ZPRÁVY
Z CETKOVIC
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Máme za sebou první adventní neděli, ale uplynulý měsíc nás přesto
obdařil příjemným počasím. Kdyby se nezměnil čas, tak jsme si mohli užít
krásných večerů. Poslední týden k nám k velkému překvapení vtrhla krásná
zima. Nasněžilo téměř 25 cm sněhu. Vše bylo nádherně zasněžené, stromy se
pod náporem sněhu prohýbaly. Bohužel však za dva dny vše začalo tát. Kéž by tolik
sněhu napadlo o vánočních svátcích.
Listopad měl pro nás bohužel i špatné zprávy. Mysleli jsme si, že pandemie
COVID-19 s námi sice bude, ale již s ní budeme umět žít, budeme vědět jak zamezit
jejímu šíření. Bohužel opak je pravdou. Pandemie na nás znovu udeřila plnou silou
a opět vidíme rekordy v množství nakažených lidí. Je to téměř neuvěřitelné. Vidíme,
že se rychle plní kapacita nemocnic. Postupně na řadu přicházejí různá restriktivní
opatření. Podle informací lékařů však většina hospitalizovaných v nemocnicích jsou
neočkovaní lidé. Z toho plyne, že asi očkování má smysl. Udělejme vše proto,
abychom byli ohleduplní ke svému okolí a zůstali zdraví. Protože není nic
hroznějšího, než zbytečně zmařený život. Znovu si dovolím Vás požádat a poprosit,
abyste dodržovali opatření a nařízení vlády.
Krásné počasí nám umožnilo provést úklid obce. Ten byl ve znamení listí, které
padalo ze stromů jako déšť. Napadlý sníh pak prověřil naši připravenost na zimní
údržbu. Myslím si, že jak nový pracovník, který má na starosti chodníky, tak firma
LESCUS, která se stará o sjízdnost místních komunikací, obstáli velmi dobře. Znovu
jen chci upozornit na parkující auta na komunikacích, která mohou omezit zimní
údržbu. Může se také stát, že v případě horší průjezdnosti komunikace díky parkujícím
vozidlům nebude prohrnuta třeba celá ulice. Sami můžete případné majitele upozornit
na nevhodné parkování či případně to oznámit na OÚ, který je správce komunikací
(problematické bývají ulice Zahradní či Malá Strana).
V minulém zpravodaji jsem psal o shromaždišti větví na ul. Výmoly. A jaký byl
výsledek? Opět žluté auto ze svého přívěsného vozíku vysypalo do větví plnou „fůru“
listí. Svědčí to o inteligenci dotyčného. Je jasné, že při téměř plném kontejneru a
zavřených bočnicích je obtížné přesunout odpad do kontejnerů, ale s chvílí času a
troškou námahy se dá vše zvládnout. Vzpomeňte si, do jaké výšky jsme dříve na půdy
dávali seno a slámu.
V listopadu se naplno rozjela stavba bezbariérových úprav obecního úřadu vč.
výtahu. Pomalu roste výtahová šachta a průjezd OÚ je již řádně „rozkopaný“. Proto je
i jeho polovina uzavřena. Měl jsem několik dotazů, jak to bude vypadat v přízemí. Po
levé straně bude nájezdová rampa na rovnou plochu, která bude ve výši současného
vchodu do úřadu. Vstup do úřadu i do výtahu tak bude v jedné rovině.
Téměř hotové je nové workoutové hřiště na ul. Malá Strana a oprava dětského
hřiště u víceúčelového hřiště. U workoutu je vše hotovo a chybí jen dopadová plocha,
kterou jsme se rozhodli udělat z lité gumy. Ta se však musí dělat jen za určitých teplot.
Bohužel jsme si mysleli, že nám to ještě počasí dovolí. Musíme ale počkat
s dokončením prací na lepší počasí. Za to, že se dostáváme s akcemi do zimního
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počasí, může systém dotací. Na podzim či v zimě podáme žádost, výsledek pak víme
někdy v dubnu. Než připravíte výběrové řízení, vyberete firmu, jste až někdy
v červenci. Následně firma musí sestavu vyrobit, protože se vše dělá na míru a
samotná montáž je pak na podzim či v zimě. A tak je to u mnoha dotovaných akcí.
Začalo se pracovat na I.etapě inženýrských sítí pro novou zástavbu 22 rodinných
domků v oblasti Rybníček tzv. Močétek. Díky délce získání stavebního povolení se
nám stavba místo ze začátku listopadu posunula na jeho konec. A tak nás bohužel opět
zastihla nepřízeň počasí a všude kolem stavby bude na komunikacích bláto.
V současné době se kope a napojuje vodovodní řád. Dále v části u mostu na ul.
Zádědiní s ul. Sadovou se bude následně dělat splašková a dešťová kanalizace. Ta
nebude jednoduchá, protože správce toku si vymyslel, že musíme na dešťovce udělat
„zádržový“ objekt v podobě betonového potrubí o průměru 80cm, které bude v betonu.
Předpokládáme, že by alespoň stavební práce mohly skončit do konce roku.
Možná jste si všimli, že jsme nechali srovnat cestu na Pohoru v části od stájí koní
ke svážnici. Ta byla téměř celá zničena jednak tekoucí dešťovou vodou a také těžbou
dřeva po kůrovcové kalamitě. Při pracích byly obnoveny příkopy a propustky. Cesta
byla natvarovaná tak, aby voda tekla do příkopu a také byly zbudovány přírodní vlny,
které by měly vodu odvádět z povrchu. Pohora bývá častým cílem vycházek pro
spoustu obyvatel Cetkovic a to, v jakém byla cesta stavu, málem neumožnovala ani
chůzi a hrozila zraněním.
Připravujeme také spoustu staveb a oprav na příští rok. Rozpočet už máme na
nový povrch komunikace na ul. Vrbovecká, projekt je také hotov na akci „Cetkovice –
Chodníky a autobusové zálivky“. Jedná se o nové řešení autobusových zálivů na
zastávce ve středu obce a s tím spojené chodníky, parkoviště a přechodová místa.
V současné době probíhá stavební povolení. Následně bychom v roce 2022 nebo 2023
podali žádost na tuto akci na SFDI. Připravujeme také opravu rybníka Zádědiní, kde
bychom se rádi opět pokusili získat dotaci. Zde je nutné opravit nápustné a výpustné
zařízení, zároveň by se rybník i odbahnil.
V uplynulém měsíci vlivem „covidu“ se z mnoha plánovaných akcí uskutečnily jen
Martinské hody, které pořádala místní organizace KDU-ČSL. Připravila pro
návštěvníky výborné občerstvení. Na „kačence“ s knedlíkem a se zelím si všichni
pochutnávali, nechybělo ani Svatomartinské víno a bohatá tombola. Nikdo z nás
nečekal, že to bude asi poslední kulturní akce do konce roku. Protože po dlouhých
úvahách, které trvaly několik dní, jsme se s těžkým srdcem rozhodli opět přesunout
Adventní koncert Janka Ledeckého. Tentokrát jsme ho pro jistotu dali na květen
příštího roku. Nezastírám, že to bylo těžké rozhodnutí. Nakonec zvítězila obava o
zdraví účastníků, protože není nic horšího, než představa, že by se někdo na koncertě
nakazil, skončil v nemocnici či snad i zemřel. Těžko bych se s tím sám osobně potom
vyrovnával. Proto se ani akce plánované na prosinec jako zpívaní u vánočního stromu
nebo silvestrovský přípitek neuskuteční. Jediné, co proběhne, je obchůzka družiny sv.
Mikuláše obcí. Zatím otevřené jsou dvě venkovní akce – silvestrovský fotbálek a
koledování s Malohanáckou muzikou. O tom, zda se tyto akce uskuteční, budete
informováni prostřednictvím internetu a místního rozhlasu.
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Současně s tímto zpravodajem obdržíte i stolní kalendář. Název kalendáře na rok
2022 je Mikroregion Malá Haná v odrazech vodní hladiny. Téma voda a její zadržení
v krajině je velmi aktuální a právě na obrázcích uvidíte, že stejně tak uvažovali naši
předci. Vždyť voda je to nejvzácnější, co na zemi máme a bez ní se žít nedá. Kalendář
je jako vždy jeden na jedno číslo popisné, kde trvale žijí naši občané. Součástí
zpravodaje je i tradiční malý „kalendářík“ s netradičním zajímavým záběrem na střed
obce.
Plamínek první svíčky na adventním věnci oznamuje začátek nového liturgického
roku a také jeho prvního období: čekání na Vánoce. Každou ze čtyř adventních nedělí
se na věnci zapaluje o jednu svíčku navíc. Až se rozhoří všechny čtyři, bude blízko
Štědrý večer! Letošní Advent však stejně jako ten loňský bude díky pandemii jiný.
Nenechme si však zkazit radost, kterou z očekávání Vánoc a narození Ježíše Krista
máme. Zkusme tento čas prožít bez stresu, oprosťme se na chvíli od okolního stresu a
nechme se oslovit pocitem klidu a pohody, abychom byli vnitřně připraveni na blížící
se vánoční svátky.
Na závěr bych Vám všem velmi rád popřál jménem svým i jménem
zastupitelstva obce a zaměstnanců obecního úřadu příjemné prožití letošních
vánočních svátků a šťastný vstup do nového roku 2022.
Petr Horák
starosta obce
*********************************************************************

Usnesení č. 23/2021
z řádného zasedání zastupitelstva obce Cetkovice
konaného dne 16. listopadu 2021 v hasičské zbrojnici Cetkovice v 16.00 hod.
………………………………………………………………………...........................................

Zastupitelstvo obce Cetkovice:
187/21 – schvaluje
- zapisovatele: Ing. Kateřinu Přikrylovou
- ověřovatele zápisu: Radka Najera a Ing. Jaromíra Lišku, Ph.D.
- doplněný program dnešní schůze, jiné připomínky nebyly podány, přítomno
bylo 6 zastupitelů, 1 zastupitel se omluvil, 2 přišli později a 2 hosté
A: 6 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
188/21 – schvaluje příspěvek na financování služeb sociální prevence a odborného
sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko
pro rok 2022 s Městem Boskovice ve výši 21,50 Kč/obyvatel a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
189/21 – schvaluje na základě žádosti individuální dotaci na rok 2022 ve výši 22.008,Kč pro oblastní Charitu Blansko na zajišťování a poskytování sociálních,
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prorodinných, humanitárních a zdravotních služeb pro občany obce a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
190/21 – schvaluje dar z MAS pro ZŠ Cetkovice v podobě 20 ks čítanek „Pověsti
z Boskovicka“ a 1 ks flash disku s audioknihou – to vše ve výši 1.998,-Kč
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
191/21 – schvaluje dar z MAS pro MŠ Cetkovice v podobě 5 ks čítanek „Pověsti
z Boskovicka“ a 1 ks flash disku s audioknihou – to vše ve výši 573,-Kč
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
192/21 – schvaluje záměr realizace akce „Venkovní cvičení pro celou rodinu – obec
Cetkovice“, přijetí dotace z SZIF na akci ve výši 319.837,-Kč a pověřuje starostu podpisem dohody o poskytnutí dotace z PRV ČR
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
193/21 – schvaluje nájemní smlouvu s Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový
Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové na pozemek parc.č.1083 – vodní plocha o
výměře 85 m2 k dočasnému úplatnému užívání v rámci stavby „Rozšíření technické a
dopravní infrastruktury pro výstavbu RD, lokalita na Rybníčku“ za cenu 850,-Kč/rok
vč. budoucího věcného břemene na stavbu a pověřuje starostu podpisem smlouvy
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
194/21 – schvaluje dodatek č.2 ke smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK
s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno ve výši 100,Kč/obyvatel/rok
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
195/21 – schvaluje OZV č.1/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
196/21 – schvaluje OZV č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
197/21 – schvaluje pravidla a předběžný návrh rozpočtu obce Cetkovice na rok 2022
– předpoklad příjmů a investičních výdajů rozpočtu; návrh rozpočtu bude vyrovnaný
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
198/21 – schvaluje na základě žádosti a vyvěšeného záměru prodej části pozemku
1045 o výměře cca 5 m2 v k.ú. Cetkovice L.Č., za cenu 80,- Kč/m2 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy; vše, co souvisí s převodem, hradí nabyvatel
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
199/21 – schvaluje záměr prodeje části pozemků par.č.706/1 v k.ú. Cetkovice o
výměře cca 48 m2
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
200/21 – ruší usnesení č. 040/21 ze dne 12.4.2021 a schvaluje nové vyvěšení záměru
prodeje části pozemku parc.č.96/1 o výměře cca 106m2 (přesná výměra vzejde z GP),
v k.ú. Cetkovice
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
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201/21 – na základě předchozích jednání ZO a usnesení ZO č.162/21 ze dne
22.9.2021 schvaluje smlouvu s firmou EKOTERM CZ s.r.o., Pražská 870, 679 61
Letovice na akci „Stavební opravy interiérů Základní školy v Cetkovicích druhá část“
rozšíření prací ve výši 284.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o
dílo
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
202/21 – schvaluje předloženou dokumentaci na akci „Cetkovice – Chodníky a
autobusové zálivky“ a její přípravu na SFDI
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
203/21 – schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. PR001030070479/001 na pozemky parc.č. 949/1, 1012 v k.ú. Cetkovice s firmou EG.D.,
a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno (právní nástupce E.ON Distribuce a.s.,
F.A.Gestnera 2151/6, 370 49 České Budějovice) na stavbu „Cetkovice, kabel NN,
Kubín“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
204/21 – schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. PR001030052586/001 na pozemky parc.č. 949/1, 1012, 1017, 1011, 481, 483, 484/2,
484/1, 107/4, 489/14, 489/2, 480/3,480/1, 480/2, vše v k.ú. Cetkovice s firmou EG.D.,
a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno (právní nástupce E.ON Distribuce a.s.,
F.A.Gestnera 2151/6, 370 49 České Budějovice) na stavbu „Cetkovice, DS NN, VN,
DTS, 22RD“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
205/21 – schvaluje v souladu s ust. § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,
mimořádnou odměnu starostovi Mgr. Petru Horákovi ve výši dvojnásobku jeho
měsíční odměny za mimořádné úsilí při přípravě a realizaci především stavebně
investičních projektů obce – konkrétně oprava ZŠ a OÚ, mimořádnou osobní snahu při
získávání finančních prostředků z dotačních programů (ZŠ, OÚ, KD, dětská hřiště,
oprava kapličky a kříže), vedení krizového štábu v době pandemie, zástup při nemoci
pracovníků OÚ, zastupování obce v DSO
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 1
206/21 – schvaluje rozpočtové opatření č.6 (schválené starostou) a rozpočtové
opatření č.7
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
207/21 – schvaluje postup řešení v souvislosti se situací v ZŠ
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
208/21 – schvaluje Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci investiční akce
„Malá Haná – odkanalizování obcí Vážany, Pamětice, Borotín, Vanovice-Drválovice,
Knínice, Šebetov, Sudice, Cetkovice, Světlá“
A: 2 hlasů
N: 3
zdržel se: 3
209/21 – schvaluje ukončení spolupráce s mobilním rozhlasem z důvodu malého
zájmu a nesplnění tak podmínek stanovených obcí
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
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Zastupitelstvo obce Cetkovice bere na vědomí :
210/21 – informaci MěÚ Velké Opatovice, odboru výstavby
- Souhlas s povolením stavby – Rozšíření dopravní infrastruktury pro
výstavbu RD Cetkovice, Rybníčky – Obec Cetkovice
- Územní souhlas – splašková a vodovodní přípojka – D. F. a D. B.
- Kolaudační souhlas – veřejné osvětlení – obec Cetkovice
211/21 – oznámení o ukončení revize katastrálního operátu
212/21 – předvolání účastníků řízení ve věci železniční přejezd P6957 na MěÚ
Boskovice dne 30.11.2021 a nesouhlas ZO Cetkovice s jeho rušením
213/21 – informaci JMK o plánu dopravní obslužnosti JMK na období 2022 až 2026
a odpověď na nesouhlas obce se zrušením linky M.Třebová – Brno,
linka je od 1.11.2021 zrušena
214/21 – informaci o vydaném ROPD k dotaci Pro hru a pohyb více v naší obci
215/21 – informaci o vydaném ROPD k dotaci Cetkovice, mobilita – OÚ,
odstranění bariér
216/21 – informace Katastrálního úřadu pro JMK, katastrálního pracoviště Boskovice
- Oznámení o zahájení řízení na p.č. 465/4 a vyrozumění o provedeném
vkladu dle schválených smluv – 102/3, 465/4, vše v k.ú. Cetkovice
217/21 – oznámení o konání veřejného projednání návrhu ÚP H.Štěpánov
218/21 – informaci ředitelky ZŠ o neúčasti na setkání se seniory
219/21 – oznámení EG.D o prodloužení termínu připojení nové lokality pro
výstavbu RD
220/21 – informaci MěÚ Boskovice, odboru tvorby a ochrany životního prostředí
- Rozhodnutí o vydání stavebního povolení – Rozšíření technické a
dopravní infrastruktury pro výstavbu RD, lokalita na Rybníčku
221/21 – informaci JMK o ukončení činnosti okrskové volební komise ke dni
27.10.2021
222/21 – oznámení ČSI o inspekční činnosti v ZŠ Cetkovice
223/21 – informaci ředitelky MŠ Cetkovice o přerušení provozu ve dnech 23. 12. až
31.12.2021
224/21 – na základě žádosti rozhodnutí JMK o poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 268.508,-Kč na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v obecních lesích
225/21 – na základě žádosti rozhodnutí Olomouckého kraje o poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 7.592,-Kč na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v obecních
lesích
226/21 – souhlas se zařazením projektů MŠ do strategického rámce MAP II Boskovice
227/21 – informaci o opravách, investičních akcích v obci a stavu přípravy a
realizace – opravy v ZŠ, bezbariérovost OÚ, dětské hřiště, kaplička a kříž, stav
přípravy nové zástavby RD- IS I.etapa – stavební povolení, příprava rozpočtu
komunikace na ul. Vrbovecká, oprava lesní cesty na Pohoru, příprava projektu na
opravu rybníku Zádědiní, podání nové žádosti na rybník Vrbovec pro podstatné změny
v rozpočtu
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228/21 – informaci firmy LESCUS Cetkovice o investičním záměru v areálu
bývalého zemědělského družstva – ZO nemá výhrady k záměru
229/21 – informaci o proběhlých kulturních akcích a přípravě koncertu Janka
Ledeckého
**************************************************************************

Společenská kronika
V měsíci prosinci se dožívají významného životního výročí tito jubilanti:
Křička Josef
Dokoupilová Šárka
Dobeš Milan
Šafránek Josef

Prchal Josef
Dokoupilová Vlasta
Letfusová Jarmila
Lišková Věra
Klíma Zdeněk
Srdečně blahopřejeme!

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

Informace z Mateřské školy Cetkovice
Návštěva knihovny
V měsíci listopadu jsme s dětmi navštívili
místní knihovnu. Paní knihovnice Blanka
Janková a paní Dagmar Partyšová si pro
děti
připravily
překvapení,
které
představovalo krásné loutkové divadlo
s pohádkou Otesánek. Děti zhlédly
pohádku a povídaly o hlavní postavě. Po
ukončení pohádky si děti vyráběly
záložky do knížky. Kreslily, stříhaly,
lepily a zdobily záložku s motivem kočky
nebo myšky. Následovala prohlídka celé
knihovny. To bylo knih… Učitelky dětem
připomněly šetrné zacházení s knihami, a
pak už se děti daly do prohlížení. Paní
knihovnice zapůjčila spoustu dětských
knih v knihovně v Boskovicích. Mladší
děti si prohlížely leporela a obrázkové
knížky, předškolní děti si prohlížely
pohádkové a naučné knihy. S paní
knihovnicí si děti povídaly, jaké znají
pohádky a pohádkové postavy. Děti
odpovídaly na otázky, rozlišovaly kladné
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a záporné postavy, dobro a zlo. Paní Janková po celou dobu návštěvy velmi citlivým
způsobem posilovala u dětí kladný vztah k umění – k divadlu, ke knihám a
k pohádkám.
Návštěva knihovny byla pro děti velkým zážitkem, ani se jim nechtělo z knihovny
odejít. Děti si odnesly radost a pocity z příjemného dopoledne ve spojení s knihovnou,
kdy si zasadily knihy a pohádky právě do těchto prostor. Následující den si děti hrály
na knihovnu v mateřské škole a vyprávěly učitelkám zážitky z knihovny. Je možné, že
se zase někdy do knihovny podívají třeba s maminkou, s tatínkem nebo s babičkou či
dědečkem. Moc bychom si to přáli, aby i v dnešní hektické době bylo v rodinách na
čtení s dětmi dostatek času.
Chtěli bychom poděkovat paní knihovnici Blance Jankové za krásné dopoledne a
těšíme se na další setkání v příštím roce.
A na závěr ještě zážitky dětí z knihovny:
▪ „No líbila se mi pohádka Otesánek. No a líbilo se mi, že to dobře dopadlo.“
▪ „Já jsem ráda, že mám záložku s kočičkou. Přijdu domů, dám ji do knížky a večer
máma nebude hledat pohádku.“
▪ „Teď si knížky prohlížím a až půjdu do školy, budu si je číst.“
▪ „Já chodím někdy do knihovny s mojí mámou a půjdeme tam spolu brzy zase.“
▪ „Mě se tam líbilo, maj tam hodně knížek s obrázkama, to doma jich tolik nemám.“
Jaroslava Buličková

******************************************************************
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V úterý 28. prosince 2021 bude
knihovna uzavřena.
…………………………………………………………………………………………...
Soutěž pro letošní rok!
Obsahuje 10 úkolů (uvedených ve zpravodaji a na stránkách knihovny
www.knihovna.cetkovice.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 či 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“
Omlouváme se za chybu v minulém úkolu: v řadě písmen vypadlo Ř, které mělo mít číslo 28, a proto potom
vycházely nesmyslné názvy evropských měst. Ovšem šikovní soutěžící si poradili a vyřešili úkol správně i
přes tuto chybu.

Úkolový list č. 10

Vysvětlete význam jednotlivých uvedených úsloví a rčení:
zmizet po anglicku ………………………………………………………………………..
držet basu ……….……………………………………………………………………………
z bláta do louže …………………………………………………………………………….
mluvit z cesty ………………………………………………………………………………..
dělat si z někoho dobrý den …………………………………………………………..
mít hluboko do kapsy ……………………………………………………………………
jde to s ním z kopce ……………………………………………………………………..
zvednout kotvy ……………………………………………………………………………..
vzít to od podlahy …………………………………………………………………………
mlátit prázdnou slámu ………………………………………………………………….
mít zlato v hrdle ……………………………………………………………………………
mít klapky na očích ………………………………………………………………………
všemi mastmi mazaný ………………………………………………………………….
hodit přes palubu …………………………………………………………………………
dostat se k veslu ………………………………………………………………………….
Účastník soutěže – jméno a příjmení, adresa
………………………………………………………………………..…………………………………………………
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*********************************************************************

Sportovní klub Cetkovice
Přání
SK Cetkovice děkuje všem členům, příznivcům, přátelům a především fanouškům
za velkou podporu, které se dostává našim fotbalistům během roku 2021 a hlavně při
fotbalových utkáních. Velice si jí vážíme. Věříme, že se nám stejné podpory dostane i
v příštím roce.
Dovolte, abychom Vám všem popřáli, zvláště v této těžké době, krásné prožití
vánočních svátků v kruhu rodinném a do nového roku 2022 především zdraví, štěstí,
klid, pohodu, úsměv a radost z fotbalu.
*********************************************************************

Informace
Zubní pohotovost o víkendech a svátcích– prosinec 2021
4.12.

MDDr. Dufková Simona

Blansko, Pražská 1b

774 425 074

5.12.

MUDr. Fenyk Vlastimil

Letovice, Tyršova 15

516 474 310

11.12.

MDDr. Fojtíková Veronika Rájec, Zdrav. středisko

12.12.

Dr. Giryeva Halyna

Boskovice, Lidická 8

734 231 261

18.12.

MUDr. Grenarová Marie

Blansko, Vodní 5B

724 081 182

19.12.

MDDr. Hájková Barbora

Blansko, Gellhornova 9

725 332 967

24.12.

MUDr. Hanáková Jitka

Blansko, Pražská 1b

516 418 788

25.12.

MUDr. Havlová Petra

Blansko, Pražská 1b

721 425 074

26.12.

MUDr. Hosová Eva

Rájec, Zdrav. středisko

516 432 138

516 432 138

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 18:00 hodin do 24:00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích 8-20 hodin.

…………………………………………………………………………………………

Poděkování
Místní organizace KDU-ČSL si dovoluje touto cestou
poděkovat všem sponzorům za sponzorské dary a všem, kteří
navštívili tradiční Martinské hody. Poděkování patří i
pořadatelům, kteří se na přípravě, průběhu a úklidu podíleli.
*********************************************************************
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*********************************************************************

Pozvánky na nadcházející akce
…………………………………………………………………………………………

Sportovní klub Cetkovice
zve všechny sportovce, hráče a příznivce na tradiční

SILVESTROVSKÝ FOTBÁLEK
Sraz na víceúčelovém hřišti je 31. prosince 2021 v 10.00
hodin.
Připraven bude miniturnaj družstev.
Od 9 hodin bude pro fotbalovou přípravku připraven „malý
fotbálek s dovednostní soutěží“.
V případě špatné epidemiologické situace se akce nebude konat.

NA KVĚTEN 2022

KONCERT PŘESUNUT

…………………………………………………………………………………………

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