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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Letošní březen se nesl ve znamení velkých výkyvů teplot. V noci teploty
padaly pod -5°C a přes den šplhaly k 16°C. Rozdíly teplot tak dosahovaly i
20°C. Největším problémem ale bylo sucho, které by na přelomu měsíce
mělo být přerušeno dešti a také nižšími teplotami. Dokonce by měl přijít i
sníh. Při polních pracích jsme viděli, jak je za traktory mračno hliněného prachu. A tak
uvidíme, jestli se potvrdí stará pranostika: „Suchý březen, chladný máj – bude humno
jako ráj. Přesto si myslím, že jsme si březnové sluneční paprsky užili a po zimě nás
nabily pozitivní energií.
Ještě, že aspoň přestal foukat silný vítr, jaký byl v únoru. Ten nadělal v lesích
spoustu škody. Odhad byl, že padlo cca 400 m3 dřeva, ale skutečnost je téměř 800 m3.
Bohužel i zmíněné sucho nevěstí pro les nic dobrého. Je tak ideální počasí na množení
kůrovce, který už několik let decimuje okolní lesy. Můžeme jen doufat, že se jeho
rojení zmírní.
Do finální fáze se blíží akce bezbariérové úpravy obecního úřadu. Hotová už je
vestavba výtahu ve 2. patře, kde sídlí knihovna. Naplno se pracuje v průjezdu OÚ, kde
je zhotoven nový štuk a také přistavena nová zeď přiléhající k sousednímu hostinci.
Dále zde dochází k pokládce betonu a následně dlažby. Ve finální fázi je obklad
bezbariérového WC v 1. patře. Veškeré práce se blíží ke konci. V dubnu pak přijede
firma KONE, která je dodavatelem samotného výtahu. Ta ho začne montovat do
připravené výtahové šachty. Během montáže dojde i k výmalbě a drobným opravám
interiéru včetně vstupu do kanceláří OÚ.
Během dubna budeme také vyhodnocovat výběrové řízení na vybudování
komunikace na ul. Vrbovecká a rekonstrukci propustku v dolní části ulice Sadová.
V neposlední řadě bude Svazek vodovodů kanalizací vyhodnocovat výběrové řízení na
dodavatele na akci „Rozšíření technické infrastruktury pro výstavbu RD, lokalita Na
Rybníčku, obec Cetkovice – II. etapa“. Jsme velmi netrpěliví, jak dopadnou výsledky
těchto řízení, protože ceny mohou významně ovlivnit rozpočet obce. Vidíte, že
množství akcí na letošní rok je nemalé. Bude to vyžadovat velké množství práce a i
stresu, aby se vše podařilo bez problémů uskutečnit. Málokdo si dokáže představit, co
to všechno obnáší. Většina z Vás vidí až ten výsledek a myslí si, že je to
samozřejmost.
Velkou akcí během příštích let je rekonstrukce rozvodů elektrické energie po obci,
kterou plánuje provozovatel distribuční soustavy firma EG.D, jenž je nástupnickou
firmou E.ON Distribuce. O této akci píši dále, jen chci upozornit, že to nebude
jednoduchá akce. Bude probíhat několik dalších let.
Duben je v naší obci spojen tradičně s odpady. I v letošním roce jsme pro Vás
připravili svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů. Téměř vše bude provedeno
v jednom víkendu, protože chceme vše stihnout do velikonočních svátků. Výběr
nebezpečného odpadu se bude konat před obecním úřadem v určený den. Opět to bude
stejně jako v loňském roce v sobotu. Při tomto sběru budou naši hasiči ještě třídit
vyřazený elektroodpad, který patří do zpětného odběru, a ten následně předají firmě
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Elektrowin. O stejném víkendu budou u kulturního domu přistaveny dva 40 m3
kontejnery na odpad, který se svým rozměrem nevejde do běžné odpadové nádoby.
Chci Vás opět požádat, stejně jako při předešlých svozech, pokud budou kontejnery
naplněny, nevozte již další odpad a neukládejte jej mimo ně. Fotbalisté budou tradičně
provádět po obci svoz železného šrotu, jehož výtěžek se použije pro mládež v klubu a
jeho provoz. U skládky „Výmoly“ jsou přistaveny kontejnery na biologický odpad z
vašich zahrádek a veřejného prostranství. Ty byly hned na začátku rychle přeplněny,
proto jsme museli ještě do konce března uskutečnit první vývoz.
Rádi bychom navázali na loňský rok a opět organizujeme akci „Ukliďme si
Cetkovice“. Loni nás velmi překvapila účast dobrovolníků a také množství svezeného
odpadu z příkopů a ulic. Byli bychom moc rádi, pokud by se také letos akce vydařila
stejně. Proto bych Vás rád vyzval, pokud nejste lhostejní ke svému okolí, k účasti na
této akci. Ta je i takovým výchovným prostředkem pro děti, které si třeba rozmyslí,
kde odhazují svůj odpad. Chceme přece naši zemi zachovat i pro příští generace.
Zároveň je akce i možností, jak poznat své nejbližší okolí.
Březnové zastupitelstvo se znovu vrátilo k plánovanému sloučení ZŠ a MŠ.
Vyhodnotilo práci a výsledky pracovní komise, která byla ustanovena jako poradní
orgán pro sloučení. Za prací této komise bylo mnoho času a úsilí. Komise zvažovala
všechny klady a zápory, které by sloučení přineslo. Z výsledků prezentovaných na ZO
vyplynulo, že klady převažují nad zápory. Z rozhovorů, které proběhly během
zasedání komise se zúčastněnými a zainteresovanými osobami vyplynulo to, že
zastupitelstvo obce odsouhlasené spojení posunuto na termín 1.7.2023. Důvodů je
hned několik. Na sloučení, zapsání nové školy a především případné výběrové řízení
zbývá krátký čas. Dalším důvodem je informace ředitelky ZŠ o plánovaném odchodu
do důchodu. Na rozhodování o odklad sloučení mělo velký vliv i to, že členové komise
obešli všechny rodiče dětí navštěvující základní školu a také rodiče předškoláků, zda
zanechají děti či dají děti do naší ZŠ. Všichni až na jednu výjimku nechají děti v ZŠ, i
když změna nebude hned. Z rozhovorů také vyplynulo to, že dvě rodiny později dají
děti tak i tak pryč. V případě, že se chcete dozvědět souhrn z práce komise, z níž byla
udělána prezentace, můžete se obrátit na paní místostarostku Kateřinu Přikrylovou,
která Vás s jejím obsahem seznámí. Všem členům komise za jejich práci a čas velmi
děkuji.
Letošní pouť vychází na prvního května. 30. dubna bývá ve znamení „pálení
čarodějnic“ a tak letošní pouťová zábava výjimečně bude už v pátek 29. dubna. Proto
si Vás na ni dovolují fotbalisté pozvat. Na pouť hasiči plánují občerstvení na hasičské
zbrojnici a také se po dvou letech můžeme těšit (pokud se nic mimořádného nestane)
na pouťové atrakce.
Také paní knihovnice Blanka Janková si pro vás připravila cestovatelkou
přednášku „SOKOTRA – ostrov dračí krve“. Naplno se rozbíhá fotbalová sezóna.
V dubnu pokračuje vybíraní poplatků za svoz komunálního odpadu a poplatky za
držení psů. Děkujeme za to, že se snažíte využívat k platbám úřední dny. Bohužel
sobota, kterou jsme v březnu připravili na vybírání poplatků, nebyla téměř vůbec
využita. Jsem rád, že většina z Vás již tyto poplatky uhradila.
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Zažíváme nelehkou dobu. Především se nás dotýká válka na Ukrajině, která není
vůbec ospraveditelná. Většině z nás připadá, že se Rusko zbláznilo, když bez zjevné
příčiny (jejich důvody se zdají zcela smyšlené) napadne suverénní stát. Nejen to. Hrozí
celému světu, zmiňuje své jaderné zbraně, což by byla zkáza nejen pro nás ale i pro ně
samotné. V tomto století, když víme, co všechno má v minulém století lidstvo za
sebou, to ani není možné. Je to lidská tragédie, přichází k nám ve velkém množství
váleční uprchlíci. Jsou to především děti a ženy. Je to velký tlak na lidské zdroje,
materiální zdroje, ubytovací kapacity, ale i finance nás všech. Válka má vliv i na
ekonomiku domácností, inflace roste velkým tempem. Vše se zdražuje. Abnormální
situace byla v minulém měsíci s naftou a benzínem, jejíž ceny rostly do závratných
výšin. Musíme všechny tyto potíže překonat a věřit, že bude lépe.
Jsme v postní době. Blíží se Velikonoce, které jsou brány jako symbol jara. Jsou
však také důležitým časem několika náboženství. Židé si o Velikonocích připomínají
vysvobození a vyjití (exodus) z egyptského otroctví. Pro nás křesťany je to však
největší svátek roku, kdy oslavujeme smrt a především pak zmrtvýchvstání Ježíše
Krista, který se za nás všechny obětoval.
Proto mi na závěr dovolte, abych Vám všem popřál krásné a ničím nerušené
velikonoční svátky i v této nelehké době. Prožijte je v radosti z bohaté pomlázky, ze
sluníčka, z návštěvy známých a příbuzných, nebo z dobrého jídla.
Petr Horák
***************************************************************************

Usnesení č. 26/2022
z řádného zasedání zastupitelstva obce Cetkovice
konaného dne 14. března 2022 v 1.patře hasičské zbrojnice Cetkovice v 17.00 hod
………………………………………………………………………...............................
Zastupitelstvo obce Cetkovice:
008/22 – schvaluje
- zapisovatele: Ing. Kateřinu Přikrylovou
- ověřovatele zápisu: Martin Čapka a Radek Najer
- program dnešní schůze, jiné připomínky nebyly podány, přítomno bylo 9
zastupitelů a 9 hostů
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
009/22 – schvaluje Dodatek č.2 ke smlouvě o pachtu ze dne 17.12.2019 s Moravským
rybářským svazem, z.s., pobočným spolkem Boskovice, Wolkerova 2, 680 01
Boskovice na rybník „Zádědiní“ na parc.č.463/1 a st.434 v k.ú. Cetkovice za cenu
5.150 Kč do 31.12.2022
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 1
010/22 – schvaluje věcný dar z MAS pro MŠ Cetkovice (sady her) v celkové hodnotě
3.111,-Kč
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
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011/22 – schvaluje věcný dar z MAS pro ZŠ Cetkovice (sady her) v celkové hodnotě
3.100,-Kč
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
012/22 – schvaluje finanční příspěvek ve výši 6.000,-Kč O.S.,Cetkovice na celoroční
provoz posilovny v KD za rok 2021
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
013/22 – schvaluje přípravu změny územního plánu hrazenou žadatelem
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 1
014/22 – schvaluje průběh a výsledek inventarizace majetku Obce Cetkovice
k 31.12.2021
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
015/22 – schvaluje pověření pracovníkům OÚ, členům kontrolnímu a finančnímu
výboru k provedení kontroly v příspěvkových organizacích MŠ a ZŠ Cetkovice za rok
2021 do 19.4.2022, kdy bude předložen zápis
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
016/22 – schvaluje na základě žádosti a vyvěšeného záměru prodej části pozemku
parc.č. 949/2 o výměře cca 3 m2 (přesná výměra vzejde z GP) v k.ú. Cetkovice V.B.,
Cetkovice za cenu 80,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy; vše, co souvisí
s převodem, hradí nabyvatel
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
017/22 – schvaluje na základě žádosti a vyvěšeného záměru prodej části pozemku
parc.č. 706/8 o výměře cca 20 m2 (přesná výměra vzejde z GP) v k.ú. Cetkovice P.R.,
Cetkovice za cenu 80,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy; vše, co souvisí
s převodem, hradí nabyvatel
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
018/22 – schvaluje změnu bodu č.241/21 usnesení č. 24/2021 a nově schvaluje
v souladu s ustanovením §35a odst. 1 zákona č.128/2000Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
a) schvaluje sloučení Mateřské školy Cetkovice, okres Blansko, příspěvkové organizace se Základní školou Cetkovice, okres Blansko, příspěvkovou
organizací, s účinností od 1.7.2023,
b) určuje, že přejímací organizací Základní školy Cetkovice, okres Blansko,
příspěvková organizace je Mateřská škola Cetkovice, okres Blansko, příspěvková organizace, na kterou s účinností od 1.7.2023 přecházejí veškerá
práva a závazky Mateřské škole Cetkovice, okres Blansko, příspěvkové organizace,
c) schvaluje s účinností od 1.7.2023 Mateřské škole Cetkovice, okres Blansko, příspěvkové organizaci změnu názvu na Mateřská škola a Základní škola Cetkovice, příspěvková organizace
d) schvaluje ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 2 ke zřizovací listině
Mateřské školy a Základní školy Cetkovice, příspěvkové organizace, jehož
předmětem je změna hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organi-
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zace, změna názvu příspěvkové organizace a předání nemovitého majetku
k hospodaření příspěvkové organizaci,
e) pověřuje starostu obce k provedení veškerých úkonů ke sloučení výše
uvedených organizací.
A: 6 hlasů
N: 2
zdržel se: 1
Zastupitelstvo obce Cetkovice bere na vědomí :
019/22 – informaci MěÚ Velké Opatovice, odboru výstavby
- Územní souhlas – Krytý vstup u domu – V.N.
020/22 – informaci MV ČR o sbírce právních předpisů obcí
021/22 – informaci MěÚ Boskovice o stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu
havarijního stavu mostu na silnici II/374 mezi Cetkovicemi a Uhřicemi
022/22 – informaci o jednáních ve věci zrušení přejezdu P6957 na železniční trati
Chornice - Skalice nad Svitavou (přejezd u „lesíka“)
023/22 – informaci MěÚ Boskovice – společné územní a stavební povolení na akci
„Cetkovice – Chodníky a autobusové zálivky“ včetně podané žádosti na SFDI
024/22 – výsledky plošné deratizace za podzim 2021
025/22
– poděkování Oblastní charity Blansko za tříkrálovou sbírku
vybraná částka 37.993,-Kč
026/22 – inspekční zpráva ČSI z inspekce v ZŠ
027/22 – ceník odpadů na skládce P-D Refraktories CZ a.s. – Březinka
028/22 – žádost o výměnu bytu
029/22 – oznámení města Boskovice ve věci navýšení příspěvku na VPS sociálněprávní ochrana dětí o inflaci
030/22 – informaci o stavu obecních lesů po kalamitě
031/22 – informaci o stavbě „II/374 Uhřice, most 374-005“
032/22 – informaci o změnách v IDS JMK týkající se obce
033/22 – informaci o zlepšeném hospodářském výsledku v MŠ a ZŠ; převod dle
žádosti ředitelek organizací bude proveden jako každý rok po provedené kontrole
034/22 – informaci o změnách v rozpočtu – ruší se položka 1340 a nově se příjem
z poplatku za odpad účtuje na položku 1345 (v rozpočtu jsme již měli položku
schválenou), změna byla i u příspěvku do fondu IDS JMK – nově položka5323
035/22 – informaci vypsaných výběrových řízení – rekonstrukce propustku (poptáno
10 firem), oprava MK 2022 (poptáno 11 firem)
036/22
– informaci o opravách, investičních akcích v obci a stavu přípravy a
realizace – bezbariérovost OÚ – rozšíření rozsahu prací, stav přípravy nové zástavby
RD, příprava projektu na opravu rybníku Zádědiní; informace o výběrovém řízení na
opravu komunikace na ul. Vrbovecká a na propustek ul. Zádědiní
******************************************************************************************
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******************************************************************************************

Společenská kronika
V měsíci dubnu se dožívají významného životního výročí tito jubilanti:
Greplová Božena
Tesařová Františka
Ženatá Jiřina
Koudelková Jana
Sečková Marta

Horák Jaroslav
Letfus Martin
Zonygová Marcela
Kubínová Zdeňka
Srdečně blahopřejeme

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

Informace z Mateřské školy
Vítáme jaro, vynášíme Morenu.
Neseme Morenu na vrchu červenú,
na spodku zelenú, pěknú, pěknú,
pěkně přistrojenú.
První jarní den v tomto roce připadl na
pondělí 21. března. Zima se nám líbila,
ale přece jen už trvala dlouho, a tak
jsme se už všichni těšili na jaro a
sluníčko. Letos Morenu na vítání jara
zhotovily děti ze třídy Včelek s pomocí
paní učitelky.
Dopoledne už sluníčko krásně hřálo a
průvod všech dětí a učitelek mohl
vyrazit z mateřské školy přes celou naši
obec až k rybníku. Do jeho čela jsme
postavili Morenu a několik dětí
s hrkačkami. Po příchodu k rybníku
následovalo malé kulturní vystoupení.
Děti z obou tříd Berušek i Včelek si
s učitelkami připravily vystoupení,
které se skládalo z jarních básní, písní a
tanečků.
Po programu učitelky zapálily Morenu a vhodily
sledovaly, jak se utopí. Byly nadšené a skandovaly:
Morena se za chvíli utopila a my jsme mohli přivítat
vrby jívy tzv. „líto“ barevnými stužkami. Předškoláci
dětem pomohly učitelky.
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ji do rybníka. Všechny děti
„Utop se, utop se, utop se…“
jaro. Děti si ozdobily větvičku
si uzlíky vázali sami, mladším

A teď už nezbývalo, než se vrátit zpět do mateřské školy k obědu. První jarní den jsme
si všichni náramně užili a už se všichni těšíme na další jarní dny plné sluníčka.
Anketa: Jak začíná jaro
Honzík: „Ptáčkama, ptáčci zpívají, kytičkama, kytičky kvetou a vstávají medvědi…“
Amálka: „Rostou květinky, létají včeličky, začínají na stromě kvést kytičky, pouštíme
Morenu…“
Anička: „Létají včely, rostou kytičky, sněženky, svítí sluníčko…“
Adrian: „Budí se ježci, rozkvétají kytičky, vyroste nová tráva, svítí sluníčko a je
pěkně…“
Elenka: „Jaro, léto, podzim, zima…, já už dál nevím…“
Jaroslava Buličková
******************************************************************************************

Informace ze Základní školy Cetkovice
Preventivní programy 2022
Abychom posílili komunikaci, ohleduplnost, schopnost čelit tlaku vrstevníků a omezili
projevy agrese nebo případné šikany, které se v ojedinělých případech začaly
objevovat u žáků po návratu z distanční výuky, objednali jsme certifikované programy
všeobecné primární prevence Etické dílny.
Pro žáky 1., 2. a 3. ročníku jsme vybrali program s názvem „Buďme kamarádi“.
Děti se učily důležitým principům dobrého kamarádství a jejich aplikací, učily se
postavit
vůči
chování
vedoucímu k šikaně, učily se
projevit svoje emoce a
potřeby a vcítit se do emocí
druhých. Žáky programem
provázela maňásková loutka,
se kterou si žáci povídali o
kamarádství a jak správně
reagovat na ošklivé chování.
Společné
hry
děti
povzbuzovaly k vzájemným
pozitivním vztahům.
Program „Jak se stát
dobrým kamarádem?“ byl
určen pro žáky 4. a 5.
ročníku. Žáci formou hry
hledali vodítka, jak se stát
dobrým
kamarádem,
diskutovali o tom, jak má
vypadat dobrý kamarád, připomněli si principy dobrého kamarádství, nutnost hovořit o
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svých emocích a potřebách a umět ocenit a respektovat jedinečnost kamaráda. Bavila
je tvorba plakátu a nadšeně vymýšleli, čím mohou být v třídním kolektivu nápomocni.
Dokázali tvořivě vymýšlet různé vhodné odpovědi pro kamaráda v nelehké situaci.
Oba programy byly pro žáky velmi přínosné, s dostatečným prostorem pro aktivní
činnost.
………………………………………………………………………………………………………………………

Projektový den – Loutkové divadlo
V únoru naši školu navštívila lektorka,
která spolupracuje s firmou BUUK.cz,
která vyrábí didaktické pomůcky.
Rozhodli jsme se tuto firmu oslovit
v rámci projektového dne zaměřeného
na polytechnickou výchovu s názvem
Loutkové divadlo.
Během celého dopoledne se všichni
žáci zapojili do výroby divadélka.
Získali zkušenosti s opracováváním
překližky, výroby maňásků a kulis
z plsti.
Z překližkových zbytků a lepidla si dle
vlastní fantazie mohli něco slepit.
Předtím překližku opracovali brusným
papírem.
Protože vstup do divadla je umožněn
jen návštěvníkům se vstupenkou, museli si ji také z plsti sešít.
Jejich vstupenka mohla být
různě barevná, záleželo jen
na jejich barevném cítění.
Odměnou
za
dopolední
lopocení byla pohádka O
šípkové Růžence, kterou jim
velice poutavě a vtipně
zahrála
paní
lektorka.
Spokojeni jsme se odebrali
na oběd. Zajímavé bylo, že
se aktivita líbila úplně
celému kolektivu napříč
všemi ročníky a všichni
zvládali.
Divadélko včetně maňásků
žákům zůstalo. Je umístěné ve školní družině a čeká na další využití.
******************************************************************************************
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Sportovní klub Cetkovice
ÚSPĚŠNÁ FOTBALOVÁ PŘÍPRAVA

Blíží se začátek jarní části fotbalové soutěže sezóny 2021-2022. Poctivě jsme se na
ni připravovali. Muži každý pátek trénovali v tělocvičně Základní školy Velké
Opatovice. Dále absolvovali několik tréninků na víceúčelovém hřišti. Úterky pak
pravidelně věnovali fyzické přípravě v posilovně v KD Cetkovice. Také absolvovali
čtyři přípravná utkání s výbornými výsledky. Soupeře jsme vybírali z vyšších soutěží,
než hrajeme my. Chtěli jsme, abychom prošli co nejvíce těžkými utkáními. Dvě
z přípravných utkání byly součástí okresního poháru, do kterého jsme se loni přihlásili.
Jsme rádi, že jsme postoupili do finále této soutěže, které si zahrajeme po skončení
sezóny s Rudicí. Teď už netrpělivě vyhlížíme začátek jarní části sezóny, kde bychom
rádi bojovali o postup do okresního přeboru.
Své tréninky mají i děti. V okresních soutěžích máme přihlášeno družstvo mladší
přípravky. Zároveň trénuje i družstvo starší přípravky, které bychom rádi od příštího
roku také přihlásili do soutěží.
Máme za sebou také brigádu na hřišti, při které jsme natáhli nové lano a vyměnili
ochrannou sít za brankou směrem k lesu, která byla ve velice špatném stavu.
Výsledky přípravných utkání mužů
27.2.2022 Cetkovice – Doubravice
6.3.2022
Cetkovice – Ráječko „B“
12.3.2022 Cetkovice – Letovice
19.3.2022 Cetkovice – Drnovice

8:2
2:2
7:1
3:1

osmifinále poháru OFS Blansko
semifinále poháru OFS Blansko

TERMÍNOVÁ LISTINA JARO 2022 – MUŽI
TERMÍN
NE 3.4.
NE 10.4.
NE 17.4.
SO 23.4.
NE 1.5.
NE 8.5.
NE 15.5.
NE 22.5.
NE 29.5.
NE 5.6.
SO 11.6.
NE 19.6.

KOLO ČAS
12
15.30
13
15.30
14
16.00
15
16.00
16
16.30
17
16.30
18
16.30
19
17.00
20
17.00
21
17.00
22
10.15
pohár 17.30

SOUPEŘI
CETKOVICE - VÍSKY
VRANOVÁ - CETKOVICE
CETKOVICE - VODĚRADY
OSTROV - CETKOVICE
CETKOVICE - SVITÁVKA
CETKOVICE - LAŽANY
KOTVRDOVICE - CETKOVICE
CETKOVICE - SLOUP
VAVŘINEC - CETKOVICE
CETKOVICE - KOŘENEC
LIPŮVKA - CETKOVICE
CETKOVICE - RUDICE

Duben 2022
10

Odjezd
14.30
14.30

15.00
14.30
9.00

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

Informace
Oprava rozvodů elektrické energie v obci
Velkou akcí během příštích let je rekonstrukce rozvodů elektrické energie po
obci, které plánuje provozovatel distribuční soustavy firma EG.D. Ta je nástupnickou
firmou E.ON Distribuce. Tato akce se dotkne téměř Vás všech. V současné době se
připravuje projekt a do většiny domácností přišel dopis od firmy KABEL-PROJEKT,
kde je dotazník a výkres na souhlas se stavbou. Tyto věci po podpisu můžete odevzdat
i na obecním úřadu. My pak zajistíme jejich předání projektantovi. Rozvody jsou
v naší obci již zastaralé (netroufám si říci, z kterého roku jsou) a někdy i v havarijním
stavu. Jsou občané, kteří na rekonstrukci přímo čekají, protože jim hyzdí nemovitosti
konzoly s dráty umístěné na domech nebo je omezují v případných rekonstrukcích
jejich nemovitostí. Jsou i lidé, kteří moc rádi nebudou, protože mají opravené fasády či
se bojí, jak moc rekonstrukce zasáhne jejich nemovitost. Zatím nevíme přesný termín
realizace. Už teď víme, že bude náročná pro Vás občany, ale hlavně pro obec. Dojde
k rozkopání obce a také se vedení obce bude muset připravit na nemalou investici
spojenou s touto akcí v
podobě
rekonstrukce
veřejného
osvětlení,
protože po obci zmizí
betonové sloupy a veškeré
rozvody budou umístěny
do země. Také bude
potřeba opravit dotčené
veřejné prostranství a
komunikace. Organizačně
to nebude jednoduchá
akce. Jsou části (část ulic
Hliníky, Brodek, Brodecká, Kaplice), kterých se rekonstrukce týkat nebude, protože
tam již rekonstrukce proběhla v předchozích letech.
O nutnosti rekonstrukce elektrických rozvodů po obci asi nemusíme nijak
polemizovat. Kdysi o rekonstrukci a umístění sítě na „Okrouhlici“ (středu obce – ulice
Velká Strana, Malá Strana a Náves) usiloval i můj předchůdce pan Vaněrka. Téměř 5
let se hledal projektant, který by se této nelehké práce ujal. Termínem dokončení
projektu by mělo být září letošního roku. Ohledně tohoto data jsem však výjimečně
pesimista, protože rozsah prací není malý. Po projektu bude následovat územní řízení a
povolení, dále se bude vybírat dodavatel stavby. Je to zkrátka ještě běh na dlouhou
trať. Sami víte, že bez elektrické energie se žádná domácnost neobejde a naše závislost
na ní je rok od roku větší. Počet spotřebičů na el. energii v našich domácnostech
exponenciálně roste. Stabilita této sítě a omezení poruch by tak měla být naší prioritou.
Petr Horák
………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
v obci Cetkovice bude V SOBOTU 9.4.2022
v době od 10.10 do 10.55 hodin před obecním úřadem.
Zde bude možnost předat pracovníkům pověřené firmy
následující odpad:
Plechovky se zbytky barev, zářivky, pneumatiky (bez disků),
akumulátory, prošlé léky, textil
znečištěný olejem apod.
A také odpad zpětného odběru:
televizory a monitory, rádia a počítače,
ledničky a mrazničky.
Žádáme občany, aby tento odpad nosili
až ve výše uvedené době a mohli tak
odpad předat přímo pracovníkům
pověřené firmy.
………………………………………………………………………………………………………………………

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU
v obci Cetkovice bude ve dnech 8.4. –
10.4.2022 na parkovišti u kulturního
domu.
Od 14 hodin budou umístěny 2
kontejnery o objemu 40m3 .
Kontejnery jsou určeny pro odpad, který
se svými rozměry nevejde do popelnic.
Např. staré koberce, lina, hadry, matrace,
zbytky z postelí, použitá keramika, odpad
z vyklízení půd apod. Nábytek jen
v rozebraném stavu.
Nesmí se ukládat: Výše uvedený nebezpečný odpad. Dále odpad jako železo,
pneumatiky, látky hořlavé a výbušné, uhynulá zvířata.
Žádáme občany, aby v případě přeplnění kontejnerů, nechali další odpad na podzimní
svoz a nehromadili ho na komunikaci u kontejnerů.
Náklady spojené s odvozem a likvidací nebezpečného a velkoobjemového odpadu
hradí obec Cetkovice. Tento sběr je určen občanům - ne podnikatelům.
………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
SK Cetkovice pořádá v sobotu 9. dubna 2022 od 9 hodin po
obci sběr železného šrotu. Žádáme všechny občany, kteří
chtějí odevzdat staré železo, aby je v den svozu (z důvodu
možné krádeže) shromáždili před svůj dům. Sportovci poté
projedou všechny ulice obce. Samozřejmě pomohou v případě
Vašeho zájmu vynosit těžké kusy ze sklepů či půd. Výtěžek
půjde na provoz fotbalových družstev mládeže a chod klubu.
………………………………………………………………………………………………………………………

Zubní pohotovost o víkendech – Duben 2022
Den

Lékař

Adresa

Telefon

2.4.

MUDr. Řehořek Tomáš

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 453

3.4.

MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková)

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 453

9.4.

MUDr. Semrádová Danuše

Sloup, Zemspol, 221

516 435 203

10.4. MUDr. Sládek Jiří

Velké Opatovice, Mládežnická 492

516 477 319

15.4. MDDr. Sojková Terezie

Boskovice, Růžové nám. 16

774 710 550

16.4. MDDr. Soldmann Martin

Lomnice, Tišnovská 80

549 450 128

17.4. MUDr. Soldmannová Svatava

Lomnice, Tišnovská 80

549 450 128

18.4. MUDr. Staňková Vlasta

Jedovnice, Zdrav. středisko

516 442 726

23.4. MDDr- Stibor Jan

Lomnice, Tišnovská 80

549 450 128

24.4. MUDr. Stojanov Milan

Blansko, B. Němcové 1222/15

605 184 479

30.4. MUDr. Ševčíková Bohdana

Blansko, Svitavská 1A

516 416 386

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

Oznámení o přerušení dodávky el. energie
Dne 8.4.2022 od 7 do 17 hodin nepůjde elektřina v oblasti:
Konec ulice Pohorská, Farma CH , Cetkovice č. 5, ulice
Kaplice, Pohorská mimo č. 116 a 27, Jevíčská č. 146, Hlavní,
Zahradní, Příční, Řadovky a Vrbovecká, ul. Brodecká od
křížku dále k ul.Úvoz, ulice Brodek, Výmoly, Úvoz, Hřiště

******************************************************************************************
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Pozvánka na nadcházející akce
Obecní úřad Cetkovice si Vás dovoluje pozvat na dobrovolnickou akci

Ukliďme si Cetkovice
Kdy:

čtvrtek 7. dubna 2022

Sraz:

v 16.00 hodin u obecního úřadu

Kdo:

všichni - děti, rodiče, mládež, dospělí i senioři

Co budeme dělat:

uklízet odpad z veřejného prostranství a příkopů

Cos i vzít sebou:

rukavice

Předpokládaný konec: 18 hodin
Odměna:
dobrý pocit
Každý účastník obdrží drobné občerstvení.
………………………………………………………………………………………………………………………

SK Cetkovice, z.s.
pořádá
v sále Kulturního domu Cetkovice

v pátek dne 29. dubna 2022

Pouťovou zábavu
Hudba: ARCUS
Začátek: 20.00 hodin
Občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé.
………………………………………………………………………………………………………………………
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Sbor dobrovolných hasičů CETKOVICE
Vás srdečně zve

na pouťové posezení u hasičské zbrojnice
v sobotu 30. dubna 2022 od 14 hodin.
Můžete se těšit na makrely, klobásy a jiné dobroty
z udírny. Nebude chybět točené pivo a limonáda.
V neděli 1. května 2022 od 10 hodin do 17 hodin
bude k občerstvení točené pivo, limonáda a klobásy z udírny.

Srdečně zvou pořadatelé.
******************************************************************************************
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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