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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Máme za sebou druhý měsíc pandemie virové choroby COVID-19. Život
nejen v obci, České republice i ve světě se zcela změnil. Jsme kolem sebe
díky nouzovému stavu zcela obklopeni velkými omezeními, jež se týkají
našeho běžného života. Tato omezení vlády vypadají, že byla úspěšná a
podařilo se tak udržet tuto nemoc „na uzdě“, tj. ve stavu, kdy naše zdravotnictví
dokáže vše zvládat a nešíří se tak nákaza nekontrolovatelně, což je velmi pozitivní.
Poslední čísla nakažených vlévají nám všem do žil trošku optimismu. Vypadá to
tak, že i postupně budou přicházet různá zmírnění omezení, která byla přijata. Po
malých krůčcích se tak život bude vracet k normálu, což však neznamená, že vše bude
jako dříve. Musíme se jakýmsi způsobem naučit žít vedle této nemoci, která mávnutím
proutku ze světa nezmizí. Budeme si muset zvyknout na zvýšenou osobní hygienu,
ochranu svého zdraví ve společnosti. Změní se i částečně společenské chování a dříve
zaběhnuté konvence a návyky. Zkrátka vše bude trošku jiné. Kdo by si však před půl
rokem dokázal představit dnešní situaci?
Epidemie a její následky se v nemalé míře projeví i v ekonomice celého světa.
Obzvláště naše otevřená ekonomika, která je zaměřena na export a je hodně závislá na
Evropě a okolních státech, bude mít problémy. Ty se mohou projevit v poklesu příjmů
nás obyvatel a možná i ke ztrátě zaměstnání. Toto se projeví na naší životní úrovni,
musíme se k těmto výzvám postavit čelem.
Dle plánu Vlády ČR by koncem května mělo dojít k otevření I. stupně základních
škol, což se bude týkat i školy v Cetkovicích. S tím budou pro rodiče a žáky spojena
určitá omezení a problémy, na které se už nyní škola připravuje. Náš krizový štáb
rozhodl, že zároveň s otevřením naší školy otevřeme i mateřskou školu. O přesném
datu budou rodiče seznámeni z rozhlasu a www stránek. Samozřejmě i zde budou
přijata opatření tak, aby se co nejvíce předešlo případným problémům.
Za určitých podmínek, které chystá vláda, připravujeme i otevření venkovních
sportovišť. Dokonce to vypadá, že od začátku července se otevřou kulturní zařízení.
Svůj provoz v omezené podobě zahájila i obecní knihovna. Na běžnou provozní dobu
najela i místní pošta. V této souvislosti je dobré sledovat naše www stránky a televizi,
kde se dozvíte nejnovější informace týkající se pandemie. I nadále jsme připraveni
Vám zajistit desinfekci i textilní roušky. Zde musím opět poděkovat všem ženám,
které pro naše spoluobčany tyto roušky vyráběly. Poděkování také patří sponzorům,
kteří dokonce přispěli i finanční částkou. Tyto prostředky jsme předali „šijícím“
ženám.
Následná „pandemická ekonomická krize“ se projeví i na rozpočtu obce. Na
letošek má obec připraveno mnoho investic. A tak doufáme, že nebudeme muset
některé přehodnotit. V mimořádných podmínkách se muselo sejít i zastupitelstvo obce,
které přijalo několik důležitých rozhodnutí. Opravíme dvorní trakt na základní škole,
který navazuje na předešlé investice a opravy na budově (odizolování budovy). Při této
opravě bude zhotoven odvětrávaný sokl, opravena omítka, vyměněny provizorní
schody či položena dlažba.
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Bylo v předchozím měsíci provedeno výběrové řízení na opravu místních
komunikací. Letos přišla na řadu nová komunikace na ul. Pod Vanovskou, rozšířena
bude ul. Řadovky vč. opravy překopu po plynu a rozšířena bude komunikace i na ul.
Školní. Po administrativních problémech pokračuje výběrové řízení na dodavatele
oprav na KD. Je vypsáno i výběrové řízení na opravu rybníku Vrbovec, kde máme
přislíbenou dotaci. Navíc jsme také vybrali firmu na výměnu oken a dveří
v kadeřnictví, kde dříve nebylo možné zajistit větrání a díky použitému dřevu i
základní údržbu.
V uplynulém měsíci byl také odvezen nebezpečný odpad, jehož součástí bývá i
zpětný odběr elektrozařízení, které provádějí naši hasiči. Nechyběl i svoz
velkoobjemových kontejnerů, do kterých jste mohli odevzdat věci, které se svými
rozměry nevejdou do popelnic. Opět od nás odjížděly přeplněné dva 40 m3 kontejnery.
Ty už byly téměř zaplněné v pátek večer. Fotbalisté také provedli, stejně jako
v předchozích letech, sběr starého železného šrotu. Letos shromáždili téměř 11 t
nepotřebného železa. Ve Výmolech jsou také pro Vás připraveny velké kontejnery na
bioodpad. Minule jsem Vás vyzval, abyste větve dávali do sektoru, který byl k tomu
zřízen v jejich blízkosti. Většina z Vás to pochopila, přesto se našel jeden „dobrák“,
který do shromážděných větví nasypal trávu, listí a vše co shrabal na zahradě.
Nechtělo se mu to dávat vedle do kontejneru a tak radši přidal práci pracovníkovi OÚ.
Ten za pomoci štěpkovače ze Sudic poštěpkoval všechny větve. Štěpku pak využil na
opravu sadovnických úprav u hřbitova. Sami se můžete přesvědčit, že i nepotřebné
větve mohou najít užitek. My nyní čekáme na dodávku vlastního štěpkovače, který je
společně s velkými kontejnery na bioodpad součástí dotace na kompostéry. Ty Vám
chceme předat společně s novými černými popelnicemi na směsný komunální odpad
(na které je již vybrán dodavatel) hned, jak se uvolní současná omezení (předpoklad
rozvozu je červenec či srpen).
Jeden z nejkrásnějších měsíců, kterým je květen, je před námi. My ho u nás máme
spojený s Cetkovickou poutí. Bohužel letos, díky přijatým opatřením, pouť žádná
nebyla. Jediné, co se konalo, byly za omezeného počtu mše svaté k patronům našeho
kostela sv. Filipu a Jakubu. A jak řekl pan farář, ještě nikdy v historii Cetkovic se
nesloužila pouťová mše pro tak málo věřících. Na návsi nebyly žádné pouťové atrakce
ani stánky. Náves se nehemžila lidmi. Nepřijeli ani pouťoví hosté. Vše bylo takové
ponuré. Smutné byly také letošní Velikonoce, které mají být veselé svátky jara. Je to
prostě realita dnešních dnů.
Znovu si Vás dovoluji vyzvat, abyste dodržovali všechna opatření tak, abychom se
této nákaze vyhnuli a vše přežili ve zdraví. Buďme zodpovědní ke svému okolí. Je
třeba, abychom se v této těžké době dokázali radovat i z maličkostí a nepodléhali
depresím a stresu. Užívejte si sluníčka, kterého se nám nyní dostává plných hrstí.
Přijměte i blahodárný deštík, který pomáhá nám všem. Prostě se radujte ze života,
jak to jen jde.
Petr Horák
starosta obce
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***************************************************************************

Usnesení č. 12/2020
z řádného zasedání zastupitelstva obce Cetkovice konaného dne 16. dubna 2020
ve velkém sále Kulturního domu Cetkovice v 17.00 hod.
………………………………………………………………………....................................................

Zastupitelstvo obce:
044/20 – schvaluje
- zapisovatele: Ing. Kateřinu Přikrylovou
- ověřovatele zápisu: Martina Grénara a Martina Čapku
- program dnešní schůze s malou opravou, jiné připomínky nebyly podány
přítomno bylo všech 9 zastupitelů a 1 host.
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
045/20 – schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě na akci „ZŠ Cetkovice – rekonstrukce
sociálního zařízení v I.NP vč. sanace části obvodového zdiva“ s firmou
Ivan Kopřiva, Lhota Rapotina 92, 679 01 Skalice nad Svitavou ve výši
22.280,71Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem dodatku
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
046/20 – na základě předložené cenové nabídky schvaluje firmu Ivan Kopřiva,
Lhota Rapotina 92, 679 01 Skalice nad Svitavou, jako dodavatele na akci
„ZŠ Cetkovice – dvorní trakt“, za cenu 115.363,- Kč bez DPH a pověřuje
starostu podpisem smlouvy
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
047/20 – na základě doporučení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
a zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Oprava MK 2020
Cetkovice“ schvaluje za vítěze výběrového řízení s nejnižší nabídkovou
cenou firmu STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5,
oblast jih, Tovární 3, 620 00 Brno za cenu 1.337.671,- Kč bez DPH a
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo; jako náhradníka v případě
odstoupení či nemožnosti podepsání smlouvy firmu na druhém místě firmu
COLAS CZ a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, závod Jih, Strojírenská ul.,
591 01 Žďár nad Sázavou za cenu 1.418.605,76 Kč bez DPH
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
048/20 – schvaluje na základě doporučení výběrové komise a firmy pro zpracování
výběrového řízení Rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího
řízení na akci Snížení energetické náročnosti objektu kulturního domu
v obci Cetkovice včetně výměny zdroje vytápění“, kde vylučuje firmu
EKOTERM CZ s.r.o. ze zadávacího řízení z důvodu neúplného prokázání
technické kvalifikace
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 2
049/20 – schvaluje smlouvu č. PV-014330055981/001 o zřízení věcného břemene na
pozemek parc.č. 1013 v k.ú. Cetkovice s firmou E.ON Distribuce a.s.,
F.A.Gestnera 2151/6, 370 49 České Budějovice na stavbu „Cetkovice,
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050/20

051/20

052/20

053/20

TS Nádražní“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
– schvaluje rozpočtové opatření č.1/2020 přijaté starostou obce dne 4.3.2020
a rozpočtové opatření č.2/2020
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
– na základě předložených cenových nabídek schvaluje firmu PRAMOS, a.s.,
Brněnská 577, 691 76 Šitbořice jako dodavatele na akci „Výměna oken a
dveří v kadeřnictví“, za cenu 75.616,22 Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
– schvaluje finanční dar na úhradu nákladů spojených s pohřbem občana obce
ve výši 5.500,- Kč dle podané žádosti
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
– bere na vědomí smlouvu s firmou AXIOM na výběrové řízení na dodavatele
akce Revitalizace obecního rybníka Cetkovice; dále smlouvu s BERIGRA
s.r.o. Brno, provoz Skřípov na likvidaci bioodpadu; zprávu ze Stavební
komise a informace z krizového štábu

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

Společenská kronika
V měsíci květnu se dožívají významného životního výročí tito jubilanti:
Staňková Anna
Učňová Zdeňka
Vinkler Josef
Goppold Antonín

Ondroušek Miloslav
Kačuničová Ludmila
Grepl Jaromír
Grepl Ladislav
Přejeme stálé zdraví a radost ze života!

………………………………………………………………………...............................
V měsíci dubnu naše řady opustil:
Josef Čapka
Čest jeho památce!
*******************************************************************************************

Sportovní klub Cetkovice
Fotbalové soutěže
Podle rozhodnutí FAČR byly fotbalové soutěže sezóny 2019-2020 zrušeny bez
náhrady. V platnosti zůstávají tak tabulky po podzimu, nikdo by neměl postupovat ani
sestupovat.
Pokračovat by měli pravděpodobně zatím jen soutěže 1.a 2. ligy.
Přesné datum jejich obnoveného startu zatím nebylo stanoveno.
………………………………………………………………………...............................
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Sběr železného šrotu
Duben je tradičně v naší obci spojen s odpady. Devět let sváží v tomto měsíci
fotbalisté po naší obci železný šrot. Letos jsme byli na vážkách, zda tento svoz v době
„covidové nákazy“ uskutečnit. Nakonec jsme se rozhodli, že ho určitě provedeme a
budeme se snažit dodržovat pravidla, která byla stanovena včetně desinfekce, roušek či
rukavic. Drželi jsme se hesla, že odpad se zkrátka svážet musí.
V sobotu 18.4.2020
jsme se od 8.30 hodin
vydali na objížďku obce.
Proti loňskému roku,
kdy nechyběl sníh, déšť
a teplota se pohybovala
lehce
nad
nulou,
fotbalistům nám počasí
opravdu přálo. Krásně
svítilo sluníčko a teplota
se odpoledne
pohybovala okolo 20°C.
Mezi starým železem
nechyběly
zajímavé
kousky jako stará těžká
doma vyrobená stavební
míchačka, se kterou jsme všichni bojovali, nebo starý tažný „čert“ na vyorávání
brambor. Samozřejmě nechyběly staré ploty, brány, okapy apod. Konec sběru bývá
vždycky únavný, protože toho máme většinou všichni dost a bez přestávky na jídlo či
pití jsme končili v 15 hodin. Nechyběla ani drobná zranění z nepozornosti či přílišné
snahy.
Nakonec jsme znovu sesbírali stejně jako loni neuvěřitelných téměř 6 vleček.
Překvapila nás celková váha železa, která byla loni 8,5 tun a letos dokonce 11,6 tun,
což nám udělalo radost, protože cena v roce 2020 je o něco menší. V následujícím
týdnu všechno takto posbírané železo odvezla firma Kovošrot Henzl Boskovice, která
je naším dlouholetým partnerem a vždy nám dá tu nejlepší cenu.
Dovolte, abychom na tomto místě poděkovali těm spoluobčanům, kteří nám
železný šrot darovali. Výtěžek, stejně jako v předchozích letech, půjde z převážné
části na provoz spolku a fotbalových družstev. Peníze budeme určitě potřebovat,
protože jsme letos přišli o výdělek z pouťové zábavy.
Nesmíme na tomto místě zapomenout poděkovat firmě LESCUS Cetkovice,
která nám zapůjčila traktor s vlečkou a našemu řidiči traktoru Martinu
Letfusovi.
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Další poděkování
patří těm členům,
kteří přispěli svou
prací ke zdárnému
průběhu svozu. Byl
to (na fotce zleva)
Martin Letfus,
Petr Horák,
Jan Horák,
Zbyněk Šmíd,
David Kubín,
Jakub Baběrád,
David Letfus,
Michal Kubín a
Tomáš Sychra.
******************************************************************************************

Informace
Zubní pohotovost o víkendech – Květen 2020
Den
8.5.

Lékař
MUDr. Havlová

Adresa
Blansko, Pražská 1b

Telefon
721 425 074

9.5.

MUDr. Hanáková

Blansko, Pražská 1b

516 418 788

10.5.

MUDr. Grénarová Magda

Boskovice, Růžové nám. 16

774 710 550

16.5.

MUDr. Fenyk

Letovice, Tyršova 15

516 474 310

17.5.

MUDr. Hosová

Rájec, Zdrav. středisko

516 432 138

23.5.

MDDr. Bočková Eva

Kunštát, nám. ČSČK 38

516 462 203

24.5.

MUDr. Beranová

Blansko, Gellhornova 9

735 056 656

30.5.

MDDr. Potůček

Blansko, Pražská 1b

516 419 538

31.5.

MUDr. Žilka

Benešov, 19

516 467 313

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.

………………………………………………………………………...............................
Obecní úřad upozorňuje, že dne 31.května končí prodloužený
termín pro platby za svoz komunálního odpadu na rok 2020 ve
výši 460 Kč za občana. Dále jsou vybírány poplatky za psa – 150
Kč/pes, 200 Kč za každého dalšího psa. Pro seniory nad 65 let platí
sleva 120 Kč/pes a 150 Kč za každého dalšího psa.
******************************************************************************************
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Obecní knihovna Cetkovice
OBECNÍ KNIHOVNA SE OTEVÍRÁ!
Oznamujeme čtenářům, že od úterý 28. dubna 2020 je knihovna otevřena, ale
s těmito omezeními:
1. Otevírací doba zůstává úterý 15.30 h – 18.00 h
2. V prostorách knihovny se může pohybovat maximální počet čtenářů - 3
3. Dodržování povinnosti nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest a ochranné
rukavice, rozestupy
4. Vrácené knihy se uloží na 3-7 dnů „do karantény“a budou se půjčovat až za týden
5. Společné akce v knihovně se zatím pořádat nebudou
6. Využijte možnosti objednat si seznam knih emailem či telefonicky a ten Vám bude
předem připraven a Vy si knihy jen vyzvednete. Na stránkách knihovny je on-line
katalog, v kterém si knihy vyhledáte a zjistíte, zda nejsou vypůjčeny –
cetkovice.knihovna.cz. Rezervaci přes tento katalog bohužel nelze provést (jen
objednání viz výše)
Telefon: 728 94 79 68 nebo 516 477 522
Email: knihovna@cetkovice.cz
ucetni@cetkovice.cz

Děkujeme čtenářům a příznivcům knihovny za pochopení a těšíme se na setkání
bez jakýchkoli omezení a nařízení!
………………………………………………………………………………………………………………………

Soutěž pro žáky ZŠ Cetkovice
Letošní Noc s Andersenem byla bohužel z důvodu koronavirové
epidemie zrušena, ale úkol pro žáky ZŠ Cetkovice zůstává a bude
po uzavření řádně vyhodnocen. Proto znovu uveřejňujeme
podmínky účasti:

Soutěž: Kresba, malba, básnička, příběh, pohádka
Úkol: namalovat, nakreslit obrázek nebo složit básničku, napsat pohádku či příběh, ve
kterém se bude Harry Potter či další postavy vyskytovat
Termín odevzdání: úterý 19. května 2020
Lze předat: v obecní knihovně, do kanceláře OÚ, emailem knihovna@cetkovice.cz,
ucetni@cetkovice.cz
Práce musí být označena jménem a příjmením, ročník
******************************************************************************************
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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