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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Na začátku minulého zpravodaje jsem trošku žehral na počasí, protože
v dubnu bylo horko a sucho, což moc nesvědčilo přírodě. Zato právě
uplynulý měsíc téměř celý propršel, za což jsme byli všichni rádi. Bylo vidět,
jak jarní vláha okamžitě celé přírodě pomohla. Zvedla se tráva do výše více
jak 1 metru, v zahrádkách vzešlo snad vše, co jsme zaseli. Naštěstí se nám vyhnuly
přívalové srážky a deštík byl jen tzv. zahradnický. Snad to bude mít příznivý vliv i na
dlouhodobější vláhu v půdě.
Výše uvedené počasí přispělo k rychlému růstu trávy po obci. Proto jsme se
soustředili především na její kosení. A protože je jí mnoho, práce postupují pomaleji, i
tak se postupně později dostaneme na všechna místa. Podařilo se nám koupit použitý
„vyžínač“ příkop k traktůrku (má však omezený dosah) a tak část svahů budeme dělat
s ním.
Dobrou zprávou uplynulých dní je to, že se nám podařila získat dotace ze OPŽP
na zateplení kulturního domu a výměnu zdroje vytápění. Nyní doděláme projektovou
dokumentaci a spustíme výběrové řízení.
Jak jsem Vás v minulém zpravodaji informoval, dorazily v měsíci květnu nové
odpadové nádoby na tříděný sběr. Jsou zatím složeny u hasičské zbrojnice. Nyní bude
spárován čip s nemovitostí a nádobou. Vytisknou se smlouvy a bude provedena
distribuce. Původně jsme si mysleli, že byste si pro ně ve dvou termínech přijeli na
výdejní místo. Ale lepší bude to, že Vám je přivezeme v určený den až k Vám domů,
kde jen podepíšete připravenou smlouvu o pronájmu nádob a ty Vám hned předáme.
Více informací naleznete dále ve zpravodaji. Bude to tak z hlediska logistiky lepší a
nemusíte zbytečně přemýšlet, jak si zajistíte odvoz. Předpoklad distribuce je ve třetím
a čtvrtém týdnu měsíce června. První svozy v novém systému budou od 1.7.2019.
Asi jste si všimli, že probíhá rekonstrukce dětských hřišť na Návsi a na Brodku.
Prvky na prvně jmenovaném hřišti již nesplňovaly bezpečnostní parametry, některá
ráhna musela být již dříve kvůli hnilobě vyměněna. Nové herní prvky jsou z akátu a
měly by tak podstatně déle vydržet. Křivé kůly mají lépe zapadnout do vesnického
prostředí. Dále v rámci akce chceme dělat i revizi všech dětských prvků v obci.
Uplynulý měsíc byl u nás plný společenských akcí. Zajímavě se jevil hned 1.5.
„Malohanácké košt vín“. Jednalo se o první akci tohoto druhu u nás. Košty vín známe
především z jižní Moravy, kde je pořádá téměř každá obec. V ceně vstupného měli
možnost hosté degustovat z vinného lístku. U vstupného je pak pořadatelé z firmy
LESCUS přivítali přípitkem ze skleničky, která byla v ceně, a návštěvníci si ji pak
mohli odnést domů. Hned o víkendu následovala Cetkovická pouť. Té bohužel nepřálo
tolik počasí. Celý týden bylo „jakž takž“, ale na víkend se podstatně ochladilo a
v sobotu vydatně pršelo. Přesto nechyběla Slavnost sv. Floriána, kterou si připravili
naši hasiči. Ti také během nedělní poutě prodávali občerstvení v hasičské zbrojnici.
Také fotbalisté pro ty mladší v sobotu pořádali tradičně pouťovou zábavu. V neděli
pak nechyběli pouťové atrakce, kolotoče i stánky. Bohužel návštěvnost akcí podstatně
ovlivnilo špatné počasí.

Červen 2019
2

Další víkend si pak pro naše maminky a babičky připravila místní organizace
KDU-ČSL oslavu „Dne matek“. Na této akci nemohou chybět vystoupení dětí
z mateřské a základní školy, a také drobné občerstvení. Celá akce je poctou za
mateřství, lásku a výchovu pro naše maminky a babičky.
I v následujícím měsíci se můžeme těšit na některé akce. Tou první již byl tradiční
turnaj v nohejbale, který pořádá obec společně s SK Cetkovice. Akce se zúčastnilo
osm družstev a nechyběly zde dobroty z udírny či točené pivko. K červnu
neodmyslitelně patří i Sportovní odpoledne, které si pro děti připravil KŠaS výbor.
Opět jsou připraveny zajímavé hry a soutěže včetně zajímavých cen. Dospělí se pak
mohou těšit na drobné občerstvení.
Končí také fotbalová sezóna. Fotbalisté odehrají poslední utkání sezóny 20182019. Konec školního roku je spojen s rozlučkovými akcemi v místní ZŠ a MŠ.
Základní škola připravuje stejně jako v předchozích letech vystoupení mažoretek,
které bude na Návsi. Zde můžete vidět, co naše děti během roku nacvičily. I mateřská
škola se opět slavnostně rozloučí s dětmi, které končí docházku v mateřince a po
prázdninách nastoupí už do základní školy. Letošním tématem je fotbal. Paní
knihovnice Vás zve do knihovny „Za zábavou do knihovny!“. Velmi zajímavě se jeví
možnost mladým čtenářům stát se o prázdninách knihovníkem a poznat tak
rozmanitou práci v knihovně.
Dovolím si ještě upozornit na to, že obec shání na dohodu uklízečku pro budovy
obce a také nově i správce kulturního domu. Je to možnost drobného přivýdělku jak
při práci, tak pro ženy na mateřské dovolené či důchodce. Budeme rádi, pokud se nám
podaří sehnat spolehlivé občany, jaké jsme měli dosud.
Právě začíná poslední měsíc školního roku a děti dohánějí poslední resty tak, aby
vysvědčení bylo co nejlepší. A tak jim přejeme, aby se jim to podařilo. A Vám všem
přeji příjemný červen.

Petr Horák
starosta obce
******************************************************************************************

Společenská kronika
V měsíci červnu se dožívají významného životního výročí tito jubilanti:
Čížková Jarmila
Brychtová Helena
Jedličková Anna
Soukup Josef

Jurdičová Marie
Kašpárková Blanka
Kopečná Eva
Kubínová Marie

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

V měsíci květnu se do naší obce narodily:
Nela Bičovská
Nela Marvanová
Hodně štěstí do života!
**************************************************************************************

Informace z Mateřské školy
Květen v mateřské škole
Měsíc květen nám začal sice poněkud chladně a deštivě, ale zato hned
pohádkovým vystoupením „O červené Karkulce“, který k nám do mateřské školy
přijel zahrát pan Hruška. Na toto vystoupení se děti moc těšily, protože pan Hruška
dokáže děti vždy velmi vtipně zatáhnout do děje. Ve čtvrtek 9. května k nám přijeli na
besedu zástupci Policie ČR. Besedou děti provázeli maňásci policistky a policisty.
Děti se zábavnou formou dozvěděly mnoho užitečných informací o bezpečnosti a také,
jak se správně chovat v silničním provozu. Nejvíce ze všeho ocenily, když si mohly
vyzkoušet neprůstřelnou vestu, čepici a
v policejním autě zapnout houkačku.
Všechny děti dostaly na konci besedy od
policistů tematické omalovánky. 13. května
jsme s našimi předškoláky jeli na
představení „Včelí medvídci zpívají“
divadla Věž z Brna, které se konalo
v sokolovně v Boskovicích. Herci dokázali
rozezpívat dětské publikum písněmi, které
děti i paní učitelky znaly z Večerníčků. Ale
to už se nám pomalu blížilo datum svátku
maminek, ke kterému děti už tradičně
připravily vystoupení v kulturním domě.
Tentokrát jsme nacvičili zpívanou pohádku
„ O perníkové chaloupce“ v kostýmech a
s krásnými kulisami. Tak jsme se rozloučili
s tématem „Maminky a rodina“. Následující
téma „Ekologie a ochrana přírody“ jsme
s dětmi zahájili tříděním odpadu, který jsme
odnesli z mateřské školy do kontejnerů na
sběrných místech v obci. Každý z dětí nesl různý druh odpadu - papír, plastové obaly,
PET lahve a dokonce i nefunkční malý elektrospotřebič. Na sběrném místě jsme
odpad roztřídili do určených kontejnerů a zopakovali si, co víme o ekologii, o třídění
odpadů a co je to recyklace. V úterý 28. května jsme společně s Mateřskou školou
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Borotín jeli na výlet na hrad Bouzov. Tam nás čekalo vystoupení plné rytířů, lapků i
princezen. Děti si vyzkoušely rytířský souboj v opravdové přilbě, získaly rytířský glejt,
mohly si vystřelit z kuše na terč a podívat se do útrob trojského koně vysokého 15
metrů, který je největší dřevěnou stavbou koně na světě. V pátek 31. května navštívili
předškoláci Základní uměleckou školu ve Velkých Opatovicích. Zde se konal již III.
ročník celostního happeningu základních uměleckých škol.
Lenka Koplíková
******************************************************************************************

Informace ze Základní školy
Lipka Brno
V pondělí 29. dubna žáci
ZŠ navštívili v Brně školské
zařízení pro environmentální
vzdělávání – Lipku. Zde pro ně
byly připraveny přírodovědné
programy.
O tom, jaká dobrodružství
se odehrávají v půdě, se žáci 4.
a 5. ročníku dozvěděli v rámci
výukového programu „Půda
není nuda“.
Ve společném úvodu se
žáci podívali na zajímavé
diapozitivy a řekli si, jak vzniká půda. V jedné části programu se věnovali půdě a
jejímu
složení.
Rozpoznávali
jednotlivé
komponenty půdy a pojmenovávali je. Za
pomoci lupy a binokulárního mikroskopu
rozlišovali ve vzorcích půdy částečky neživé
přírody (kamínky, písek, jíly) a zbytky
živočišných a rostlinných těl. Při pokusech
dokázali, že půda také obsahuje vodu a vzduch.
V druhé části programu sbírali a pozorovali
půdní živočichy. Pomocí lupy a klíče určovali
půdní bezobratlé. Na základě seznámení se s
potravními vztahy v půdě, mohli žáci porozumět
významu
půdních
živočichů
a
jejich
nenahraditelné roli v procesu koloběhu látek v
přírodě.
Pro žáky 1. – 3. ročníku byl připraven
program Ze starého stromu. Jak již název
napovídá, hlavním tématem byl starý strom
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v parku – pro někoho vhodný k pokácení, pro mnohé živočichy domovem a útočištěm.
Na
úvod
žáci
zhlédli
krátký
hraný
motivační
příběh: cestovní agentura hledá vhodné bydlení pro své klienty –živočichy a houby.
Konkrétně pro mravence, sršně, strakapouda a lišejník. V další části programu žáci
zjišťovali bližší informace o těchto potenciálních obyvatelích starého stromu – kde
bydlí, jak se živí, co potřebují k životu a zda je pro ně starý strom vhodným domovem.
Svá zjištění mohli na závěr zúročit při společném „ubytování“ nových obyvatel do
starého stromu.
Celý program byl velice zajímavý, věříme, že nové poznatky obohatí naše hodiny
přírodovědy a prvouky.
………………………………………………………………………………………………………………………

Dopravní výchova v Blansku
V pátek 17. května absolvovali žáci 4. a 5. ročníku jarní cyklus výuky dopravní
výchovy na Dětském dopravním hřišti v Blansku.
V této části výuky žáci skládali zkoušku, která obsahovala dvě části: část
teoretickou
– test znalostí z učiva podzimního i jarního cyklu dopravní výchovy, a část praktickou
– jízdu na DDH ve „cvičném silničním provozu.“
Po důkladném zopakování pravidel silničního provozu, dopravních značek
a křižovatek došlo k ověření teoretických znalostí žáků testem. Poté jsme se přesunuli
na dopravní hřiště, kde si žáci mohli vyzkoušet bezpečnou jízdu na kole, správné
návyky při jízdě i reálné situace v silničním provozu - světelné křižovatky, jízdu po
kruhovém objezdu, dávání přednosti, reagování na různé dopravní situace atd.
Na závěr museli všichni žáci dokázat, že bezpečnou jízdu na kole ovládají.
Úspěšní cyklisté obdrželi po splnění teoretických znalostí i praktických
dovedností „Průkaz cyklisty“.
Žákům se tato akce velmi líbila. Nezbývá než popřát všem našim cyklistům
šťastnou cestu!

………………………………………………………………………………………………………………………
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Olympiáda dětí a mládeže 1. ročníku ve Velkých Opatovicích
Ve středu 22. května se v areálu Základní školy Velké Opatovice konala
Olympiáda dětí a mládeže 1. ročníků, na které letos nechyběli ani naši prvňáčci.
Soutěžilo se v disciplínách: běh na 400 m, běh na 50 m, skok z místa a hod kriketovým
míčkem. I přes deštivé počasí, které nás
provázelo celé dopoledne, nechybělo našim
malým závodníkům odhodlání sportovat a
ostatním prvňáčkům povzbuzovat své
spolužáky.
Po
slavnostním
zahájení
olympiáda odstartovala běhy chlapců a
děvčat na 400 m. Další stanoviště si školy
plnily podle svých možností. My jsme v
mezičase pokračovali skokem do písku a
krátkou zaslouženou svačinkou v šatně. Po
splnění zbývajících disciplín – běh na 50m a
hod
míčkem,
nás
čekal
poslední
„pohádkový“ úkol. Byl jím Pohádkový les a
občerstvení v místní jídelně. Sportovní klání
bylo zakončeno společným nástupem a vyhlášením výsledků.
Sice na stupních vítězů naši žáci nestáli ani jednou, ale na sportovní atmosféru
a dobrou náladu této akce budou jistě rádi vzpomínat.
Není přece důležité vyhrát, ale zúčastnit se.
******************************************************************************************

Sportovní klub Cetkovice
Poděkování
Dovolujeme si touto cestou poděkovat všem, kteří navštívili tradiční Pouťovou
zábavu a také všem pořadatelům, kteří se na přípravě, průběhu a úklidu podíleli. Akci
provázela dobrá nálada. Účast malinko pokazilo deštivé počasí. Získané prostředky
budou použity na chod klubu.
Fotbal v červnu:
MUŽI:
NE 9.6.2019
NE 16.6.2019
PŘÍPRAVKA:
SO 8.6.2019

17.00 h
17.00 h

Cetkovice - Vísky
Vranová - Cetkovice

10.00 h
11.15 h

Benešov - Cetkovice
Doubravice - Cetkovice

………………………………………………………………………………………………………………………
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Nohejbalový turnaj trojic 2019
Již deset let je v obci vybudováno víceúčelové hřiště, jehož výstavbu finančně
podpořila MAS Partnerství venkova. V rámci projektu tak již devátým rokem pořád
obec Cetkovice společně s SK Cetkovice akci „Nohejbalový turnaj trojic
Cetkovice“. Ten letošní ročník se uskutečnil v sobotu 1. června 2019.
Tomuto turnaji vždy přálo
počasí. Letos však vše
nasvědčovalo tomu, že to bude
první ročník, který proprší.
Tak
tomu
alespoň
nasvědčovaly
předpovědi
počasí týden před konáním.
Pak to také vypadalo, že snad
v sobotu budou jen přeháňky.
Nakonec
bylo
nádherné
slunečné počasí s teplotami
dosahujícími 27°C. Na takové
horko ihned po předchozích
chladných
dnech
nebyl
organismus hráčů úplně připraven a někteří s tím měli problém.
Pořadatel určil maximální počet účastníků na 8 družstev a týden dopředu byla
všechna místa obsazena. Jádro týmů tvoří hráči, kteří nevynechali ani jediný ročník.
V sobotu se tak při registraci v 8.30h hlásila všechna přihlášená družstva. Potom
následovalo za účasti kapitánů rozlosování. Družstva jako vždy byla rozdělena do
dvou skupin:
Skupina „A“:
Naplaveniny
Utopenci
Kriminál
Letfa Team

Skupina „B“:
Jezevci
Princezny
Starci
PRF Cetkovice

Následně „ředitel turnaje“ a hlavní organizátor Petr Horák seznámil přítomné
kapitány jednotlivých družstev s pravidly a místními specifiky. Turnaj byl zahájen
těsně po deváté hodině utkáním Naplavenin s Utopenci, jež loni turnaj vyhráli.
Letošní turnaj byl opět vyrovnaný. Skupinu A vyhrál tým Kriminál. Měl sice
stejný počet výher jako druzí Utopenci, ale o pořadí rozhodoval vzájemný zápas, který
ve skupině těsně 2:1 vyhrál Kriminál. Ještě více však byla zamotaná skupina B. Zde tři
družstva dosáhla shodně dvou výher. Další kritérium vzájemný zápas k pořadí
nepomohl, protože se vzájemně jednou mužstva porazila, a tak rozhodoval nejvyšší
počet vyhraných setů. Zde tak nakonec z prvního místa do semifinále postoupilo PRF
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Cetkovice. O dalším postupujícím rozhodl počet prohraných setů, kde na tom byli lépe
Starci a postoupili jako druzí z této skupiny.
Následovala semifinálová utkání. Do finále suverénně postoupili Utopenci
v utkání s PRF Cetkovice (2:0). Kriminál pak jednoznačně porazil Starce 2:0. O třetí
místo si to tak rozdalo PRF Cetkovice se Starci. PRF nakonec zvítězilo 2:0 (11:6 a
11:7) a získalo bronzové medaile. Finále bylo pravým vyvrcholením turnaje. Bylo
naprosto vyrovnané. První set vyhráli Utopenci v sestavě Jan Horák, Michal Kubín,
Tomáš Sychra. Druhý set naopak vyhrálo Kriminál v sestavě Tomáš Pospíšil, Jakub
Pospíšil a Lukáš Přikryl. Třetí rozhodující set byl absolutně vyrovnaný. V poměru
12:10 ho pro sebe urval Kriminál a stal se tak vítězem Nohejbalového turnaje trojic
Cetkovice 2019.
Na konci celého turnaje bylo vyhlášeno pořadí, rozdány poháry a medaile
a každé mužstvo dostalo dárky od Obce Cetkovice včetně malé skleničky místní
pálenky. Medailisté také dostali výborné víno, které věnovala firma LESCUS.
Nejlepším hráčem turnaje se stala Klárka Dokoupilová z týmu princezen, která se
nebála startovat mezi samými muži. Celý den nechybělo i dobré občerstvení v podobě
dobrot z udírny a výborného chlazeného piva z minipivovaru. Organizátoři děkují
všem hráčům, pořadatelům i divákům za účast.
Petr Horák
******************************************************************************************

Šipkařský klub DC Haluzáři Cetkovice
Výsledky sezóny:
Oproti loňskému roku, kde nás bylo pouze 7 týmů, přibylo dalších 6. I přes těžký
začátek, kdy jsme hned první hru remizovali, jsme všech zbylých 23 her nenašli
přemožitele a vše vyhráli. Byla to famózní sezóna a poprvé za 10 let co hrajeme šipky
se nám povedlo 3.ligu vyhrát. V příští sezóně už budeme hrát v 2 lize. A protože jsme
postoupili z prvního místa, budeme reprezentovat jihomoravský kraj.
23. června pojedeme do Králík, kde se utkáme s 40 nejlepšími týmy z celé
republiky. Sám jsem zvědav, jak dopadneme, a slibuji, že dám v příštím čísle
zpravodaje vědět, jak jsme dopadli.
Díky,Martin Lizna
Pořadí

Hráč

Zápasy

Družstvo

Legy

LKH
%

C

O

V

%

O

V

1.

Toman Filip

Popelka Team Boskovice

76,6 81,82 96 88 72 73,58 212 156

2.

Konůpka Miloslav

DC Bikers Sloup A

72,5 81,58 96 76 62 73,12 186 136

3.

Lizna Martin

DC Haluzáři Cetkovice

72,4 80,00 96 95 76 73,30 221 162

4.

Štolpa Roman

DC Pivárna Sloup A

70,9 78,75 92 80 63 72,49 189 137

5.

Štrof Petr

DC Pivárna Sloup A

69,6 79,17 92 48 38 72,32 112 81
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Pořadí

Družstvo

1.

DC Haluzáři Cetkovice

24 23 0 0 1

0 0 289 : 144 642 : 389

70

2.

DC Bikers Sloup A

24 20 3 0 0

1 0 308 : 127 681 : 365

66

3.

DC Pivárna Sloup A

24 15 0 0 3

6 0 260 : 175 593 : 446

48

4.

Rumíci Krhov

24 14 2 0 1

7 0 242 : 193 554 : 472

47

5.

Popelka Team Boskovice

24 14 2 0 1

7 0 227 : 208 533 : 508

47

6.

Hoteliéři Usobrno C

24 10 3 0 0 11 0 194 : 241 491 : 566

36

7.

DC Vandals Blansko C

24 10 0 0 1 13 0 211 : 222 524 : 534

31

8.

ŠK Černí baroni Boskovice

24

9

1 0 1 13 0 216 : 218 518 : 525

30

9.

Dělníci z Dělňáku Blansko

24

7

1 0 3 13 0 182 : 254 457 : 592

26

10.

DC Triple X Letovice

24

8

0 0 0 15 1 186 : 246 463 : 573

21

11.

DC Bikers Sloup B

24

4

2 0 3 15 0 183 : 254 472 : 582

19

12.

DC Meziriver Deštná

24

5

1 0 1 17 0 195 : 239 490 : 567

18

13.

Příšerky Stvolová

24

1

1 0 1 21 0 131 : 303 380 : 679

6

Kol

V

VP R PP

P

K

Skóre

Legy

Body

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

Informace
Upozornění občanům
Po obci se množí výskyt volně pobíhajících psů. Jejich majitele
chceme upozornit na obecně platnou vyhlášku č.1/2003, která zakazuje
volný pohyb psů a jiného domácího zvířectva po obci. Porušení této
vyhlášky je stíháno jako přestupek.

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

!!! Nový systém svozu odpadů a distribuce nových nádob !!!
V souvislosti s čistotou obce a s udržitelným životním prostředím, které chceme
zachovat i pro budoucí generaci, se naše obec zapojila do projektu obcí Malé Hané
v oblasti odpadů. Již v minulém roce vznikl Svazek obcí Technické služby Malá
Haná. Tento svazek založil společnost na svážení odpadů. Tato společnost od
1.1.2019 sváží i pro naši obec. Cílem společnosti pod heslem „Naše odpady“ je zajistit
na obcích větší třídění odpadů, zajistit dlouhodobé vztahy se zpracovateli odpadů a
zmírnit dopad konce skládkování, jež je plánováno na rok 2025. Dále svazek chce
dosáhnout toho, že o odpadech si budeme rozhodovat my obce a případné zisky ze
svozu budou zpětně investovány do obcí. Chtěli jsme tímto krokem zcela změnit
zaběhnutý svoz odpadů. Podařilo se nám z dotace OPŽP, kterou za všechny obce
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podal svazek, získat finance na nové odpadové nádoby (plast, papír a bioodpad), které
budete mít přímo doma a nemusíte tak zbytečně chodit ke kontejnerům, které bývají

občas přeplněny. Tímto systémem tzv. „DOOR TO DOOR“ (sběr odpadu od dveří)
chceme napomoci k většímu třídění a k Vašemu pohodlí.
V současné době jsou již nádoby v obci. Každá nádoba je označena čipem. Nyní
dojde k jejich doznačení. Přemýšleli jsme, jak Vám tyto nádoby distribuovat do
domácností. Nakonec Vám je rozvezeme všem domů, abyste s tím neměli žádné
problémy.
Rozvoz nádob bude probíhat ve dnech:
- Sobota 15. 6. 2019 v době od 8.00 od 14.00h
- Sobota 29. 6. 2019 v době od 8.00 od 14.00h.
V tyto dny dovezeme do každého domu 3 popelnice o objemu 240 litrů (modrá na
papír, žlutá na plast a hnědá na bioodpad). Zároveň majitel nemovitosti podepíše na
místě smlouvu o zápůjčce. Ze smlouvy vyplývá, že po době udržitelnosti projektu (po
5 letech) se majiteli nádob stanou vlastníci nemovitostí (dostanete tak zdarma tyto
popelnice).
Proto prosím všechny majitele nemovitostí, aby v uvedené dny distribuce byli
doma.
Potřebujeme rychle rozvést více jak 700 popelnic.
Následně dostanete svozový kalendář na letošní rok, kde bude barevně vyznačeno, kdy
se která nádoba bude svážet.
Další informace budou v příštím zpravodaji a místním rozhlase.
Petr Horák
………………………………………………………………………………………………………………………

Červen 2019
11

Dětská lékařka píše
Homeopatií si pomáhám v léčbě od roku 2004. Tato léčebná metoda je naprosto
neškodná a vysoce účinná, proto by měla být homeopatika lékem první volby, a to
zejména u dětí. V dětském věku významně snižuje nemocnost a řeší i problémy, se
kterými si klasická medicína vůbec neví rady. Poruchy spánku, špatné prospívání,
snížená imunita v důsledku opakovaných infekcí dýchacích cest, chronické záněty uší,
chronické rýmy, obtíže s kojením atd. Použití homeopatických léků v prevenci nebo v
začátku onemocnění zlepšuje reaktivitu imunitního systému dítěte i dospělého,
v důsledku toho není nutné používat tolik klasických léků a stabilita zdraví je
podstatně lepší.
Přála bych si, aby o možnostech a účinnosti homeopatické léčby vědělo co
nejvíc lékařů, farmaceutů i pacientů.
Rula Machačová
………………………………………………………………………………………………………………………

MUDr. Rula Machačová
dne 21. 6. 2019 neordinuje
Sestra přítomna v ordinaci Lidická 10, Boskovice
7,30 – 10,00 hodin
Zástup: MUDr. Doležel - V. Opatovice, Blansko
………………………………………………………………………………………………………………………

Zubní pohotovost o víkendech – Červen 2019
Den

Lékař

Adresa

Telefon

8.6.

MUDr. Švendová

Křtiny, Zdrav. středisko

516 439 404

9.6.

MUDr. Tomášková

Blansko, Pražská 1b

734 177 800

15.6.

MUDr. Tomaštíková

Adamov, Smetanovo nám. 327

516 446 398

16.6.

MDDr. Trubáčková

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 452

22.6.

MUDr. Křížová

Knínice u Boskovic, 330

516 452 808

23.6.

MUDr. Chatrný

Boskovice, Lidická 8

516 456 109

29.6.

MUDr. Vrtělová

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 455

30.6.

MUDr. Šumberová

Lysice, Komenského 429

516 472 227

Služba je sloužena od 08:00 do 13:00 hodin. Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně na
adrese Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel. 545 538 111. Úrazová nemocnice službu zajišťuje ve všední dny od
17:00 hodin do 07:00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24 hodin.
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******************************************************************************************

Inzerce
Obec Cetkovice vypisuje výběrové řízení na Správce kulturního
domu. Jedná se o dohodu o pracovní činnosti. Vaše žádosti zasílejte do
30.6.2019 na adresu obecního úřadu nebo e-mailem na
starosta@cetkovice.cz. Podrobnější informace o této pozici se dozvíte na
Obecním úřadě Cetkovice v úředních hodinách.
Obec Cetkovice vypisuje výběrové řízení na Uklízečku budov v
majetku obce Cetkovice. Jedná se o dohodu o pracovní činnosti. Vaše
žádosti zasílejte do 30.6.2019 na adresu obecního úřadu nebo e-mailem
na starosta@cetkovice.cz. Podrobnější informace o této pozici se dozvíte
na Obecním úřadě Cetkovice v úředních hodinách.
Je možné obě funkce spojit do jedné dohody. Obě místa jsou vhodná pro všechny
uchazeče bez zvláštního požadavku na vzdělání (např. práce při zaměstnání, pro
maminky na mateřské dovolené či zdatné seniory).
………………………………………………………………………………………………………………………

Obec Cetkovice hledá brigádníky na celé léto.
V náplni práce bude údržba veřejných prostranství obce společně
s pracovníkem OÚ. Ideálním uchazečem jsou studenti (minimální věk 16
let) či zdatní senioři. Nástup možný ihned.
Bližší informace získáte na obecním úřadu nebo na e-mailu
starosta@cetkovice.cz.
………………………………………………………………………………………………………………………

Poděkování
Místní organizace KDU-ČSL děkuje všem dětem ze základní a
mateřské školy a mažoretkám Cetkovice za krásná vystoupení
při oslavě Dne matek.
Speciální díky patří vyučujícím za čas věnovaný přípravě.
***************************************************************************
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*****************************************************************************************

Informace o uskutečněných akcích
Slavnosti sv. Floriána
Na pátek 3.5. připadla letos přeložená oslava
svátku patrona všech hasičů, sv. Floriána. K jeho
uctění se sešel zástup hasičů ve slavnostních
stejnokrojích z blízkého i vzdálenějšího okolí.
V naší obci se konal slavnostní průvod sborů do
kostela, kde jsme společně slavili mši svatou.
V kázání pan
farář vyzdvihl
potřebu mít
v obci
dobrovolníky ochotné nasadit kdykoliv život
v pomoci druhým. Po mši pokračoval průvod až
k hasičárně, kde pan farář Hodovský posvětil
novou stříkačku.
Po oficiální části slavnosti následovalo
občerstvení s živou hudbou.
Hasičům patří velký dík za krásnou slavnost, kterou nám zpříjemnili začínající
jaro.
Kateřina Kubínová
…………………………………………………………………………………………..
Oslava Dne matek
Na neděli 13.5.2019 si
přichystala místní organizace
KDU-ČSL oslavu dne matek. Plný
sál maminek a babiček si přišel
zpříjemnit odpoledne zákuskem a
kávou.
Nejsladším bonbónkem ovšem
bylo sledování programu dětí.
Hlavní scénu si podmanily děti
z mateřské a základní školy, zde
předvedly perfektně secvičené
programy. Určitě došlo i na slzy,
kterým se diví chlapeček v reklamě na Kinder tyčinku. „Proč maminka pláče, když
jsem udělal všechno správně?“ Do programu se zapojily svým vystoupením i naše
velice šikovné mažoretky s jarní a čarodějnou tématikou.
Velký dík patří všem paním učitelkám, které nácviku věnovaly obrovské množství
času a úsilí. Stejný dík patří i všem pořadatelům, kteří chtějí tuto pěknou tradici
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udržovat a patřičně vzdát hold mateřské lásce, která pro všechny z nás byla první a
dovolila nám vyrůst až tam kde jsme dnes.
Kateřina Kubínová
******************************************************************************************

Pozvánka na nadcházející akce

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

STAŇ SE „PRÁZDNINOVÝM
KNIHOVNÍKEM“
/červenec a srpen 2019/

Mladí čtenáři /7-15 let/ zaregistrovaní v naší knihovně si mohou
vyzkoušet v průběhu letních prázdnin
– půjčování knih, obalování a zapisování nových
knih, …
Podmínkou je přihlášení a zaevidování se během
měsíce června 2019
- každé pondělí 16 – 18.30 h v obecní knihovně.
……………………………………………………………...........................................................
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ZA ZÁBAVOU DO KNIHOVNY!
středa 12. června 2019 od 16 h
v Obecní knihovně Cetkovice
K dispozici jsou společenské hry,
soutěže, úkoly a LOUTKOVÉ DIVADLO!
……………………………………………………………...........................................................

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