plánovaný podpis cena suroviny
(asfaltobetonu) narostla. Proto vše budeme muset znovu projednat na zastupitelstvu a
porovnat nové nabídky.
Během uplynulého měsíce se v obci konaly mimo již zmíněné otevření prostor OÚ,
velmi zajímavé akce. Hasiči slavnostní mši svatou a průvodem oslavili Sv. Floriána.
Místní organizace KDU-ČSL uspořádala v kulturním domě „Den matek“. Maminky a
babičky se tak mohly potěšit z vystoupení dětí z mateřské a základní školy. Ty si pro ně
připravily velice pěkný kulturní program. Pořadatelé je pak odměnili drobným
občerstvením.
Další proběhlou akcí byl „Malohanácké košt vín“, který pořádala firma LESCUS.
Zde mě překvapila malá návštěvnost, přitom nabízená vína byla vynikající. Ti, kdo vína
mají rádi, mohli využít příležitosti a zkusit různé druhy a chutě.
Překvapivě menší zájem byl i o cestovatelskou přednášku „SOKOTRA – ostrov
dračí krve“, což mrzelo paní knihovnici, která akci pořádala. Přitom bylo zajímavé se
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ve své fantazii přenést do míst, která pravděpodobně nikdy nenavštívíme a zjistit, jak se
žije jinde.
Velkou akcí pak byl několikráte překládaný koncert Janka Ledeckého. Koncert
absolutně splnil všechna očekávání. Dvěma slovy - byl perfektní. Plánované původní
koncerty měly být vánoční, protože Janek vánočních písniček má spousty, ale nakonec
byl koncert akustický. Musím také poděkovat všem, kteří finančně podpořili tuto akci a
vstupenky na koncert tak mohly být za přijatelnou cenu.
A co se připravuje na červen? Je to především vítání občánků, kterých bude tentokrát
deset. Děti z mateřské školy se rozloučí se školním rokem. Nebude chybět ani sportovní
odpoledne pro děti. Využít volný čas můžete i v naší knihovně, protože paní Janková
si pro Vás připravila akci Za zábavou do knihovny.
Dovoluji si ještě připomenout, že skončil termín pro úhradu poplatků za svoz
komunálního odpadu a za držení psů. Chci jen upozornit, že jsou mezi námi tací, kteří
ještě tuto povinnost nesplnili. Těm v nejbližší době dojde upozornění. Pokud však
nedojde k úhradě, tak budeme muset postupovat dle platné legislativy. Věřím, že většina
z těch, co dosud neuhradili, tak učinili z pouhé zapomnětlivosti, což se může stát,
protože nikdo z nás není neomylný.
Také chci ještě upozornit, abyste na místních komunikacích jezdili obezřetně,
ohleduplně a pomalu. Množí se nám stížnosti, např. z ul. Hliníky, kde některé řidiče z ul.
Vrbovecká zláká k rychlejší jízdě kopeček na ul. Hliníky. Bohužel si neuvědomují, že
si na ulici mohou hrát děti. Určitě si vzpomínáme my o „chloupeček starší“, že místní
komunikace se běžně stávala hernou, kde jsme hráli vybíjenou, skákali panáka, jezdili
na kole, kreslili křídami nebo v zimě sáňkovali. Já vím, že v současném provozu to není
možné, ale vyzývám řidiče, aby byli předvídaví a připravení reagovat na to, že se dítě
může objevit na ulici.
Začíná poslední měsíc školního roku. Pro děti bývá někdy složitý. Snaží se na
poslední chvíli vylepšit si známky. A tak jim především přeji, aby se jim to povedlo.
Maturantům, kteří mají za sebou jednu z prvních „zkoušek z dospělosti“, přeji
zasloužený odpočinek po těžké psychické dřině. Vám všem pak přeji příjemné prožití
krásných červnových dnů.
Petr Horák
starosta obce
******************************************************************************************

Společenská kronika
V měsíci červnu se dožívají významného životního výročí tito jubilanti:
Kubínová Marie
Dufka Josef
Růženecký Karel

Soukup Josef
Janková Aloisie
Zapletal Jaroslav
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Barvová Olga
Jedlička Jaroslav
Chemčuková Radka

Kubín Miroslav
Sychra Jan
Kudláček Pavel

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

V měsíci květnu naše řady opustil:
Josef Lizna
Čest jeho památce!
*******************************************************************************************

Informace z Mateřské školy
Květen plný zážitků a sluníčka.
Začátek měsíce května se nesl ve znamení svátku maminek. Rodiče ze třídy Berušek
s námi spolupracovali na aktivitě „Poznej předmět, který patří tvé mamince“. Rodiče,
bez vědomí dětí, přinesli do mateřské školy oblíbený předmět maminky a děti
poznávaly, která věc patří právě jejich mamince. Druhá aktivita „Poznej hlas svého
rodiče z hlasové zprávy“, byla pro děti velkým překvapením. Rodiče zaslali hlasovou
zprávu do mobilu paní učitelky a s dětmi ve třídě jsme hádali, který hlas patří jejich
mamince.
Paní
učitelka
nahrála pro
každého
z rodičů
krátké video
s reakcí dětí
na
tento
zaslaný
vzkaz.
V neděli 8.
května se
konalo
v kulturním
domě
vystoupení
dětí
k svátku
matek. Děti si pro maminky vyrobily přáníčka a medaile, kterými je obdarovaly po
kulturním programu, který byl plný básniček, písniček, tanečků, ale i her na hudební
nástroje. Dětem se vystoupení povedlo na výbornou, a nechyběly ani slzy dojetí ze
strany diváků, mezi kterými byly nejen maminky, ale i ostatní rodinní příslušníci.
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Ve čtvrtek 12. května jsme navštívili Dům přírody Moravského krasu. Výlet byl
zaměřený na téma ekologie, kterému jsme se v měsíci květnu ve školce také věnovali.
Děti se na výletě dozvěděly zajímavé informace o vodě, měly možnost si vyzkoušet
různé experimenty s vodou, či zahrát pohybovou hru „Rybičky, rybáři jedou“.
Aby zážitků nebylo málo, 17. května jsme jeli do Olešnice na Moravě, dozvědět se více
o tradiční ruční výrobě modrotisku.
Pár dní na to, 20. května, navštívili předškoláci Základní
uměleckou školu ve Velkých Opatovicích. Součástí
programu „ZUŠ Open“ byla návštěva oboru výtvarného,
hudebního a dramatického.
V průběhu celého měsíce května měly děti možnost
pozorovat vývoj motýlů od housenek až po vylíhnutí a
vypuštění zpět do přírody. Tato edukativní sada
obsahovala pět housenek motýla Babočky bodlákové –
všech pět motýlů se nám podařilo slavnostně vypustit do
přírody.
Počasí nám v tomto jarním období přálo, a my jsme
mohli trávit čas na zahradě naší mateřské školy hrou na
pískovišti, lezením na průlezkách, houpáním, jízdou na
odrážedlech a koloběžkách či „vařením dobrot“
v zahradní kuchyňce.
Jana Kováčová
******************************************************************************************

Sportovní klub Cetkovice
Fotbal v červnu:
MUŽI:
NE 5.6.2022
17.00 h
Cetkovice - Kořenec
SO 11.6.2022
10.15 h
Lipůvka - Cetkovice
NE 19.6.2022
17.00 h
Cetkovice – Rudice – finále Poháru OFS
(místo konání zatím není známé)
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA:
SO 4.6.2022 14.00 h
Cetkovice – Letovice

hřiště Cetkovice

Náš tým mužů už má jistý postup do okresního přeboru a tak na poslední utkání
soutěže, které se uskuteční v sobotu 11.6.2022 v Lipůvce, plánujeme autobus. Odjezd
by byl v 9 hodin. Byli bychom rádi, kdyby s námi jeli i naši fanoušci a příznivci a užili
si tak s námi oslavy postupu.
Přijděte povzbudit naše fotbalisty.
******************************************************************************************
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******************************************************************************************

Obecní knihovna Cetkovice

ZA ZÁBAVOU DO KNIHOVNY!
/pro děti i dospělé/
v úterý 14. června 2022 od 15 h
v Obecní knihovně Cetkovice
Připraveny jsou společenské hry, soutěže, úkoly a možnost
zahrát si loutkové divadlo!
******************************************************************************************

Hasiči Cetkovice
Umístění v soutěži Požární ochrana očima dětí 2022
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhlašuje každoročně výtvarnou,
literární a digitálně – technologickou soutěž Požární ochrana očima dětí a mládeže. Tato
aktivita SH ČMS má dlouholetou tradici a je organizována pro děti a mládež do 18-ti let
v rámci školní i mimoškolní činnosti. Cílem soutěže je zajistit větší osvětu mezi dětmi
a mládeží v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a Integrovaného záchranného
systému jako celku.
A právě účastí na této soutěži zahájili naši mladí hasiči svoji činnost po
„covidové“ přestávce. Některá díla vznikla přímo v klubovně hasičské zbrojnice, jiná
doma. Do konce února se jich sešlo celkem 14. Z nich do okresního kola postoupilo 5
nejlepších v různých kategoriích - 4 výtvarné práce a 1 literární. A právě literární práce
Alice Pospíšilové s názvem STARÁ DOBRÁ TATRA získala 3. místo v okresním kole
48. ročníku soutěže. Slavnostní vyhodnocení a předání odměn proběhlo koncem května
v Hasičské záchranné stanici Blansko.
Alici gratulujeme za krásné umístění a děkujeme za reprezentaci našeho sboru.
Děkujeme i ostatním zúčastněným mladým hasičům za jejich krásnou tvorbu. Doufám,
že se do soutěže zapojíme se stejným nebo větším zájmem i další rok.
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Lenka Vybralová
******************************************************************************************

Informace
Zubní pohotovost o víkendech – Červen 2022
Den
4.6.

Lékař

Adresa

MDDr. Vrbová

Telefon

Knínice u Boskovic, 330

774 844 735

(MUDr. Křížová)
5.6.

MUDr. Žilka Vlastimil

Benešov, 19

516 467 313

11.6.

MUDr. Beranová Alžběta

Blansko, Gellhornova 9

735 056 656

12.6.

MUDr. Bočková Jana

Kunštát, nám. ČSČK 38

516 462 203

18.6.

MUDr. Fenyk Vlastimil

Letovice, Tyršova 15

516 474 310

19.6.

MDDr. Fojtíková Veronika

Rájec, Zdrav. středisko

516 432 138

25.6.

Dr. Giryeva Halyna

Boskovice, Lidická 8

734 231 261

26.6.

MUDr. Grenarová Marie

Blansko, Vodní 5B

724 081 182

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 24:00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích 8-20 hodin.
******************************************************************************************
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******************************************************************************************

Informace o uskutečněných akcích
Slavnostní otevření bezbariérových úprav a výtahu v budově OÚ
Před 9 lety byla otevřena nově zbudována knihovna Cetkovice ve druhém patře
obecního úřadu v půdním prostoru. Věděli jsme, že pro starší občany to bude problém
dostat se po točitém schodišti do knihovny. Proto jsme začali hned s plánováním výtahu,
který by lépe zpřístupnil celý obecní úřad. Nejprve jsme nechali zpracovat projekt a

zajistili stavební povolení. Následně jsme téměř 3 roky sháněli finance z různých dotací.
Po zpracování generelu bezbariérovosti, jeho následném schválení na úřadech a
zpracování žádosti o dotaci se nám podařilo zajistit finance z MMR ČR. V roce 2021
bylo podáno 8 žádostí žadatelů, kteří prošli těžkými kritérii Úřadu vlády ČR. Z těchto
žadatelů uspěly jen 4 obce, mezi nimiž jsme byli i my. Přidělená částka byla nejvyšší ze
všech žadatelů.
Následně proběhlo výběrové řízení, ve kterém uspěla stavební firma Letostav
Letovice s cenou 2.636.744,-Kč. Dotace činila 1.318.371,-Kč, což je 50% z vysoutěžené
částky. Součástí prací bylo především vybudování výtahu, bezbariérové zpřístupnění
I. NP, kde je pošta a kanceláře OÚ (zde byl rozšířen i vstup do dveří), v průjezdu vznikla
nájezdová rampa, v II. NP bylo zbudováno bezbariérové WC a předělán prostor
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v mateřském centru. Ve III. NP byl nově zbudován vstup do knihovny a jeho napojení
na výtah. Zde byl asi největší problém, protože se musel udělat nemalý zásah do střechy.
Mimo tuto akci jsme ještě opravili celý průjezd. Nově byla přistavena zeď sousedící
s hostincem, protože zeď byla úplně křivá. Nově také byly vymalovány chodby i
schodiště.
Protože se jedná o první veřejně přístupný výtah v Cetkovicích (první výtah
v Cetkovicích je na penzionu na č.p. 52), chtěli jsme jej prezentovat veřejnosti. Proto
jsem se rozhodli, že pro Vás uspořádáme dne 24.5.2022 Slavnostní otevření
bezbariérových úprav a výtahu v budově OÚ, které jsme spojili s možností prohlédnout
si všechny veřejné prostory – knihovnu či obřadní síň. V tento den starosta Mgr. Petr
Horák společně s majitelem firmy Letostav Josefem Tušlou přestřihli pásku u výtahu a
uvedli jej tak do provozu. Starosta seznámil přítomné s historií budovy obecního úřadu,
informoval o všech významnějších rekonstrukcích a pozval přítomné do prostor
knihovny, kde si žáci pro všechny připravili krátké úryvky ze svých oblíbených knih.
Následoval přípitek a krátké občerstvení. Poté část hostů, mezi nimiž nechyběli
starostové z okolních obcí, se vydala na prohlídku obřadní síně, kde je opět starosta
seznámil s jejím vybudováním a o získaných dotacích. V prostorách obřadní síně byla
nainstalována výstava fotografií o historii obecního úřadu. Na stolech byly k vidění
kroniky a fotokroniky. Nechyběla i fotokronika z vítání občánků, kde se někteří
návštěvníci poznali nebo poznali své příbuzné. V knihovně pak bylo možné vidět
fotografie z historie knihovny.
Podle ohlasů měla výstava úspěch. Potěšil nás také velký zájem o tuto akci. Jsme
velmi rádi, že jsme se s Vámi mohli setkat při takové příležitosti.
Petr Horák
………………………………………………………………………………………………………………………

Janek Ledecký v Cetkovicích
Stalo se pěknou tradicí, že v Cetkovicích pravidelně přivítáme v adventní době
nějakého známého umělce. Vše začala kapela Kamelot. Dále to v předchozích letech
byla Petra Janů,
Petra Černocká či
Leona
Machálková.
V prosinci roku
2019
k nám
přijela
Bára
Basiková se svou
kapelou. Na rok
2020 jsme si pro
Vás
připravili
koncert
Janka
Ledeckého. S jeho
manažerem jsme o
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koncertě jednali téměř dva roky, protože jsme o Janka měli velký zájem. Důvodem jsou
jeho nádherné vánoční písně, jež všichni známe. Bohužel pandemie Covid-19 všechno
zhatila. Začátkem prosince stále panoval nouzový stav, zakázané byly veškeré kulturní
a sportovní akce. A tak jsme byli bohužel donuceni koncert, který se měl konat
3.12.2020, zrušit. Ihned jsme naplánovali náhradní termín. Prodané vstupenky mohli
majitelé vrátit nebo si je nechat na další rok. Nově se koncert měl uskutečnit 2.12.2021.
Situace s pandemií se začala lepšit a tak jsme naplno jednali se sponzory a prodávali
vstupenky. Bohužel 14 dnů před koncertem se situace s pandemií začala podstatně
měnit. Velkým tempem přibývalo nakažených. I podmínky pro kulturní akce se
„přiostřily“, musela by se dodržovat přísná hygienická opatření a navíc by všichni
účastníci museli mít po celou dobu koncertu respirátory. Po velké poradě se sponzory
jsme se nakonec rozhodli koncert přesunout. Pro jistotu jsme vybrali jarní termín, kdy
ze zkušenosti z let 2020 a 2021 se opatření vždy zmírnila, protože nemoc ustupovala.
Agentura, která umělce zastupovala, nám nabídla akustický koncert, za který jsme byli
rádi, protože vánoční písně na jaře by byli jaksi „nemístné“ .
A tak jsme konečně Janka Ledeckého přivítali v našem kulturním domě ve čtvrtek
26. května 2022. Od rána jsme v KD pracovali naplno, připravovali hlediště i pódium,
protože to bylo pojato velkolepě. Pódium jsme museli o metr nastavit. Jen ozvučení a
osvětlení zabralo jedno velké dodávkové auto. Vše bylo nutné vynosit a nainstalovat.
Po 15 hodině pak přijela další dodávka s rekvizitami a hudebními nástroji – kulisy, bar,
klavír, bicí souprava či kytary. Těch bylo 8, což je nepředstavitelné. Následovala
hlasová
zkouška
se
všemi aktéry,
včetně Janka,
která se trošku
protáhla.
Nakonec
jsme se dočkali
a po 19. hodině
začal samotný
koncert,
na
který jsme se
všichni těšili.
Janek Ledecký
nás nezklamal.
První
část
koncertu byla
především
o
použití
akustických
kytar a klavíru. Mohli jsme se tak přenést do baru Svět, který měl představovat místa,
kde Janek se svou kariérou začínal. A tak jsme si vyslechli zajímavě pojaté některé
písně. Samozřejmě nechyběly ani známé hity jako Na ptáky jsme krátký, Proklínám či

Červen 2022
10

Právě teď. Postupně se publikum dostalo do varu a bouřlivým potleskem ocenilo velké
hity, které si společně s Jankem zazpívalo. Později zpěvák přešel na elektrické kytary a
postupně muziku „přitvrdil“.
V přísálí bylo možné si zakoupit občerstvení od našich hasičů a také CD zpěváka
včetně triček. Velkým prodejním hitem byla kniha Verše potrhlé, kterou ilustroval jeho
syn Jonáš. Knížka je určena dětem s doprovodem rodičů a rodičům s doprovodem dětí.
Jedná se o 25 básniček ze světa zvířat. Pro případ, že rodiče nebudou mít čas, má každá
básnička i svou audio podobu, kterou namluvili známí čeští herci a herečky (např. Marek
Eben, Aleš Háma, Jakub Kohák, Jitka Čvančarová, David Matásek, Hynek Čermák, Iva
Pazderková a další). Po koncertě vytrvalým návštěvníkům Janek Ledecký podepsal CD,
trička či zakoupené knihy. Také se s nimi ochotně vyfotil.
Sluší se na tomto místě poděkovat Janku Ledeckému za krásný zážitek, Jirkovi
Palánovi za pomoc s organizací. Především však děkujeme sponzorům, kteří přispěli
na koncert a umožnili tak, aby lístky byly pro nás za příznivou cenu. Nakonec
děkujeme všem návštěvníkům, kteří pomohli vytvořit nádhernou atmosféru.
Dovolte mi ještě vyjmenovat sponzory. Generálním sponzorem byla firma LESCUS
Cetkovice. Dalšími sponzory byly firmy Gerbrich Velké Opatovice, EKOTERM CZ
Letovice, ING DRAK, DŘEVOS a Dvořák Comte z Cetkovic, S-cart, Development
Minářová, stavebniny MOLAT, VOS zemědělců a.s. a odborová organizace PDRefractories.
Petr Horák
………………………………………………………………………………………………………………………

Pozvánka na připravované akce

Cetkovice 25. 6. 2022
Bližší informace na plakátech před
konáním akce.
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******************************************************************************************

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

vyhlašuje
заявляє
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Зарахування до дитячого садка
pro ukrajinské občany s vízem o strpění nebo o dočasné ochraně
z obvodu území Cetkovice, Světlá, Uhřice
для громадян України з візою толерантності або тимчасового захисту з
району Цетковіце, Світла, Угржице
Termín/ дата: 14. 6. 2022
Místo podání/ місце адміністрації: Mateřská škola Cetkovice
Doba podání/ час адміністрування: 13.30 – 15.30 hodin
Zákonný zástupce předloží/Законний представник подає:
 žádost o přijetí do mateřské školy/ Заява про зарахування дитини до
дошкільного навчального закладу
 vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte/ довідка лікаря про стан здоров’я
дитини при надходженні до дитячого садка
 doklad o totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce, jako doklad
totožnosti je možné předložit také vízum nebo podobný doklad/ документ, що
підтверджує особу дитини та особу законного представника, в якості
підтвердження особи також можна пред'явити візу або подібний документ
******************************************************************************************
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.
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