
 

 Z P R A V O D A J  

OBCE KŘETÍN 
(u rčeno  pouze  p ro  po t řebu  mí s tn í  samosp rávy ) 

Vážení spoluobčané, druhá polovina března doslova zamávala s našimi osobními životy a stejně tak významně 
zasáhla do běžného chodu naší obce. Proto hned po necelém měsíci dostáváte do vašich schránek novou várku 
informací z radnice v dubnovém vydání obecního zpravodaje. Zdraví vás Ing. Bořek Procházka, starosta 

NABÍDKA POMOCI SENIORŮM A VLASTNĚ – KOMUKOLIV POTŘEBNÉMU…  
Hned na úvod zpravodaje se chceme obrátit především na naše seniory (ale nejen na ně!) a zopakovat zde 
upřímně míněnou nabídku pomoci se zajištěním základních životních potřeb, včetně nákupu potravin či léků. 
Ne každý žije v dosahu svých mladších příbuzných či přátel. Víme o mnoha případech, kdy v naší obci 
výborně zafungovaly přirozené vazby mezi příbuznými, sousedy či přáteli, a to je moc dobře! Přesto však, 
pokud byste kdokoliv cítil potřebu pomoci, neváhejte se obrátit na pracovníky OÚ nebo přímo na starostu. 
Rádi vše potřebné zařídíme a doručíme k vám domů. Není to jenom na nás, musíme tu moc poděkovat i 
dalším ochotným lidem z naší obce, kteří vám takto zprostředkovaně rovněž nabízejí svou dobrovolnou 
pomoc. Máme již kladnou zkušenost i s posláním e-receptu a s dovozem léků až do domu, takže i v tomto 
případě stačí zvednout telefon či vzkázat jiným způsobem. Nejste v tom sami! 

NABÍDKA TEXTILNÍCH ROUŠEK. Roušky nám v minulých týdnech tak nějak bez ptaní vstoupily do 
života. Nosit je musíme všichni, ale kde je vzít, když ty z lékárny jsou již mnoho týdnů prakticky nedostupné? 
Naštěstí nás zachránily šikovné ruce a dobrá srdce místních žínek, které ještě v předvečer definitivního 
zákazu chození bez roušek zasedly k šicím strojům a šily, šily, šily,… Na výzvu obecního úřadu zareagovala 
více než desítka švadlenek a během prvních dvou dnů se na OÚ sešlo téměř 250 roušek, které jsme mohli 
začít distribuovat všem potřebným v obci. K datu 3.4. jsme obdrželi celkem 384 roušek. Potřebným jsme jich 
rozdali již přes 130! Vůbec si netroufám odhadnout kolik roušek bylo v uplynulých třech týdnech v Křetíně 
ušito celkem. Vím, že mnoho a mnoho roušek se mezi obyvatele dostalo i bez našeho prostřednictví takzvaně 
„přímo od výrobce“. Díky patří všem, kdo dodali bavlněné látky ze svých domácích zásob, a hlavně pak těm, 
kdo se zapojili do šití a postarali se tak nezištně o nás ostatní! Vám také alespoň pomyslně posílám naše 
pohlazení po jejich unavených rukou či bolavých zádech! Malá část roušek byla poskytnuta zdravotnickým 
zařízením v regionu (o dalších ještě uvažujeme), i jejich upřímný vděk patří „našim“ švadlenkám. 
Roušek je k dispozici na OÚ prozatím určitě dostatečné množství, a proto pokud potřebujete roušku, protože 
žádnou nemáte, nebo byste rádi další roušku na výměnu, neváhejte se na nás na OÚ kdykoliv obrátit. Prosím, 
pokud se pohybujete na veřejnosti, noste roušku a pamatujte na to, že stále platí:  

MOJE ROUŠKA CHRÁNÍ TEBE, TVOJE ROUŠKA CHRÁNÍ MNE! 

NABÍDKA ANTIBAKTERIÁLNÍCH GELŮ A DEZINFEKCE. Jak jsme vás již informovali 
rozhlasem a dalšími cestami, obec Křetín zajistila pro potřeby obyvatel dodávku antibakteriálního gelu, 
balení v tubě 100 ml za 145 Kč/ks. Za stejnou cenu, za jakou vám gel nabízíme, jsme jej pořídili. Gel je 
praktický v případech, kdy si potřebujete umýt ruce a nemáte jinou možnost (v práci, po návštěvě obchodu, 
při cestování hromadnou dopravou apod.). Dále vám nabízíme odkup omezeného množství prostředku        
na dezinfekci omyvatelných povrchů, pro použití v domácnosti, garáži, dílně apod., za zvýhodněnou cenu 
80 Kč za 0,5 l do vlastní nádoby nebo za 95 Kč za 0,5 l s nádobou s rozprašovačem. 
Zájemci se mohou hlásit na OÚ na tel. č. 516470620, 733659200 nebo na mail obec@kretin.eu . 

VÍTANÁ NABÍDKA KNIHOVNY KŘETÍN! Věřím, že i vás velmi potěší iniciativa paní knihovnice 
Holasové zpřístupnit knížky z naší obecní knihovnu čtenářům i v době opatření proti koronaviru. První možností, jak 
si knihy vypůjčit je objednat se na návštěvu knihovny na telefonním čísle 737359731 nebo 516470893 (Dana 
Holasová). Volat můžete kdykoliv v průběhu týdne, ale knihovna bude pro objednané čtenáře přístupná každé 
pondělí od 15 do 18 hodin. Respektujte prosím, že objednání se dopředu na určitou hodinu je v současné době 
nutné! Vstupovat do knihovny bude vždy pouze 1 čtenář. Jasnou podmínkou je rouška nebo jiná ochrana přes nos 
a ústa. Při vstupu do místnosti si každý návštěvník vydezinfikuje ruce (tekutý dezinfekční prostředek bude připraven 
na místě). Druhou možností je donáška knih k vám domů, opět po telefonické domluvě na výše uvedených číslech. 
Výběr knih můžete buďto svěřit paní knihovnici, anebo zkušenější uživatelé internetu si mohou knihy prohlédnout a 
vybrat sami na stránce https://boskovice.tritius.cz/library/kretin . Více informací, včetně malého návodu na obsluhu 
elektronického rejstříku najdete na www.kretin.eu . Děkujeme paní knihovnici za opravdu vítanou nabídku! 
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KŘETÍNSKÁ ŠKOLA A ŠKOLKA ZA STAVU NOUZE. Rodiče školních a školkových dětí jsou 
určitě v obraze, ale rádi bychom prostřednictvím zpravodaje informovali o momentálním dění v křetínské škole a 
školce i širší veřejnost. Jak jistě víte, základní škola byla z nařízení vlády uzavřena již 11. března. Mateřská škola 
pokračovala v provozu až do 18. března, kdy byla také uzavřena. Jen o den později byl přerušen provoz MŠ 
Prostřední Poříčí a následně i chod všech školek v Letovicích. 
Dlužno říct, že zaměstnanci školy a školky v těchto dnech rozhodně nezahálí. Paní učitelky v ZŠ pracují převážně 
z domova a připravují i nadále výuku pro děti. Využívají přitom i spoustu netradičních možností, například nahrávají 
výuková videa. Také hodně komunikují s rodiči, pomáhají jim a kontrolují vypracované úkoly. A navíc, v úterý 7. 
dubna proběhne za zcela nezvyklých podmínek (bez přítomnosti dětí) zápis do prvního ročníku ZŠ pro příští školní 
rok. Paní učitelky z MŠ rovněž pracují převážně z domova. Podílí se na přípravě zápisu do 1. ročníku ZŠ a zároveň 
připravují i zápis dětí do školky. Hned v úvodu nouzového stavu bylo nutné zajistit nákup dezinfekčních a úklidových 
prostředků a v obou budovách se vše uklízí a dezinfikuje. V ZŠ se připravuje výmalba družiny a výtvarné učebny. 
Spousta práce se vykoná také na nově revitalizované školkové zahradě. O to vše se starají obě paní školnice, paní 
kuchařky, vedoucí stravování a asistentky. A paní účetní práce nyní rozhodně také neubylo. Kdo to teď vůbec nemá 
jednoduché, jsou rodiče. Školkovým i školním dětem je potřeba zajistit celodenní péči, ale přitom je současně nutné 
obstarat i výdělek a obživu. Teď babo raď, jak na to! Mnohdy je to opravdu oříšek. Se školáky však na rodiče padá 
ještě těžší břímě, a to nutnost učit se s nimi. Kdo to neprožíváte, tak prosím věřte, že je to velmi náročné, ačkoliv se 
paní učitelky snaží, aby tato zátěž měla rozumnou míru a vždy jsou připravené pomoci.  
Nouzový stav a následující události přinesly spoustu práce navíc a starostí všem – jak škole a školce, tak i rodičům. 
Přejme si a věřme, že tato situace co nejdříve skončí a všichni se brzy budeme moci vrátit k běžnému životu!  

INFORMACE K OBECNÍMU ROZHLASU. Díky všem reakcím a připomínkám, které jsme obdrželi 
od občanů, jsme mohli již po 14 dnech zkušebního provozu nového bezdrátového rozhlasu víceméně zmapovat 
jeho funkčnost ve všech částech obce a zahájit jednání s dodavatelem o odstranění vad a dalším doladění. Ve 
středu 1.4. byla vyměněna vadná anténa na OÚ a nastavena hlasitost amplionů. Zkušební provoz stále 
pokračuje, můžete nám i nadále sdělovat své podněty. Počítáme s tím, že v brzké době dojde k dalším úpravám 
systému (na již došlé podněty občanů) pro co nejlepší poslech rozhlasu na území celé obce. 

UPRAVENÁ PROVOZNÍ DOBA POŠTY KŘETÍN. Česká pošta upravuje dočasně s platností 
od pondělí 6.4.2020 do odvolání otevírací dobu pošty Křetín následovně: pondělí, čtvrtek 8:00-12:00, 13:00-15:00 hod., 
úterý, středa, pátek 8:00-12:00 hod. Ve středu 8.4.2020 bude otevřeno pouze 8:00-10:30 hod.  

NABÍDKA KOMINICKÝCH PRACÍ. Kominík p. Doležal nabízí provedení kominických prací v naší obci 
v pátek 24. dubna. Zájemci se mohou nahlásit na OÚ, hlaste se však prosím nejpozději do pondělí 20. dubna. 

PROBĚHNE VAKCINACE PSŮ? Termín hromadné vakcinace psů proti vzteklině v sobotu 18.4. v 9:15 
u OÚ Křetín a v 9:45 u autobusové zastávky na D. Poříčí zatím platí. O tom, zda vakcinace proběhne či neproběhne 
rozhodne dle aktuální situace veterinář. Budeme vás informovat prostřednictvím vývěsek, rozhlasu a webu. 

SBĚRY ODPADŮ BUDOU V NÁHRADNÍCH TERMÍNECH. Všechny termíny sběru odpadů – 
nebezpečného, velkoobjemového, elektroodpadu a železného šrotu – byly sice z důvodu krizových opatření zrušeny, 
ale chceme vás ujistit, že budou realizovány v náhradním termínu. Sledujte informační zdroje obce! 

PODĚKOVÁNÍ ZA SMS HLASY PRO OLTÁŘ. Díky všem, kdo poslali svou sms pro oltář sv. Jana 
Nepomuckého z křetínského kostela sv. Jeronýma do soutěže o nejlépe opravenou kulturní památku Jihomorav-
ského kraje! Vloni zrestaurovaný oltář do soutěže přihlásila farnost Křetín, potažmo pan farář Michal Polenda. Do 
úterní půlnoci 31.3. nasbíral náš favorit celkem 988 hlasů, což bylo v kategorii výtvarného umění jednoznačně 
nejvíce! V souhrnu všech kategorií to byl třetí nejvyšší počet hlasů. Vím, že mnoho z těchto sms přišlo právě z vašich 
telefonů! Výsledky soutěže budou známy až v květnu nebo červnu, budeme vás o nich informovat. 

A JEŠTĚ SLOVO ZÁVĚREM: Poděkovat, díky, vděk, děkujeme… Tato slova se v předchozích řádcích objevila 
vícekrát a všechna byla rozhodně na místě. Moc mě těší, že přes všechny těžkosti si lidé denně prokazují laskavost (věnování 
látky, šití roušek pro druhé, pomoc s nákupem, poslaná sms pro farnost, …) a velká většina se chová ohleduplně k ostatním. 
Podle mě právě tady a teď je každé poděkování na místě! Nezapomeňme prosím občas poděkovat i za věci dříve i dnes 
vlastně všední a jakoby samozřejmé: prodavačkám a prodavačům, že nás nenechali ve štychu a stále si můžeme nakoupit 
vše potřebné, zaměstnancům pošty a kurýrních firem, že jsou také ve službě a doručují nám pořád naši poštu, důchody a 
zásilky, zaměstnancům svozovým firem, že i přes jasná rizika fungují a že se tu netopíme v hromadě nevyvezených 
odpadků… Sami si můžete doplnit další. � Prožívejte prosím všechny příští dny co nejlépe, pokud možno klidně a s dobrou 
myslí! Přeji všem hezké jaro, požehnané Velikonoce a pevnou víru, že vše se zase brzy v dobré obrátí!                         (B.P.)  
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