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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
V minulém zpravodaji jsem psal o tom, že si musíme zvyknout na život
se stále hrozící pandemií virové choroby COVID-19. V celé republice i
v Evropě rostou počty nakažených. Naše okolí nezůstalo ušetřeno této
nákazy a i v naší obci se objevil první a zatím jediný případ této nemoci.
Pacient měl bezpříznakový průběh. Dle sdělení hygieny není třeba přehnané reakce a
provádět jakákoliv opatření. Nemohli jsme si snad myslet, že se Malá Haná stane
ostrůvkem, kde se nemoc neobjeví!
Díky rostoucím případům nemoci COVID-19 v celé České republice začínají
1. září platit nová opatření. Mezi hlavní patří nošení roušek ve veřejné dopravě, ve
zdravotnictví a v sociálních službách, na úřadech, ve volební místnosti či na vnitřních
hromadných veřejných akcích s počtem účastníků větším jak 100. Je třeba stále
sledovat dostupné informační zdroje (televizi, rozhlas….), kde se jistě dozvíte o
dalších případných opatřeních, která by mohla následovat. Na obci jsme také
připraveni Vám v případě potřeby pomoci. Nakoupili jsme i desinfekci, kterou si
budete moci vyzvednout na obecním úřadě vždy v pondělí mezi 15 a 16 hodinou.
Rozdávat se bude omezené množství na domácnost.
Srpnové počasí pokračovalo v nastaveném trendu předchozích měsíců. Střídaly se
deštivé dny s těmi slunečnými. Vody je v krajině nyní dosti, o čemž svědčí pole
s vyjetými kolejemi od kombajnů a malé úseky, kde voda neumožnila „mlácení“
obilovin či řepky. Naštěstí se však většinou zemědělcům podařilo obilí z polí nějakým
způsobem sklidit. Samozřejmě, že takové počasí nahrává růstu trávy a tedy častějšímu
sečení, kterého jsme si letos doma i na obci užili dosti. Na obecním úřadě se změnil
pracovník, který má na starosti veškeré práce na obci. Pan Jiří Šmíd vystřídal
Miroslava Sychru, kterému za jeho činnost pro Vás občany a obec velice děkuji.
Jak jste si všichni všimli, tak pokračovaly práce na rekonstrukci kulturního domu.
Vyměněna jsou okna a část dveří. Začalo samotné zateplování stěn polystyrenem.
Naplno se pracuje také na střeše. Odstraněna je stará azbestocementová krytina,
vyměněn je dřevěný záklop, někde je položena folie a vše je připraveno na pokládku
izolace v podobě PUR panelů, které můžete vidět ve venkovní části areálu KD.
Dokončena je oprava místních komunikací, která se týkala ulic Pod Vanovskou,
Řadovky a Školní. Dokončeny již byly veškeré terénní úpravy okolí stavby.
V minulém zpravodaji ke zmíněným vícepracím jsme přidali opravy části štěrkových
povrchů na ulici Vrbovecká a Výmoly. Sami vidíte, že výsledek práce dodavatelské
firmy je výborný.
Dokončeny jsou také opravy dvorního traktu v budově základní školy. Zde zbývá
jen dokončit nátěr části stěn. Jinak zde došlo k opravám omítek a jejím nátěrům, byl
zhotoven sokl, který je odvětrávaný a řeší zároveň detail napojení stávající izolace a
fasády. Dvorní trakt byl také celý pokryt zámkovou dlažbou a zhotoveny schody u
vstupu.
Malinko se nám komplikuje oprava rybníku Vrbovec. Zde z připravovaného
výběrového řízení vyplynul požadavek správce toku na doprojektování „vývařiště“ v
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potoku u výpustného zřízení. Stavba se tak bude muset odsunout a tím i realizace na
příští rok. Zároveň budeme muset jednat se SFŽP o změně termínu vyúčtování dotace.
Posunuli jsme se také ve věci bezbariérovosti obce vč. výtahu na OÚ, kdy komise
při úřadu schválila projekt a tak, pokud se nic mimořádného nestane, se pokusíme na
podzim podat žádost o dotaci na MMR ČR.
Výbornou zprávou je také to, že jsme uspěli se žádostmi o dotace. Jednak
dostaneme z Jihomoravského kraje dodatečně 250.000,-Kč na realizovanou
rekonstrukci sociální zařízení v základní škole. Dále pak jsme uspěli s dotací z MMR
ČR na akci Obnova kaple a dřevěného kříže v Cetkovicích ve výši 275.000,-Kč. Zde
proběhlo už i výběrové řízení na dodavatele. Samotná realizace bude probíhat
v průběhu příštího roku.
Připravena je distribuce kompostérů a černých popelnic na komunální odpad.
Kompostéry a popelnice jsou určeny jen pro jedno číslo popisné, kde je trvale
přihlášen občan. Smlouva na kompostéry, kterou je nutné podepsat, je stejná jako u
dříve rozdávaných nádob na tříděný sběr a budou se podepisovat při předání. Černé
popelnice Vám občanům darujeme a bude stačit podpis majitele nemovitosti na
vytvořený seznam. Dny pro distribuci a rozvoz jsou uvedeny níže ve zpravodaji a o
všem Vás budeme informovat prostřednictvím obecního rozhlasu a na www stránkách.
Velkou událostí letošního září bude Slavnostní otevření nové lesní školky
v Cetkovicích, na které Vás zve firma LESCUS Cetkovice. Majitel firmy pan
Rozmánek zve všechny spoluobčany. Je připravena prohlídka areálu i pestrý kulturní
program. Nebude chybět ani bohaté občerstvení. Společnost bere tuto možnost jako
poděkování Vám všem za to, že jste museli snášet stavební ruch a měli jste trpělivost
se zvýšenou dopravou v obci. Tu se firma snažila eliminovat a jezdit mimo zastavěné
území. Někdy však bohužel musela projet i po místních komunikacích. Bližší program
slavnostního otevření najdete dále ve zpravodaji. Samotné akce by se také měl
zúčastnit předseda vlády ČR Andrej Babiš, ministr zemědělství Miroslav Toman,
švédský velvyslanec v České republice, hejtman JMK a jiní významní hosté.
Na podzim nás čekají v celé republice volby do zastupitelstev krajů, které se
uskuteční 2. a 3. října 2020. Chci Vás hlavně upozornit, že v naší obci dojde ke změně
volební místnosti. Díky bezpečnostním opatřením v základní škole se budou letošní
volby konat ve farní chaloupce (farním sále, který byl nedávno rekonstruován). Vchod
do volební místnosti je mezi dětským hřištěm a budovou COOP u kontejnerů na
tříděný odpad. Přístup do volební místnosti vyhovuje i starším občanům. Ti mohou
také, po předchozí domluvě nebo i v den voleb, využít možnost návštěvy volební
komise s přenosnou urnou u nich doma.
Od 1.9.2020 jsme zahájili prodej vstupenek na adventní koncert Janka
Ledeckého, který proběhne 3. prosince 2020 v Kulturním domě Cetkovice. Už první
den prodeje nás přesvědčil, že o lístky bude velký zájem. Proto neváhejte a přijďte si
je s předstihem na obecní úřad v úředních dnech zakoupit.
Datum prvního září je symbolem zahájení školy. Většina „školou povinných“ má
již tak první den za sebou, stejně jako děti v naší ZŠ i MŠ. Rád bych na tomto místě
všem dětem popřál úspěšné vykročení do nového školního roku 2020-2021, mnoho
dobrých studijních výsledků a rodičům pak hlavně trpělivost a shovívavost s výsledky
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svých potomků. Také věřím, že snad nenastane situace jako z jara tohoto roku, a děti
prezenčně „dochodí“ tento školní rok, protože zátěž pro rodiče a děti v době
nouzového stavu byla velká.
Nakonec Vás chci poprosit, abyste nepodléhali „covidovému šílenství“, nepodléhali
neověřeným fámám, pomluvám a lžím. Řiďte se zdravým selským rozumem a buďte
opatrní tak, abyste předešli případné nemoci. Zkrátka se všichni musíme naučit žít
s možností, že touto nemocí se může nakazit každý z nás. Chci však zdůraznit, abyste
dodržovali všechny zásady, které vedou k prevenci před nákazou.
Dovolte, abych Vám všem popřál optimismus a krásné prožití zářijových dnů
plných slunečních paprsků babího léta, z nichž můžeme čerpat životní energii.
Petr Horák
starosta obce
*******************************************************************************************

Společenská kronika
V měsíci září se dožívají významného životního výročí tito jubilanti:
Pospíšil Josef
Vodáková Anna
Mrva František
Dragon Roman
Kroumova Maria Kaneva

Prchal Zdeněk
Jedlička Jaroslav
Cojacaru Galina
Baběrád Antonín

Srdečně blahopřejeme!
………………………………………………………………………...............................
V měsíci srpnu naše řady opustila:
Jarmila Šimková
Čest její památce!
*******************************************************************************************

Sportovní klub Cetkovice
Nová sezóna 2020-2021
Novou fotbalovou sezónu družstvo mužů zahájilo výborně. V poháru OFS
postoupilo do jarních kol. Dále pak vyhrálo jednoznačně první tři utkání III. třídy
okresního přeboru. Bohužel pak nemoc zabránila odehrání dalších utkání. I odložen
byl začátek sezóny pro naši fotbalovou přípravku. Doufáme, že se po přestávce zase
vše vrátí do normálu.
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Odehraná utkání:
1.8.2020
Cetkovice – V.Opatovice
9.8.2020
Lipůvka – Cetkovice
16.8.2020 Sloup - Cetkovice
24.8.2020 Cetkovice – Voděrady

3:0 Pohár OFS – 2.kolo
2:4
1:11
7:0

Fotbal v září:
NE 13.9.2020
16.00 h
Ostrov – Cetkovice
NE 20.9.2020
15.30 h
Cetkovice – Kořenec
NE 27.9.2020
15.30 h
Vísky – Cetkovice
Termín odložených utkání se Svitávkou a Vranovou zatím není znám.
*******************************************************************************************

Informace
Zubní pohotovost o víkendech – Září 2020
Den
5.9.
6.9.
12.9.
13.9.
19.9.
20.9.
26.9.
27.9.
28.9.

Lékař

Adresa

MUDr. Fenyk
MUDr. Hosová
MDDr. Bočková Eva
MUDr. Beranová
MUDr. Havlová
MUDr. Kubínová
MDDr. Veselý (MDDr. Veselá)
MDDr. Veselý
MDDr. Vrbová

Telefon

Letovice, Tyršova 15
Rájec, Zdrav. středisko
Kunštát, nám. ČSČK 38
Blansko, Gellhornova 9
Blansko, Pražská 1b
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Letovice, Masarykovo náměstí 162/38
Letovice, Masarykovo náměstí 162/38
Knínice u Boskovic, 330

516 474 310
516 432 138
516 462 203
735 056 656
721 425 074
516 491 263
792 325 591
792 325 591
774 844 735

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 8:00-20:00.

………………………………………………………………………...............................
Distribuce nových nádob a kompostérů
Jak slíbilo Zastupitelstvo obce Cetkovice, tak došlo k nákupu černých plastových
odpadových popelnic na směsný (dříve s názvem tuhý) komunální odpad. Každá
nádoba je označena čipem. Pro většinu občanů jsou nádoby o objemu 240 litrů (stejný
obsah mají nádoby na tříděný sběr). Na Vaši žádost byly zajištěny i nádoby o objemu
120 litrů (zájemci se mohli hlásit na OÚ). Tři kontejnery 1100 litrů na jednorázové
pleny budou pak rozmístěny po obci (budou častěji vyváženy). Veškeré tyto nádoby,
díky zastupitelům, jsme zaplatili v plné výši z rozpočtu obce a budou darovány Vám
občanům, kteří máte v naší obci trvalé bydliště.
Dále jsme pro Vás zajistili ve spolupráci se Svazkem obcí Technické služby Malá
Haná z dotace OPŽP kompostéry. Zde kvůli dotaci musíme s Vámi, jako majiteli
nemovitosti, podepsat na místě smlouvu o zápůjčce. Ze smlouvy vyplývá, že po době
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udržitelnosti projektu (po 7 letech) se majiteli nádob stanou vlastníci nemovitostí
(dostanete tak zdarma tyto kompostéry).
Kompostéry a černé nádoby budeme distribuovat do domácností. Rozvezeme je
všem domů, abyste s tím neměli žádné problémy.
Rozvoz nádob bude probíhat ve dnech:
- Sobota 19.9.2020 v době od 8.00 od 14.00h
V případě, že se vše nestihne rozvést, budeme o dalším rozvozu jednat individuálně.
V uvedeném termínu dovezeme do každého domu, kde trvale žijí obyvatelé
Cetkovic, 1 černou nádobu a 1 kompostér. Zároveň dostanete do rukou návod, jak
vyrobit co nejlepší kompost.
Proto prosím všechny majitele nemovitostí, aby v uvedený den distribuce byli doma.
Potřebujeme co nejrychleji rozvést více jak 250 popelnic a 250 kompostérů.

¨
Petr Horák
………………………………………………………………………...............................

Informace z obecního radaru
V uplynulých měsících byly v obci nainstalovány dva nové radary. Příjezd od
Boskovic je vybaven i statistikou, která počítá průjezdy okolo radaru, průměrné
rychlosti a celkový objem dopravy. Přiznám, že výsledná čísla překvapila i občany
žijící u silnice dlouhodobě. A proto se s Vámi chci o pár poznatků ze statistik podělit.
Věděli jste například, že nejrušnější dny v okolí radaru jsou čtvrtky?
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Nejrychleji se kolem radaru projíždí mezi jednou a druhou ranní, kdy průměrná
rychlost všech vozidel dosahuje 80 km/h?
V následujícím grafu je ilustrováno jakou průměrnou rychlostí projíždí vozidla kolem
radaru za dva měsíce jeho provozu. Z grafu je patrné normální rozdělení rychlostí, kdy
vrchol je přesně v hraniční hodnotě stanovené zákonem. Bohužel to také značí, že
máme téměř vyrovnaný počet slušných řidičů a řidičů hříšníků.

Rozdělení počtu aut podle průměrné rychlosti
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V dalším grafu uvádím počty aut v jednotlivých dnech týdne od 24.8. Zde je vidět
patrná nadvláda čtvrtka jako ideálního dne pro cestování. U všech grafů je nutné si
uvědomit, že radar hodnotí pouze jeden směr. Tím pádem celkově se jedná zhruba
pouze o polovinu všech aut.

Počty aut rozdělené podle dní v týdnu od 24.8.
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Pátek

Sobota

Neděle

Nejmenší počet aut dle očekávání projíždí v neděli. Tento trend je patrný ve všech
týdnech sledovaného měření, kdy se počty liší v jednotkách aut. Zatím máme
hodnocení pouze „prázdninového“ provozu, který by i podle statistik Policie ČR měl
být klidnější a tak se již teď těším na překvapení z prvních měsíců ostrého provozu.
Poslední graf v dnešním statistickém okénku uvádí porovnání počtu
projíždějících aut v jednotlivých hodinách. Opět se vychází z průměrných hodnot za
týden od 24.8.2020 K porovnání jsou data za pracovní den a víkendový den.

Denní rozložení přijíždějících aut
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V týdnu vrcholu provoz dosahuje mezi 7. a 8. hodinou, víkend tento trend kopíruje, ale
má i svůj druhý vrchol mezi 20. a 21. hodinou. Dobré je si uvědomit, že provoz kolem
této hlavní křižovatky nikdy neutichá, protože neexistuje čas, kdy by provoz v dané
hodině dosáhl na nulu. Minimum jsou 3 auta mezi 3. a 4. ranní v pracovní dny a o
víkendu je minimum 6 aut za hodinu.

V souvislosti s předešlým grafem je dobré si uvědomit, že v době mezi
7-8 hodinou, kdy posíláte svoje děti do školy, touto křižovatkou projíždí
zhruba 120 aut, což je jedno za 30 s. Dávejte na své děti pozor a proberte
s nimi základy bezpečného chování na silnici.
V případě jakýchkoliv dotazů spojených se statistikami se na mě neváhejte obrátit.
Kateřina Přikrylová
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******************************************************************************************

Inzerce
Pronájem bezbariérového bytu 30 m2,
pronájem bytu 2+kk
-cílová skupina: osoby starší 70 let, případně invalidita
Adresa: Velká Strana 52, Cetkovice
Kontakt: Kancelář ING DRAK s.r.o., tel..516 478 410
******************************************************************************************

Obecní knihovna Cetkovice

Výpůjční doba v knihovně
úterý

16.00 -18.00 h

v úterý 15. 9. 2020 – ZAVŘENO
******************************************************************************************

Pozvánka na nadcházející akce
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Vstupenky na koncert si můžete zakoupit v úředních hodinách pondělí a středa od 8-12
a 14-17 hodin na obecním úřadě od 1. 09. 2020 Cena vstupenky je 590 Kč.
******************************************************************************************
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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