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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Aprílové počasí se letos projevilo v plné kráse. Střídání zimy, deště,
sluníčka během dne nebyl problém. Bohužel zima se nás drží zuby nehty.
Teploty ještě někdy dokonce klesnou pod 0°C a přes den se ve většině
případů drží pod 10°C. Vše v přírodě se zdá opožděno minimálně o 14 dnů.
Na přelomu dubna a května je většinou v plném květu sakura na návsi či u mateřské
školy. Letos ještě není ani náznak květu. Snad takové počasí pomůže s vláhou v
přírodě a omezí kůrovcové rojení v našich lesích. I tak byly jarní práce na zahrádkách i
polích v plném proudu.
Ulice jsou po zimě již zametené. Nyní dochází k úklidu hlavních komunikací.
Ořezány jsou i větve, které zasahovaly do přístupových cest. Připravena je i technika na
letní údržbu zeleně.
Stále platí opatření Vlády ČR proti šíření nákazy COVID-19. Přestože podstatně
klesl počet nově nakažených, stále situace není příznivá. Bohužel ani uvolnění přijatých
opatření zatím není ve výhledu. Sice se vrátily děti prvního stupně základní školy
k pravidelné prezenční výuce či vybrané děti do mateřských škol, ale stále platí spousta
ostatních zákazů a omezení. Zavřeny jsou služby, restaurace i většina obchodů. V naší
obci nyní dle statistik již více jak týden není žádný nakažený. Přesto však musíme
počítat s tím, že je nemoc stále mezi námi. S tím, jak do naší republiky proudí větší
množství vakcín, zrychluje se i očkování proti nemoci, které nejvíce pomáhá v boji proti
pandemii. Je jen škoda, že praktičtí lékaři nemají dostatek vakcín, protože pak by se
očkování podstatně urychlilo. Otevřena je i obecní knihovna, která pracuje při zajištění
systémových opatření.
V uplynulém měsíci byl proveden svoz nebezpečného odpadu, jehož součástí byl
i zpětný odběr elektrozařízení, který prováděli hasiči. Jelikož se letos uskutečnil
v sobotu, byl vidět velký zájem Vás občanů, protože přistavená svozová auta se rychle
plnila. U OÚ vznikaly fronty vozidel. Asi pro příště budeme muset pro tento svoz změnit
stanoviště. Nechyběl i svoz velkoobjemových kontejnerů, do kterých jste mohli
odevzdat věci, které se svými rozměry nevejdou do popelnic. Tyto kontejnery byly
odpadem absolutně přeplněny, odjížděly s „čepicí“ vysokou více jak 1 metr. Jsem rád,
že jste uposlechli mou výzvu a nehromadili odpad mimo kontejnery. U kontejnerů bývá
vždy pracovník OÚ, který dohlíží na rovnání odpadu a pomáhá s jeho odnosem. Pokud
by tam nebyl, tak se do kontejneru vleze tak polovina odpadu. SK Cetkovice také
provedl, jako každý rok, svoz starého železného šrotu. Letos fotbalisté po obci sesbírali
téměř
7 t nepotřebného železa. Je to sice o 4 tuny méně než loni, ale i tak byli všichni
spokojeni. Ve Výmolech jsou již od dubna umístěny velké kontejnery na bioodpad. Ty
jsou plně využity. Chci poprosit o udržování pořádku a ukládání odpadu, který tam patří.
Velkou radost jsem měl z akce „Ukliďme si Cetkovice“. Zúčastnilo se jí 34
občanů a ještě 4 se připojili v průběhu akce. Počasí bylo typicky aprílové, vítr a sníh se
střídal se sluníčkem. Udělala se spousta práce a příkopy byly alespoň chvíli čisté.
Shromáždilo se 1,5 vlečky odpadu. Všichni jsme se divili, že tak velké množství se
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povaluje v příkopech či po obci. Po cestě jsme si vytipovali místa, kde je odpadu
opravdu hodně (u mostu u Uhřic a v blízkosti „autostrády“ na V. Opatovice) a zaměříme
se na ně příští rok, kdybychom tuto akci chtěli zopakovat.
Také mě překvapil zájem o štěpky, které vznikly po likvidaci větví u Výmol. Lidé
si je brali ke stromečkům či jako mulč na okrasné zahrádky. Určitě tam budou
k odebrání i nadále.
Obecní úřad organizuje velký úklid opraveného kulturního domu. Vyzývali
jsme občany, kteří jsou ochotni s tím pomoci. Bohužel odezva byla mizivá. Ještěže
máme kolem sebe lidi a kamarády, kteří, když se řekne, jsou ochotni pomáhat ve volném
čase bez nároku na honorář. Vždyť stejná akce se konala i po dostavění KD, kdy si jej
občané uklidili sami. Je zajímavé sledovat tu nevšímavost. Potom přijde spousta lidí, že
o ničem nevěděli a že by přišli pomoci. No zkrátka vždy si najdou výmluvu. Za
pronájem KD bereme symbolickou cenu. Každý něco po obci potřebuje, chodí si
pronajímat kulturní dům, ale že by pomohli, je ani nenapadne. Bohužel to asi tak bývá.
Stále probíhá Sčítání lidu, bytů a domů 2021. Většinu z Vás navštívili sčítací
komisaři. Ty má na starosti Česká pošta, pobočka V. Opatovice. Pokud budete
potřebovat něco vyřešit či pomoci, obraťte se na ně. Samozřejmě Vám budeme
nápomocni i my na OÚ. Bližší informace najdete na internetových stránkách
https://www.scitani.cz/ .
Jak jsem minule psal, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, katastrální
pracoviště Boskovice, provádí revizi operátu katastrálního území obce Cetkovice.
Pověřená pracovnice postupně obchází dotčené nemovitosti a podává informace, jak
řešit nesoulad údajů katastru se skutečným stavem. Některé si pak pozve na katastr a
pravděpodobně i v některých dnech bude podávat informace i na OÚ. O tom bychom
Vás případně všechny informovali.
Dovolím si Vám ještě připomenout, že od února se vybírají poplatky za svoz
komunálního odpadu a poplatky za držení psů. Oba poplatky se vybírají v úředních
dnech a hodinách na Obecním úřadě Cetkovice. Na květen se plánuje i pravidelné
očkování psů. Zatím bohužel nevíme přesné datum. O něm budeme informovat
prostřednictvím místního rozhlasu.
Společně s tímto zpravodajem dostanete i zajímavý Zpravodaj Technických
služeb Malá Haná. Ty vlastní dobrovolný svazek obcí, kterými jsou obce členem.
Dozvíte se v něm, jak služby fungují, co se všechno podařilo, s jakými problémy se
setkávají pracovníci služeb, jak se povedlo zavést systém „Door to door“, kdo je ve
vedení společnosti, či porovnání vývoje třídění v jednotlivých obcích.
Je před námi květen, který patří k nejkrásnějším měsícům a který bývá u nás
spojen s poutí. Ta letošní, stejně jako loňská, nebude. Nebudou žádné pouťové atrakce,
žádné stánky, žádná taneční zábava. Bohužel i návštěvy příbuzných jsou omezeny. Bude
to zkrátka taková smutná pouť. Jediné, co nebude chybět, jsou pouťové mše svaté ve
farním kostele k oslavě našich patronů sv. Filipa a Jakuba. Mše však stále mají omezený
počet účastníků a přítomní musí mít místenku. I tak mše můžete sledovat na internetu
v pohodlí domova. Ať nekončím pesimisticky: „Dáme si alespoň dobrý pouťový oběd
“. Je to prostě realita dnešních dnů.
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Znovu si Vás dovoluji vyzvat, abyste byli ve vztahu ke COVIDU opatrní.
Radujme se z maličkostí a nepodléhejme depresím. Těšme se ze života na této krásné
zemi.
Krásný květen Vám přeje
Petr Horák
starosta obce
*******************************************************************************************

V měsíci květnu se dožívají významného životního výročí tito jubilanti:
Staňková Anna
Goppold Antonín
Nechuta Pavel
Štaffová Eva
Sláma Radek

Učňová Zdeňka
Vinkler Josef
Kroumov Danko
Kotasová Eva
Srdečně blahopřejeme!

.…………………………………………………………………………………………..
V měsíci dubnu naše řady opustila:
Ludmila Čapková
Čest její památce!
******************************************************************************************

Usnesení č. 19/2021
z řádného zasedání zastupitelstva obce Cetkovice
konaného dne 12. dubna 2021 v hasičské zbrojnici Cetkovice v 17.00 hod.
………………………………………………………………………...........................................

Zastupitelstvo obce Cetkovice:
039/21 – schvaluje
- zapisovatele: Ing. Kateřinu Přikrylovou
- ověřovatele zápisu: Martina Čapku a Ladislava Čapku
- program dnešní schůze, jiné připomínky nebyly podány, přítomno bylo 8
zastupitelů (jeden odešel v průběhu jednání), 1 zastupitel byl omluven a 1 host
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
040/21 – schvaluje na základě žádosti a vyvěšeného záměru prodej části pozemku
parc.č.496/1 o výměře cca 106m2 (přesná výměra vzejde z GP), v k.ú.
Cetkovice Z. M. za cenu 80,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy;

Květen 2021
4

vše co souvisí s převodem hradí nabyvatel
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
041/21 – schvaluje na základě žádosti a vyvěšeného záměru směnu pozemků ve
vlastnictví obce
- část parcely č.1060 o výměře 1697 m2 (dělení je dle GP č. 576-2053/2020
nově pozemek parc.č.1060/1) za pozemky ve vlastnictví firmy LESCUS
Cetkovice, s.r.o., Velká Strana 43, 679 38 Cetkovice - část parcely č. 799/3
o výměře 1600 m2 (dělení je dle GP č. 576-2053/2020 -nově pozemek
parc.č.799/9) a části parcel č. 768/1 a 768/2 o celkové výměře 185 m2
(dělení je dle GP č. 576-2053/2020 – nově pozemek parc.č.768/3) a pověřuje
starostu podpisem smlouvy vč. převodu komunikace; vše co souvisí
s převodem hradí firma LESCUS Cetkovice s.r.o.
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
042/21 – schvaluje finanční dar na úhradu nákladů spojených s pohřbem občana obce
ve výši 5.500,- Kč dle podané žádosti
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
043/21 – na základě žádosti schvaluje finanční dar ve výši 1.000,-Kč pro Linku
bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8 a pověřuje starostu podpisem
smlouvy
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 1
044/21 – na základě žádosti SK Cetkovice, z.s., Náves 168, 679 38 Cetkovice
schvaluje dotaci ve výši 69.000,-Kč pro rok 2021 na činnost klubu
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
045/21 – na základě žádosti LESCUS Cetkovice s.r.o. schvaluje souhlas se stavbou
„Bytové domy Cetkovice“ dle přiložené projektové dokumentace
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 1
046/21 – schvaluje zprávu z provedené kontroly hospodaření finančním a kontrolním
výborem v příspěvkové organizaci MŠ Cetkovice za rok 2020
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
047/21 – schvaluje zprávu z provedené kontroly hospodaření finančním a kontrolním
výborem v příspěvkové organizaci ZŠ Cetkovice za rok 2020
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
048/21 – schvaluje na základě žádosti ředitelky MŠ Cetkovice převod přebytku
v hospodaření za rok 2020 ve výši 13.287,42 Kč do rezervního fondu
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
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049/21 – schvaluje na základě žádosti ředitelky ZŠ Cetkovice převod přebytku
v hospodaření za rok 2020 ve výši 57.145,04 Kč a jeho rozdělení
52.145,04,- Kč do rezervního fondu a 5.000 Kč do fondu odměn
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
050/21 – na základě žádosti ředitelky ŽŠ Cetkovice schvaluje použití fondu odměn ve
výši 27.000,-Kč na pokrytí druhého oddělení školní družiny jako opatření
proti šíření COVID-19
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
051/21 – na základě doporučení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a
zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Stavební opravy
interiérů Základní školy v Cetkovicích“ schvaluje za vítěze výběrového
řízení firmu s nejnižší nabídkovou cenou firmu EKOTERM CZ s.r.o.,
Pražská 870, 679 61 Letovice za cenu 1.955.473,- Kč bez DPH a pověřuje
starostu podpisem smlouvy o dílo
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
052/21 – projednalo žádost týkající se oprav interiérů ZŠ a souhlasí s investičním
záměrem akce s názvem: „Cetkovice – stavební opravy interiérů ZŠ
v Cetkovicích“.
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
053/21 – schvaluje zabezpečení vlastních zdrojů minimálně ve výši 10 % celkových
nákladů na projektový záměr s názvem: „Cetkovice – stavební opravy
interiérů ZŠ v Cetkovicích“
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
054/20 – schvaluje účast ve výběrovém řízení Lesů ČR s.p. na propachtování rybníku
Cetkovice II a podání nabídky na uzavření pachtovní smlouvy.
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
055/20 – schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o pachtu ze dne 17.12.2019 s Moravským
rybářským svazem, z.s., pobočným spolkem Boskovice, Wolkerova 2,
680 01 Boskovice na rybník „Zádědiní“ na parc.č.463/1 a st.434
v k.ú.Cetkovice za cenu 5.150 Kč do 31.12.2021.
A: 6 hlasů
N: 1
zdržel se: 0
056/21 – schvaluje testovací používání Komunikačního ekosytému Mobilní rozhlas ve
verzi zdarma (použití dle množství přihlášených občanů)
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
057/21 – schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 1040019117/013 na pozemky parc.č. 956/2, 955/4, 946/1, 944, 961/3, vše
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v k.ú. Cetkovice s firmou EG.D., a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole,
602 00 Brno na stavbu „Cetkovice, úprava DS NN, Lamplota“ a pověřuje
starostu podpisem smlouvy
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
058/21 – schvaluje rozpočtové opatření č.1(schválené starostou) a rozpočtové
opatření č.2
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce Cetkovice bere na vědomí :
– informaci MěÚ Velké Opatovice, odboru výstavby
- Společný souhlas – zastřešení venkovních skladovacích ploch –
ELBET a ELDEK
- Schválení stavebního záměru – Stavba FVE v areálu DŘEVO M&J
spol.s.r.o. - DŘEVO M&J spol.s.r.o.
- Kolaudační souhlas – rozšíření výrobních kapacit lesní školky –
LESCUS Cetkovice
- Společný souhlas – Novostavba RD na pozemku parc.č. 278/5,
278/37 – V.L.
- Společný souhlas – Novostavba RD na pozemku parc.č. 278/30,
278/36 – M. a M. K.
- Veřejná vyhláška – Rozšíření technické a dopravní infrastruktury pro
výstavbu RD Cetkovice – Obec Cetkovice
– informace o žádostech Ing. Dračky na přidělení pečovatelských bytů
– Informace Katastrálního úřadu pro JMK, katastrálního pracoviště Boskovice
- Vyrozumění o provedeném vkladu dle schválených smluv – věcné břemeno na parcele 1051, 689/8, 692/1, 1043, 1044, 1045,1017, 489/2
v k.ú. Cetkovice
- Informace o vyznačení plomby na pozemky parc.č. 489/1, 489/3,
489/20 v k.ú. Cetkovice
– informace hejtmana JMK
- Očkovací strategie v JMK
- Rozhodnutí o nařízení vykonávat péče o děti ve věku 2-10 let v rámci
krizového řízení
– informace Krajského úřadu JMK
- Financování výkonu agendy veřejného opatrovnictví v roce 2022
– informaci o podání žádosti na Úřad práce ČR o VPP
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– žádost o podporu a spolupráci při realizaci projektu NIKM - CENIA
– žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o vyvěšení seznamu
nedostatečně identifikovaného vlastníka
– informaci o Sčítání lidu, domů a bytů 2021
– vyhodnocení kalkulací cen vodného a stočného za rok 2020 pro obec Cetkovice
– informace o provedení akcí týkající se odpadů: „Ukliďme si Cetkovice“, sběr
železného šrotu, zpětný odběr, VOK, NO a nepořádek u kontejnerů v hnízdech a v části
Výmoly
– informace MZe o prodloužení termínu souhlasu se zadáním akce 1293933006
„Revitalizace obecního rybníka, obec Cetkovice“
– oznámení EG.D, a.s. o přerušení dodávky elektrické energie na den 27.4.2021
-žádost o prodej pozemku parc.č.701/4; tento pozemek obec nemůže prodat, protože je
součástí stavby „suchého“ poldru; žadateli bude nabídnuta část pozemku k pronájmu
– informaci MěÚ Boskovice, odbor tvorby ochrany životního prostředí
- Rozhodnutí o schválení stavebního záměru na stavbu
„Uhřice – Napojení na SV Boskovice“
– informaci o revizi katastrálního operátu, proběhlých jednáních a jejich vliv na majetek
obce
– informaci o opravách, investičních akcích v obci a stavu přípravy a realizace „Revitalizace obecního rybníka“ (doprojektováno a připraveno k předání na stavební
povolení), příprava projektu na opravy v ZŠ a příprava žádosti o dotaci, stav přípravy
nové zástavby RD (probíhá územní řízení),
– informaci ve věci komunikace na ul. Vrbovecká
******************************************************************************************

Obecní knihovna Cetkovice
Obecní knihovna je otevřena
úterý 16 – 18 h.
………………………………………………………………………………………….
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Soutěž pro letošní rok!
- bude obsahovat 10 úkolů uvedených ve zpravodaji a na stránkách knihovny
(www.cetkovice.knihovna.cz). Může se zúčastnit kdokoliv, může splnit všech 10 úkolů,
či jen 1, 2, 5,…. Úkolový list je nutné doručit do knihovny nebo na OÚ, do schránky
OÚ, emailem (ucetni@cetkovice.cz, knihovna@cetkovice.cz). Po ukončení soutěže, tj.
v lednu 2022 budou pro zúčastněné připravené drobné odměny.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Soutěžíme s knihovnou „i v době bezkontaktní“
Úkolový list č. 3
Následující souvětí jsou zkombinována vždy ze dvou různých
přísloví. Doplňte a uveďte celé znění obou.
Není šprochu, lehko na bojišti.
Sejde z očí, dvakrát dává.
Komu není shůry dáno, ten jede.
Co není na hlavě, tomu čest.
Kdo jsi bez viny, tak k jídlu.
Co se doma uvaří, ale prověřuj.
Koho chleba jíš, takový krám.
Nač stahovat kalhoty, než kabát.
Kdo si hraje, sám do ní padá.
Lehce nabyl, moc se doví.
Účastník soutěže – jméno a příjmení, věk, adresa
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
******************************************************************************************

Sportovní klub Cetkovice
Sběr železného šrotu
SK Cetkovice jako každý rok uspořádal (letos již po desáté) po naší obci sběr
železného šrotu. Stejně, jako v loňském roce, jsme byli nerozhodní, zda tento svoz
v době „covidové nákazy“ uskutečnit.
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V sobotu 10. dubna 2021 jsme pak v 9 hodin vyrazili po obci a sbírali jsme
železo. Bylo sice chladněji, ale svítilo sluníčko, což nám navodilo příjemnou náladu,
kterou nám nemohlo zkazit menší množství sesbíraného železa. Skončili jsme unaveni
ve 14 hodin.
Nakonec jsme znovu sesbírali
necelých 5 vleček. Letos jsme měli 7 tun
železného šrotu. V loni ho bylo 11 tun a
předloni 8,5 tuny. Nám to však nevadilo,
protože letos je výborná cena železa. Ta
se asi projevila i na sesbíraném množství.
Vše si opět odvezla firma Kovošrot Henzl
Boskovice,
se
kterou
léta
spolupracujeme.
Dovolte, abychom na tomto
místě poděkovali těm spoluobčanům,
kteří nám železný šrot darovali.
Výtěžek půjde na udržení fotbalu v Cetkovicích. Peníze se nám budou hodit,
protože jinak máme všechny akce zatím zakázané. Děkujeme také firmě LESCUS
Cetkovice, která nám zapůjčila traktor s vlečkou.
Další poděkování patří těm členům, kteří přispěli svou prací ke zdárnému
průběhu svozu. Byl to (na fotce zleva) Petr Horák, Tomáš Pospíšil, Michal Kubín,
Tomáš Sychra, Martin Letfus, Zbyněk Šmíd, Valentin Cojocaru a Jan Horák. Na fotce
chybí fotograf David Jedlička.

******************************************************************************************
¨

Květen 2021
10

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

Informace o uskutečněných akcích
Za Cetkovice krásnější
Nápad vznikl původně v knihovně, ale nezávisle na něm i v rodině pana starosty,
když během jedné předjarní vycházky z Velkých Opatovic byl s rodinou hodně ohromen
tím, co viděl u silnice. Blízké okolí vozovky bylo zaplaveno odpadky, které se přelévaly
na sousední pole i trať. Bylo nanejvýš nutné nějak zakročit.
Sběr odpadků byl vyhlášen na čtvrtek 8. dubna 2021 a sraz účastníků byl svolán
na 15.30 před OÚ. Přes původní obavy se sešlo 20 dětí a žáků a 15 dospělých. Byli
rozděleni do pěti skupin cca po 4 - 5 dětech a 3 dospělých a byly jim předány pytle a
také plánky s vyznačením trasy, kde se budou odpadky sbírat. Sběrači se tak
rozmístili nejen po celé obci, ale hlavně po všech silnicích až po konec katastru.

Naší skupině byl přidělen úsek od vlakové zastávky silnicí směr Velké Opatovice
až po úložiště dřeva na konci katastru. Pytle se rychle plnily a podle druhu odpadků jsme
došli k závěru, že řidiči na této trase upřednostňují hlavně pivo značky Starobrno, ale
nepohrdnou ani Kozlem. Plechovek zde ležely stovky. Našlo se starší keramické
umyvadlo, zachovalá motocyklistická helma, matračka, původně asi černá podprsenka
velikostí odpovídající objemnější osobě. Co se jen mohlo stát, že ji tady ztratila? Dále
rezivé torzo dětského kočárku, roušky i respirátory, rukavice a opravdu mnoho
polystyrénu, kterým by se dal zateplit menší barák. Rozeseta zde byla polystyrénová
výplň balíků, kusy molitanů, účtenky, roztrhané igelity, sáčky s obsahem, který jsme
raději ani nezkoumali, pneumatiky, hadry, papír i kosti a kůže zvířat, lahve a sklenice,
haldy plastových lahví, některé ještě s původním obsahem, součásti aut, plechovky od
energetických nápojů, sáčky od různých pochutin a psího i kočičího žrádla, také obaly
od sýrů. To je jasné, řidiči mívají cestou nejen žízeň, ale i hlad.

Květen 2021
11

Starosta pak odvážel plné pytle odpadků na vlečce obecního traktoru a bylo jich
asi 22.
Při návratu naší skupiny k OÚ právě odbíjelo na věži 19 hodin.
Chci věřit, že děti a mládež, která s námi ochotně pracovala na zkrášlení Cetkovic
a okolí, se nikdy, ani v dospělosti, nedopustí toho, aby odhazovala odpadky z aut do
okolní přírody.

Květen 2021
12

Když jsem po několika dnech cestovala autobusem směr Velké Opatovice,
příkopy až po konec našeho katastru byly ještě čisté a travička, zbavená té přítěže, vesele
vystrkovala zelené prstíky z hlíny.
Dagmar Partyšová
******************************************************************************************

Včelaři z Malé Hané
aneb úvaha:

Člověk – příroda - včely

Je jaro. Probouzející se příroda nás
vybízí k aktivitám vítaným i netrpělivě
očekávaným po dlouhé zimě. Zahrada,
louka, pole i les …. Vše čeká na ruce a
rozum člověka-hospodáře. V malém hrábě,
rýč, motyka - ve velkém traktor…
Nám všem i včelařům oči táhnou první
sněženky, krokusy, kvetoucí ovocné
stromoví, lísky, jívy v zahrádkách, na
mezích, v lese. První včely přinášející do
úlů rousky pylu a nektar zakládají novou
generaci včel. Jsou vzorem píle, pracují
nejen pro svoje rodiny, ale i pro nás,
zahrádkáře, sadaře, hospodáře, zemědělce.
Dostatek pylu je právě na jaře
nesmírně důležitý, jak pro rozvoj, tak pro
zdravotní stav včelstva. Většina rostlin, které poskytují pyl, je zároveň i dobrým zdrojem
nektaru. Současný stav naší přírody a krajiny je co do množství a pestrosti v žalostném
stavu. Víme, že se tak děje kvůli intenzivní zemědělské velkovýrobě s obrovskými lány
monokultur a brčálově zeleným plochám bez kvetoucích rostlin, ale také kvůli devastaci
lesních porostů, chybějícím remízkům a nedostatku neobdělaných, přirozeně kvetoucích
ploch.
Pokud se nám v této nelehké situaci podaří pro včely významné rostliny vysít, půjde
vždy o cenné obohacení pro přírodu i náš obor. V systému, kde má každý kousek půdy
svého majitele, vyznívají snahy včelařů obohatit krajinu o cokoliv pro včely přínosného
zpravidla docela naprázdno.
Zde může pomoci téměř každý z nás. Proto vznikly i tyto řádky jako prosba a výzva
k pomoci v zajištění pestrosti krajiny a tím bohatosti zdrojů pro vše živé. Že se tak
neděje, můžeme vidět všude kolem nás. Příroda není chráněna, ale devastována
s dopady na vše živé. Zanedlouho to začne - sobotní ráno prolínané zvukem sekaček a
křovinořezů. Trávník přece musí být maximálně 4 centimetry a tráva se stává
nepříjemným odpadem. Občas přichází rozhodování- vysekat, vyřezat, vykácet,
odstranit – to asi přírodu netvoříme.
Chce to selský rozum! Nabízí se však otázka: Kde ho však vzít, když sedláci spí
svůj věčný sen…
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Značné úsilí nás, včelařů, spočívá během roku právě v pomoci včelkám udržet jejich
životaschopnost. Chovat, množit, ošetřovat, léčit, krmit -prostě starat se o svá včelařská
hospodářství se zodpovědností plynoucí ze zákona.
Za vaši spolupráci, ekologické myšlení i chování/ tj, vstřícné a přátelské k přírodě/
a životnímu prostředí, děkuji včelaři i všichni drobní živočichové včetně našich včelek.
Ty vám za snahu a pochopení připraví sladkou odměnu, Někdy začátkem června
první letošní med. Krásný přírodní produkt, plný zdraví, energie a lásky. Lásky
k přírodě. Med přímo od včeliček/ vašeho včelaře/ je bez diskuzí skutečně ten nejlepší.
Není směsí ze zemí EU i mimo ni, ale z chovů a včelínů na Malé Hané.
Zpracoval : Josef Vala, předseda ZO ČSV Knínice 10.4.2021
******************************************************************************************

Informace z Mateřské školy
Slet čarodějů a čarodějnic v mateřské škole.
V naší mateřské škole se 30. dubna již tradičně připravuje „Pálení čarodějnic“.
Děti jsou z domova vybaveny parádními kouzelnickými převleky a všichni se těšíme,
jaké soutěže budeme plnit.
Letos se nám zničehonic ve školce objevila čarodějnice Uršula, která říkala, že je
ještě strašně mladá, prý má zatím jen 613 let. Na zahradě MŠ i v jejím blízkém okolí
nám připravila různé úkoly - hledání čarodějných lektvarů, čtení z křišťálové koule nebo
pavoučí závody. Nejvíc se nám ale líbila jízda na koštěti a hledání ukrytého pokladu, na
kterém jsme si všichni pochutnali.

A kdybyste měli pocit, že nevíte, kdo to ta čarodějnice vůbec je, tak od nás se to
dozvíte. 
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JOHANKA – Zlá paní, má velkej dlouhej nos, klobouk, pak má bradavice, dělá nějaký
zlý lektvary. Třeba když k ní přijdou unavení lidi, tak je nějak uspí.
TIBOREK – Že kouzlí, má klobouk, dlouhej nos, nemá ostříhaný nehty.
GÁBINKA – Má klobouk, hůlku, kouzelnou knihu, lektvary, má koště.
ADÁMEK – Je to stará babička, strašidelná, vaří lektvar.
HONZÍK P. – Paní čarodějnice vypadá škaredě, má roztrhanej plášť.
MARTÍNEK – Zlá je, vypadá škaredě, potrhaně. Má potrhaný šaty, má škaredej obličej,
bydlí ve škaredým domečku.
ANETKA – Čarodějnice je taková kouzelnice a je zlá a vaří lektvary.
HONZÍK F. – Zlá baba, vypadá škaredě a má koště a škaredou pec a má perníkovou
chaloupku.
Romana Špidlíková
******************************************************************************************

Pozvánka na nadcházející akce
Zveme všechny dobrovolníky na:

Závěrečný úklid
kulturního domu
Koná se 3. a 4. května
Vždy od 14 hod, je možné se
dostavit kdykoliv v průběhu.
S sebou: Kbelík, hadru, …

………………………………………………………………………………………….
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