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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Život běží mílovými kroky. Než jsme se nadáli, tak je tu květen, jeden
z nejkrásnějších měsíců v roce. Vše kolem nás se probudilo ze zimního
spánku, všude je plno květů a tráva se krásně zazelenala. Konečně přišlo i
trochu vláhy, která této nádherné scenérii dala nejsilnější impuls. I když
dubnové počasí s nižšími teplotami nenechalo vychladnout našim topným systémům a
bylo nutné stále ještě doma přitápět.
A co se dělo v obci během uplynulého měsíce? Finišovalo se na akci bezbariérové
úpravy obecního úřadu. Zde je téměř vše hotovo. Zbývá jen dodělat v průjezdu sokl
z marmolitu, který jsme se navíc rozhodli udělat z důvodu lepší údržby, po němž bude
instalováno ještě zábradlí. Zbývá také vyklidit staveniště. Výtah je hotový, jen ho zatím
není možné používat, protože v něm chybí blokace 3. NP, kde je knihovna. Blokace by
měla být namontována v prvním květnovém týdnu. Výtah bude v provozu vždy při
otevření obecního úřadu, bude se možné ním dostat do 2. NP na bezbariérové WC, do
obřadní síně či mateřského centra. Do 3. NP se dostanete jen tehdy, pokud bude otevřena
knihovna, protože v tomto patře vystoupíte z kabinky přímo do jejích prostor.
Plánujeme na květen slavnostní otevření, kde Vám všechno ukážeme, a na které jste
srdečně zváni.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání na základě výběrového řízení vybralo firmu
Stavitelství Trynkl jako dodavatele na rekonstrukci propustku v dolní části ulice
Sadová. Zde nám firma nabídla velmi výhodnou cenu. Propustek by měl být hotov do
konce srpna tohoto roku. Je výborné, že stejná firma vyhrála i výběrové řízení na
zhotovení inženýrských sítí „Rozšíření technické infrastruktury pro výstavbu RD,
lokalita Na Rybníčku, obec Cetkovice – II. etapa“ pro 22 RD, které vypsal Svazek
vodovodů a kanalizací. I zde bylo při výběrovém řízení dosaženo na současné poměry
výborné ceny.
Dále byla vybrána na základě výběrového řízení firma STRABAG jako dodavatel na
zhotovení komunikace na ul. Vrbovecká. Zde se nám, přestože jsme oslovili 11 firmem,
nepodařilo příliš dostat pod rozpočtovanou cenu. Je vidět, že se v tomto sektoru
projevuje současný tlak na růst cen. Díky tomu, že asfalt vzniká při zpracování
vybraných druhů ropy v rafineriích, je cena vysoká a sami víte, jak je to v současné době
s ropou a cenami ropných produktů jako je například nafta. Tato akce by měla být
hotova do konce prázdnin. Kdy přesně začnou práce na komunikaci, Vám sdělit ještě
nemohu, protože zatím nemáme s dodavatelem podepsanou smlouvu. Jak toto budeme
vědět, tak Vás budeme informovat. Tímto chci požádat všechny obyvatele ul.
Vrbovecká, aby do poloviny května vyklidili celou ulici od stavebního a jiného
materiálu a odstavených vozidel.
Uplynulý měsíc byl ve znamení úklidu a odvozu odpadů. Jednak to byl tradiční
mobilní svoz nebezpečných odpadů, při němž byl našimi hasiči proveden i zpětný odběr
elektrozařízení. Nechyběl i svoz velkoobjemových kontejnerů, do kterých jste mohli
odevzdat věci, které se svými rozměry nevejdou do popelnic. Bylo vidět, že jste na ně
čekali, protože první kontejner byl zaplněn během pátečního odpoledne. Oba 40-ti
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kubíkové kontejnery v pondělí od nás odjížděly pěkně naplněny. Fotbalisté také
provedli, stejně jako v předchozích letech, sběr starého železného šrotu. Letos
pravděpodobně díky dobré ceně železa ho nebylo tolik, ale i s 4,8 tunami byli fotbalisté
určitě spokojeni. Velkým problémem jsou kontejnery na bioodpad, jež jsou umístěny
na ul. Výmoly. To, co se u nich děje, se zcela vymyká kontrole a normálu. Jednak (když
jsou kontejnery plné a někdy ani ne), to někteří z nás vysypou bez skrupulí vedle. Dalším
velkým problémem jsou větve. To, co se vytvořilo naposledy na tomto místě, je unikát.
Hromady větví bez ladu a skladu, které se absolutně nehodí ke štěpkování, pařezy,
kořeny, kusy trámů – to vše se objevilo na místech, které jsme vyhradili jen pro větve.
Z těchto důvodů jsme nuceni omezit tuto službu. Vše nyní dávejte přímo do kontejnerů.
V případě, že budete mít větší množství větví, ozvěte se na obecní úřad, my Vám pak
přivezeme štěpkovač na místo a po zaškolení naším pracovníkem si můžete tyto větve
sami poštěpkovat a štěpku pak využít pro své potřeby. V místech pro kontejnery budeme
umísťovat fotopast. Jistě všichni chápete, že jinak to nejde a předem děkujeme za to, že
budete udržovat pořádek v této oblasti.
Dovolte ještě, abych poděkoval všem, kteří se zúčastnili akce „Ukliďme si
Cetkovice“. Sice bylo méně účastníků než v loňském roce, ale i tak se po příkopech u
silnic sebralo pěkné množství odpadu, které zaplnilo vlečku obecního traktůrku. Všichni
účastníci odcházeli s dobrým pocitem, že něco udělali pro krajinu, ve které žijeme.
Poděkování patří i mladým hasičům a jejich vedoucím.
A co nás čeká v Cetkovicích v květnu? Je to spousta akcí. První květnový pátek naši
hasiči budou slavit Sv. Floriána. Další akcí bude „Den matek“, kterou tradičně
připravuje místní organizace KDU-ČSL. Maminky a babičky se mohou těšit na
vystoupení dětí z mateřské a základní školy a na drobné občerstvení. Firma LESCUS
Cetkovice pořádá v Kulturním domě Cetkovice už potřetí „Malohanácké košt vín,“ na
který Vás firma srdečně zve.
Jednou z největších akcí letošního roku a měsíce května je několikráte překládaný
koncert Janka Ledeckého. K dispozici je posledních 15 lístků. Pokud by měl někdo
zájem, tak je možné si je zakoupit v Informačním centru ve Velkých Opatovicích.
Využijte této možnosti, protože koncertů tohoto známého zpěváka není v našem okolí
mnoho. Jeho písničky jsou nám všem známé a některé hity zlidověly. Zvláštností je i to,
že se bude jednat o akustický koncert a Janek bude s sebou mít svoji skupinu.
V knihovně se také uskuteční odložená cestovatelská přednáška „SOKOTRA –
ostrov dračí krve“. Původní dubnový termín se musel zrušit z důvodu nemoci
cestovatele pana Zdeňka Spíška.
Dovoluji si ještě připomenout, že je tento měsíc poslední možnost uhradit poplatky
za svoz komunálního odpadu a poplatky za držení psů. Děkujeme za to, že se snažíte
využívat k platbám úřední dny. Zaplaceno má více jak 90% občanů. Ještě připomínáme,
že na přelomu měsíce května června připravujeme pravidelné očkování psů na obecním
úřadě. O přesném termínu Vás budeme informovat
Máme za sebou Velikonoce i Cetkovickou pouť. Program této poutě byl bohatý.
Nechyběla pouťová taneční zábava, kterou pořádali fotbalisté. Hasiči si připravili na
sobotu a neděli u hasičské zbrojnice bohaté občerstvení. V neděli nechyběly na Návsi
pouťové atrakce a stánky. Navštívit jste mohli pouťové mše svaté v našem kostele Sv.
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Filipa Jakuba. Tyto patrony, kterým je kostel zasvěcen, touto poutí slavíme. V neděli
mělo krásnou návštěvnost i fotbalové utkání Cetkovice – Svitávka, které navíc bylo
okořeněno bojem o postup do okresního přeboru. Doufám, že jste si oba tyto svátky
konečně užili, protože v předchozích dvou letech díky coronavirovým opatřením bylo
vše omezeno. Nemohli jsme se setkávat a nic slavit. Konečně jsme nyní mohli sundat
respirátory a roušky a svobodně a z plných plic se nadechnout. Važme si i těchto
maličkostí.
Přeji Vám všem krásný májový čas plný květů a vůní.
Petr Horák
starosta obce
******************************************************************************************

Usnesení č. 27/2022
z řádného zasedání zastupitelstva obce Cetkovice
konaného dne 19. dubna 2022 v hasičské zbrojnici Cetkovice v 17.00 hod.
………………………………………………………………………....................................................

Zastupitelstvo obce Cetkovice:
037/22 – schvaluje
- zapisovatele: Ing. Kateřinu Přikrylovou
- ověřovatele zápisu: Ing. Jaromíra Lišku, Ph.D. a Ladislava Čapku
- program dnešní schůze, jiné připomínky nebyly podány, přítomno bylo 6
zastupitelů a 3 byli omluveni.
A: 6 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
038/22 – 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: 6 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
039/21 – na základě žádosti SK Cetkovice, z.s., Náves 168, 679 38 Cetkovice
schvaluje dotaci ve výši 69.000,-Kč pro rok 2022 na činnost klubu
A: 6 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
040/22 – schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu
v obci Cetkovice č.05/18 s platností od 1.5.2022 na zvýšení ceny
A: 6 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
041/22 – schvaluje zprávu z provedené kontroly hospodaření finančním a kontrolním
výborem v příspěvkové organizaci MŠ Cetkovice za rok 2021
A: 6 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
042/22 – schvaluje zprávu z provedené kontroly hospodaření finančním a kontrolním
výborem v příspěvkové organizaci ZŠ Cetkovice za rok 2021
A: 6 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
043/22 – schvaluje na základě žádosti ředitelky MŠ Cetkovice převod přebytku
v hospodaření za rok 2021 ve výši 1.371,67 Kč do rezervního fondu
A: 6 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
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044/22 – schvaluje na základě žádosti ředitelky ZŠ Cetkovice převod přebytku
v hospodaření za rok 2021 ve výši 15.885,15 Kč a jeho rozdělení – 10.885,15 Kč do
rezervního fondu a 5.000 Kč do fondu odměn
A: 6 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
045/22 – na základě doporučení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a
zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Oprava MK 2022 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
1.603.052,46 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo; jako
náhradníka v případě odstoupení či nemožnosti podepsání
smlouvy firmu na druhém místě firmu PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
za cenu 1.707.522,- Kč bez DPH
A: 6 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
046/22 – na základě doporučení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na
zakázku „Rekonstrukce propustku“ schvaluje za vítěze výběrového řízení s nejnižší
nabídkovou cenou firmu STAVITELSTVÍ TRYNKL s.r.o., Zderaz 18, 539 44 Proseč
u Skutče za cenu 870.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo;
jako náhradníka v případě odstoupení či nemožnosti podepsání smlouvy firmu na
druhém místě firmu RM TRYMET a.s., Karlovo nám. 290/16, 120 00 Praha 2 za cenu
1.033.081,11 Kč bez DPH
A: 6 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
047/22 – schvaluje smlouvu o účasti obce Cetkovice na financování díla „Cetkovice,
rozšíření technické infrastruktury pro výstavbu RD, lokalita Na rybníčku – II. etapa“
se „Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, ul. 17. listopadu 14, 680 01
Boskovice za cenu 5.311.000,-Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy
A: 6 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
048/22 – schvaluje smlouvu s firmou LETOSTAV, spol. s r.o., Nádražní 12, 679 61
Letovice na akci „Stavební úpravy pro bezbariérový přístup do objektu OÚ a přístavba
výtahu – II.část“ na rozšíření rozsahu prací
A: 6 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
049/22 – schvaluje pořízení změny územního plánu Cetkovice z vlastního podnětu ve
smyslu ustanovení§ 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů
A: 6 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
050/22 – schvaluje žádost na MěÚ Boskovice, odbor výstavby a ÚP o výkon funkce
pořizovatele změny územního plánu Cetkovice ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm.
c) a § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) ve znění pozdějších
předpisů
A: 6 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
051/22 – v souladu § 47 odst. 1, zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, schvaluje pro spolupráci
s pořizovatelem na změně územního plánu Cetkovice určeného člena zastupitelstva a
současně starostu obce Cetkovice Mgr. Petra Horáka
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A: 6 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
052/22 – schvaluje ARCHBRNO, s.r.o., Josefy Faimonové 2227/12, 628 00 Brno
jako dodavatele zakázky změna územního plánu Cetkovice
A: 6 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
053/22 – schvaluje smlouvu s firmou LESCUS Cetkovice s.r.o. na financování
změny územního plánu Cetkovice
A:5 hlasů
N: 0
zdržel se: 1
Zastupitelstvo obce Cetkovice bere na vědomí :
054/22 – žádost o koupi stavebního pozemku
055/22 – zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Cetkovice za rok 2021,
kterou provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kontrolní a právní
056/22 – informaci těžbě dřeva po větrné kalamitě
057/22 – informaci o šetření Vlády ČR v souvislosti s uprchlickou krizí na Ukrajině –
kapacity MŠ, ZŠ a ubytování vč. postupu pro zajištění ubytování pro uprchlíky
058/22 – informaci projektu na kabelizaci obce
059/22
– informaci ředitelky MŠ o omezení provozu v době prázdnin (provoz
v Cetkovicích bude až do 15. července)
060/22 – informaci o nové smlouvě o poskytování produktu www stránek s firmou
Galileo
061/22 – informaci Svazku V+K o vyhodnocení kalkulace cen vodného a stočného za
rok 2021 pro obec Cetkovice
062/22 – informaci firmy EKOKOM, že obec musí uplatňovat DPH ve vztahu
k odpadům
063/22 – informaci o zápisu do ZŠ Cetkovice
064/22 – informaci o přípravě zvýšení nájmu za nájem KD – finanční výbor
065/22 – informaci o opravách, investičních akcích v obci a stavu přípravy a realizace
–bezbariérovost OÚ – rozšíření rozsahu prací, stav přípravy nové zástavby RD,
předběžný projekt na opravu rybníku Zádědiní
*******************************************************************************************

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

Pospíšil Jiří
Bohatcová Marie
Hejna Václav
Dvořáková Kateřina

Gratulujeme a přejeme spokojenost a pevné zdraví v dalších letech!
**************************************************************************************

Květen 2022
6

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

Informace z Mateřské školy
Návštěva na dvorku.
Jaro je v plném proudu a po oslavení svátků jara si v MŠ povídáme o domácích zvířatech
a jejich mláďatech. A
abychom si jen nepovídali
„o“, navštívili jsme dvorek
u Forchtnerů, kde nás mile
přivítali
a
dovolili
nahlédnout
do
hospodářského stavení.
Průvodcem nám byl malý
Šimonek a Honzík, který
všem vysvětlil, na co se
které stroje používají a
dával nám praktické rady.
V chlévě jsme mohli spatřit
selátko, vedle chov slepic,
králíky i s jejich mláďaty,
které si mohly děti pohladit.
Přišel se na nás mrknout i pejsek Max a jako bonus přinesl Honzík ukázat svého
mazlíčka agamu. Na dvorku jsme strávili příjemné dopoledne a moc našim hostitelům
děkujeme, že jsme je mohli navštívit. Odcházeli jsme plni prožitků včetně Natálky, která
při odchodu pravila: „Hned jak přijdu dom, tak si dám studený kafe.“ A jakéže zvířátko
si přejí mít doma naše děti?
Adámek – Žádné, už my máme kočku.
Davídek – Prase chcu, my máme ještě
kočku paní Makrelindu.
Emička – Abysem měla v domě pejska
čivavu.
Tomášek – Kuřátko, protože se mi líbí,
že je žluté.
Verunka – Kočičku, protože má moc
jemný kožíšek a moc se mi líbí kočička.
Natálka – My máme doma papouška
Pako. Chtěla bych kočičku, protože
nevím.
Adélka – Jednorožce, protože umí
kouzlit.
Romana Špidlíková
******************************************************************************************
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******************************************************************************************

Mateřská škola Cetkovice, okres Blansko, příspěvková organizace
Školní 204, 679 38 Cetkovice
tel. 516 477 535, e-mail: info@mscetkovice.cz, www.mscetkovice.cz

vyhlašuje

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2022/2023
Termín:
Místo podání žádosti:
Doba podání žádosti:

13. 5. 2022
Mateřská škola Cetkovice
8.30 – 15.30 hodin

Rodiče u zápisu předloží:
 vyplněnou žádost o přijetí do mateřské školy
 vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte
 rodný list
 občanský průkaz
Formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách Mateřské školy Cetkovice
www.mscetovice.cz, případně k vyzvednutí přímo v mateřské škole.
Žádosti o přijetí do mateřské školy budou posouzeny a bodově ohodnoceny dle
stanovených Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku
2022/2023 ke dni zápisu 13. 5. 2022. Vyplněné dokumenty můžete doručit osobně,
poštou nebo datovou schránkou (nzukpja).
K zápisu do MŠ (2.5 - 16. 5. 2022) 13. 5. 2022 nemohou podat přihlášku cizinci s vízem
za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona
o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti.
Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu (1. 6. – 15. 7. 2022).
Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня (13.05.2022) не можуть
подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР
відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території
ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців –
біженців призначений термін зарахування з 1 червня 2022 року по 15 липня
2022 року.
******************************************************************************************
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******************************************************************************************

Sportovní klub Cetkovice
Poděkování
Dovolujeme si touto cestou poděkovat všem, kteří navštívili tradiční Pouťovou zábavu
a také všem pořadatelům, kteří se na přípravě, průběhu a úklidu podíleli. Akci
provázela dobrá nálada a měla i dobrou návštěvnost. Získané prostředky budou
použity na chod klubu.
Fotbal v květnu:
MUŽI:
NE 8.5.2022
NE 15.5.2022
NE 22.5.2022
NE 29.5.2022

16.30 h
16.30 h
17.00 h
17.00 h

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA:
SO 7.5.2022
12.00 h
SO 14.5.2022

13.00 h

SO 21.5.2022

10.00 h

PÁ 27.5.2022

16.30 h

Cetkovice - Lažany
Kotvrdovice - Cetkovice
Cetkovice - Sloup
Vavřinec - Cetkovice
Cetkovice – Lipovec
Cetkovice – Šošůvka
Boskovice A – Cetkovice
Boskovice B – Cetkovice
Cetkovice – RDR Akademie RJ
Cetkovice – RDR Akademie R
Olomučany - Cetkovice
RDR Akademie D - Cetkovice

hřiště Letovice
hřiště Letovice
hřiště Boskovice
hřiště Boskovice
hřiště Cetkovice
hřiště Cetkovice
hřiště Olomučany
hřiště Olomučany

Přijděte povzbudit naše fotbalisty.
………………………………………………………………………………………………………………………

Sběr železného šrotu
Fotbalisté Cetkovic pořádali pojedenácté po naší obci sběr železného šrotu. Na rozdíl
od loňského roku se nemusela striktně
dodržovat covidová opatření. Akce se
uskutečnila v rámci týdne sběru odpadu v obci.
V sobotu 9. dubna 2022 objížděli členové SK
Cetkovice od 9 hodin celou obec a sbírali staré
nepotřebné železo. Počasí naštěstí i přes špatné
předpovědi vydrželo dobré. Jen teplota se držela
poměrně nízko. Obloha byla podmračená, ale
smilovala se nad námi a zadržela případný déšť.
Ten skropil zemi ještě před samotnou akcí.
Díky menšímu množství železa jsme tentokráte
byli hotovi již ve 13 hodin. V předchozích letech většinou bylo 5 až 7 traktorových
vleček. Letos jich bylo 3,5. Menší množství železného šrotu asi bylo zapříčiněno jeho
současnou výkupní cenou, která je absolutně nejvyšší za těch 11 let. A pokud se
ohlédneme za množstvím železa, tak v roce 2019 jsme odevzdali 8,5 tun, 2020 pak 11
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tun, 2021 už bylo jen 7 tun a letos 4,8 tun. I tak jsme byli za toto množství rádi. Kluci
při sběru mohli zužitkovat sílu, kterou nabrali během tréninkového procesu v posilovně.
Po celá léta spolupracujeme s firmou Kovošrot Henzl Boskovice, která od nás opět i
letos železo vykoupila. Děkujeme za mnoho let spolupráce jejímu majiteli Petru
Henzlovi.
Dovolte, abychom na tomto místě stejně jako každý rok poděkovali těm
spoluobčanům, kteří nám železný šrot darovali. Díky nynější ceně si toho velmi
vážíme. Výtěžek půjde na udržení fotbalu v Cetkovicích. Děkujeme také firmě
LESCUS Cetkovice, která nám zapůjčila traktor s vlečkou.

Poděkování také patří těm členům, kteří přispěli svou prací ke zdárnému průběhu
svozu. Byl to (na fotce zleva dolní řada) Petr Horák, Jan Forchtner, David Letfus, Tomáš
Pospíšil, Michal Kubín, (nahoře zleva) Jakub Baběrád, Valentin Cojocaru, Tomáš
Sychra, David Loukota, David Kubín a Jan Horák. Na fotce chybí fotograf a náš řidič
Martin Letfus.
******************************************************************************************

Informace
Obec Cetkovice vypisuje výběrové řízení na Správce kulturního domu. Jedná se o
dohodu o pracovní činnosti. Vaše žádosti zasílejte do 15. 5. 2022 na adresu obecního
úřadu nebo e-mailem na starosta@cetkovice.cz. Podrobnější informace o této pozici se
dozvíte na Obecním úřadě Cetkovice v úředních hodinách.
Místo je vhodné pro všechny uchazeče bez zvláštního požadavku na vzdělání (např.
práce při zaměstnání, pro maminky na mateřské dovolené či zdatné seniory).
………………………………………………………………………………………………………………………
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Obec Cetkovice hledá brigádníky na celé léto. V náplni práce bude údržba veřejných
prostranství obce společně s pracovníkem OÚ. Ideálním uchazečem jsou studenti
(minimální věk 16 let) či zdatní senioři. Nástup možný ihned. Bližší informace získáte
na obecním úřadě nebo na e-mailu starosta@cetkovice.cz.
………………………………………………………………………………………………………………………

Zubní pohotovost o víkendech a svátcích – Květen 2022
Den

Lékař

Adresa

Telefon

7.5.

MUDr. Ševčíková Radomíra

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 454

8.5.

MDDr. Šméralová Kristýna

Boskovice, Lidická 8

731 074 479

14.5.

MUDr. Štrajtová Jana

Černá Hora, Zdrav. středisko

608 220 806

15.5.

MUDr. Šumberová Ludmila

Lysice, Komenského 429

516 472 227

21.5.

MUDr. Švendová Zdena

Křtiny, Zdrav. středisko

516 439 404

22.5.

MUDr. Tomášková Barbora

Blansko, Pražská 1b

734 177 800

28.5.

MDDr. Trubáčková Pavlína

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 452

29.5.

MDDr. Veselý Petr

Letovice, Masarykovo nám. 162/38

792 325 591

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.
………………………………………………………………………………………………………………………

Přímé spojení do Brna
Od 1. 3. funguje nové přímé autobusové spojení do krajského Brna. Jak na to? Linku
zajišťuje firma DOPAZ odjezdem z
Jevíčka linkou 251, následovanou
linkou 234 a xS2K. Byť se mění
označení, sedí se pořád na stejné
sedačce autobusu. Linka z Cetkovic
odjíždí v 4:51, 5:45 a 6:45. Autobus
jede k vlakovému nádraží do
Králova Pole. Jakým způsobem lze
zakoupit jízdenku? Jedná se o 9 zón.
Základní jízdné je 71,- Kč. Na tuto
linku lze uplatnit následující
zlevněnou jízdenku: TYP A – 35
Kč,- pro dítě do 15 let, držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoby od 15 do 18 let, studenty
do 26 let, osoby nad 65 let, pro psa a spoluzavazadla. Autobus jede do Boskovic a
zastavuje na všech zastávkách. Informace o cestě jsou přímo v autobuse vizuální i
zvukové a na informačních tabulích u jednotlivých zastávek. V Boskovicích dojde k
přečíslování linky na č. 234 a bez přesedání cestující pokračují do Blanska přes Rájec
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Jestřebí. Také se zastávkami po celé trase. Autobus zastavuje na autobusovém nádraží.
Odtud odjíždí do Brna Králova Pole bez zastavování. U vlakového nádraží zastavuje
pod mostem přímo před vchodem do nádraží na zastávce č. 4. Odtud také všechny spoje
odpoledne odjíždí zpět do Jevíčka. Dál může cestující pokračovat autobusovou linkou
E56 do Bohunic k nemocnici. Nebo „šalinó“ č. 6 kousek od výstupu z autobusu. Ta jede
směr Moravské náměstí, Česká, Mendlovo náměstí až ke Krematoriu. Pokud potřebujete
na Hlavní vlakové nádraží tak na Moravském náměstí lze přesednou na šalinu č. 1, která
jede k výstavišti do Pisárek. Na České od Červeného kostela lze přestoupit na trolejbusy
38 a 39, které jedou na Žlutý kopec Jedná se o zóny 100 a 101. Pro pohyb po Brně
šalinou, trolejbusem nebo autobusem platí tyto osvobození: Bez poplatku: Cestují
průvodce dítěte do věku 3 let, děti ve věku od 6 do 10 let (průkazka), důchodci nad 70
let věku (průkaz IDS JMK) držitelé ZTP, ZTP/P (průkaz). Ostatní si musí zakoupit
jízdenku podle zón a podle času. Např. 2 zóny 60 minut 25,- Kč s přestupy. Označit v
prvním dopravním prostředku. V Králově Poli lze zakoupit v budově vlakového nádraží
vlevo nebo kousek od zastávky autobusu v malé budově Dopravních podniků s kulatým
rohem. Při zpáteční cestě jede šalina č. 6 ze zastávky Česká cca v 16:15 hod. a má
připojení na poslední autobus do Jevíčka. Informace jsou na na www.idsjmk.cz.
Dopravní podnik města Brna sídlí na ulici Novobranská 18 za hotelem Grand (tel.
542210002). Firma KORDIS (tel.: 543174317 VOLBA 1 - REGIONÁLNÍ
DOPRAVA), která koordinuje dopravu, sídlí v hlavní budově vlakového nádraží v
suterénu pod schodištěm k nástupištím vlevo. V Králově Poli je přestup nekrytý. Cestu
mohou absolvovat i vozíčkáři. Jezdí zde nízkopodlažní spoj. V budově nádraží lze
zakoupit pečivo a použít WC.
Zpracováno na základě článku Ing. Romana Müllera pro Jevíčský zpravodaj č.4/22
******************************************************************************************

Knihovna Cetkovice
Výpůjční doba v knihovně
Úterý 17. 5.2022 15.00 -16.00 h

Od 16.30 h cestovatelská přednáška
******************************************************************************************

Informace o uskutečněných akcích
Ukliďme si Cetkovice
Sedmého dubna v 16 hodin se sešlo na Návsi 10 dospělých a 7 dětí. Rozdělili jsme se
do 3 skupin a vydali se určenými trasami. Vybaveni jsme byli rukavicemi, plastovými
pytli na odpad a lepící páskou.
Naše skupina procházela ulicí Nádražní a dál po silnici směrem k vlakové zastávce,
končila až na hranicích katastru Cetkovice - Velké Opatovice.
Druhá skupina sbírala odpad směrem k Uhřicím a třetí směrem ke Světlé.
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Když jsme se blížili k pálenici, bylo zřejmé, že nejvíce
odpadků nasbíráme v potoce po pravé straně silnice.
Našli jsme hlavně plastové pytle, polystyrény, kusy
igelitů, obaly od potravin, papíry i plechovky. Zde jsme
zalepili náš první plný pytel. Od tří lip až po koleje bylo
odpadu viditelně méně. Když jsme ale opustili obec,
opřel se do nás pořádný západní vítr, který nám chtěl
odpadky i pytle vyrvat z rukou. Odmotali jsme dlouhý
pás igelitu z jednoho stromu a než jsme jej mohli nacpat
do pytle, vítr ho popadl a hnal ho přes pole takovou
rychlostí, že už ho nikdo nedohonil. Určitě se zas
namotal na jiný strom nebo keř na druhé straně lánu.
Situace s odpady se změnila po překročení kolejí ve směru na Velké Opatovice. Snad
každých 10 metrů ležela v příkopu plechovka od piva. Převládalo Starobrno občas
proložené Kozlem. Tahle záplava byla rozeseta po levé straně silnice. Naopak na pravé
straně se co pár kroků válely plechovky od energetických nápojů. Pytle se rychle plnily
i plechovkami na kusy rozervanými stroji, které sečou příkopy.
Opět jsme našli kusy oděvů, rukavice, roušky a respirátory, jednu peněženku zoufale

prázdnou, polystyrén i drobné součásti aut. Jiná skupina se pochlubila i nálezem mobilu.
Bohužel nefunkčního.
Pytle podél silnic posbíral a na vlečce odvezl pracovník obce p. Krejčí. Když se vracel
z naší trasy, přibral na vlečku i nás, ale až u pálenice. Na Náves jsme dorazili před
sedmou na naplněné vlečce.
V té době se z kostela vracelo 5 žen, které věnovaly dopoledne úklidu kolem kostela,
stráně pod kostelem, kolem pomníku a celé Kaplice. Společně jsme se na chvíli zastavili
před OÚ a s pocitem dobře vykonané a prospěšné práce jsme se s přicházejícím
soumrakem rozešli domů.
Dagmar Partyšová
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******************************************************************************************

Pozvánka na nadcházející akce
………………………………………………………………………………………………………………………

Místní organizace KDU-ČSL zve všechny maminky a babičky na
oslavu

DNE MATEK
Uskuteční se 8. 5. 2022 od 14:30 v kulturním domě
Se svým programem vystoupí děti z MŠ a ZŠ.
Je připraveno drobné občerstvení.
Srdečně zvou pořadatelé.
………………………………………………………………………………………………………………………

ÚTERÝ 24. 5. 2022 V PROSTORÁCH OBECNÍHO ÚŘADU
CETKOVICE OD 14 30 DO 1730 HODIN.
Využijte možnosti si prohlédnout nově opravené prostory včetně obřadní síně a
knihovny.
………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
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Zprávy z Cetkovic vydává OÚ Cetkovice, IČO 00280071. Vychází jedenkrát měsíčně. Odpovědná osoba: Ing. Kateřina
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