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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Konec března nás příjemně překvapil. V posledních dnech jsme se
mohli těšit z krásného slunečného jarního počasí. Jinak celý měsíc se zima
nechtěla vzdát své vlády. Teploty padaly v noci pod bod mrazu a ty denní se
vyšplhaly maximálně k 6°C. Pocitově však bylo určitě ještě méně stupňů,
protože foukal často vítr. Nechyběly ani sněhové vločky. O tom, že zima byla
dostatečně vlhká, svědčí podmáčená půda.
V letošní zimě se spotřebovalo nemalé množství posypového materiálu. Nyní
začal čas úklidu. A tak pracovník OÚ začal uklízet především v ulicích, kde se díky
kopcovitému terénu použilo štěrku nejvíce. Postupně se v úklidu dostane na všechny
ulice.
V právě uplynulém měsíci pokračoval nový nouzový stav, který vyhlásila Vláda
ČR v boji s nákazou COVID-19. Toto vyhlášení přineslo ještě více zákazů a omezení.
Snad jsme se dostali za vrchol této vlny pandemie. Postupně, maličkými krůčky, klesá
počet nakažených. Je třeba mírnit optimismus, protože pokles je opravdu malý. Navíc
v současné době se v naší oblasti naplno rozjela britská mutace tohoto viru. Je to
poznat v rychlém šíření, kdy k nakažení stačí jen kratičký kontakt. Velké problémy
mají i firmy, kde se někdy tato nemoc rychle šíří. Výše zmíněná mutace postupuje
Českou republikou od západu na východ. Postupným proočkováním se pomalu i
v nemocnicích lepší situace. Účinnost vakcín snad potvrzují i čísla nakažených
v domovech seniorů či v sociálních zařízeních, kde se nemoc po očkování téměř
nevyskytuje. Nyní se již očkují lidé starší 70 let. Postupně se tak dostane na každého,
kdo o očkování projeví zájem. Očkovat začínají i praktičtí lékaři, kteří o vakcíny
projevili zájem. Těch je však stále nedostatek. Opět byl prodloužen nouzový stav a tím
i trvání tvrdých opatření, která ho provází. Omezeno je stále cestování, pohyb osob
v obci i mezi okresy, otevřeny jsou jen nejnutnější obchody. Stále zavřené jsou
mateřské i základní školy. Ty základní by snad v nějakém režimu mohly po
velikonočních svátcích začít fungovat. Bez respirátoru (někde bez roušky) se stále
nikam téměř nedostanete. Všichni doufáme, že nám pomůže očkování, které by mohlo
život vrátit do normálu. Co pro zamezení šíření můžeme udělat my? Snad jen stále
dodržovat základní pravidla, která pomáhají zpomalit šíření této nemoci (respirátor,
rozestup, mytí rukou). Jsou nakoupené desinfekční prostředky a ochranné pomůcky
(gumové rukavice, roušky, respirátory), které si můžete vyzvednout na obecním úřadě
vždy v pondělí mezi 15 a 16 hodinou.
I přes složitou situaci budeme pro Vás organizovat v dubnu svoz nebezpečných a
velkoobjemových odpadů. Výběr nebezpečného odpadu se bude konat před obecním
úřadem v určený den. Výjimečně bude tento svoz v sobotu. Dále pak budou o dalším
víkendu 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 o to, že pokud budou kontejnery naplněny, abyste již další odpad
nevozili a neukládali mimo ně. SK Cetkovice bude tradičně provádět po obci svoz
železného šrotu, jehož výtěžek použije pro mládež v klubu a jeho provoz. Hasiči se
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v době svozu nebezpečného odpadu postarají o vyřazený elektroodpad. U skládky
„Výmoly“ budou od přelomu měsíce března a dubna na tradičním místě přistaveny
kontejnery, kam můžete dovézt biologický odpad ze svých zahrádek a veřejného
prostranství (drobné větvičky do průměru 2 cm, listí, trávu). Díky finanční náročnosti
jsme museli změnit místo ukládání tohoto odpadu (kompostárnu) a i odvozovou firmu.
U kontejnerů je nově vytvořen sektor pro silnější větve do 15 cm, které bude
následně pracovník OÚ štěpkovat. Tyto větve tak již nedávejte do kontejnerů. Chci
Vás požádat, abyste větve ve vyhrazeném prostoru rovnali jedním směrem, aby se daly
dobře brát z hromady a dávat do štěpkovače, který byl zakoupen prostřednictvím
dotace. V poslední době se u nás z hlediska odpadů nechováme nejlépe. Více o těchto
věcech budu psát níže ve zpravodaji. Buďme ohleduplní k okolí a neskladujme odpady
mimo kontejnery a třiďme je poctivě. Chceme přece mít naši obec čistou a krásnou.
Asi jste si všimli, že je dokončena komunikace do nového areálu firmy LESCUS
z krajské silnice č. II/374 při příjezdu do obce od Boskovic. Zastupitelstvo
odsouhlasilo nový název ulice k tomuto areálu, který vychází z historického místního
názvu území a jmenuje se Mišinská. Tím by měla být větší část dopravy (především té
těžké) do areálu odkloněna na novou komunikaci. Díky pojmenování nové ulice by
snad také po zadání „do navigace“ měli být řidiči nasměrováni na novou cestu. Při
asfaltování komunikace na ul. Mišinská došlo k drobnému nárůstu dopravy, což
poznali především obyvatelé ulice Pohorská. Těm děkuji také za trpělivost. Nová
komunikace využila v plné šíři pozemku obce, který je v katastru veden jako ostatní
plocha – ostatní komunikace. Pozemek je o šířce více jak 6 metrů, což umožnilo to,
aby jeden jízdní pruh měl nad 2,5m.
Na přelomu měsíce března a dubna probíhá v České republice Sčítání lidu, bytů a
domů 2021. Rozhodným datem pro zapisování údajů je půlnoc z pátku 26.3. na sobotu
27.3.2021. Sčítání se provádí vždy jednou za deset let. Probíhá téměř ve všech částech
světa. Dokonce historie sčítání sahá až k narození Ježíše Krista před více jak 2000 lety.
To letošní sčítání bude probíhat on-line na stránkách Českého statistického úřadu a
také na internetových stránkách https://www.scitani.cz/ . Většinou stačí, když to za
celou domácnost a v ní žijící obyvatele udělá jeden její člen. Ten, kdo se nemůže
„sečíst on-line“, bude řešen sčítacími komisaři (Pošta Velké Opatovice) papírovou
podobou dotazníku.
Na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrálního
pracoviště Boskovice, bude probíhat revize operátu katastrálního území obce
Cetkovice. Co z toho plyne? Někteří z Vás budou osloveni výše uvedeným úřadem,
který bude řešit nesoulad údajů katastru se skutečným stavem jako „černé stavby“,
sloučení malých kousků pozemků v jeden celek či změnu druhu pozemku a jeho
využití.
Jak jistě víte, tak od února se vybírají poplatky za svoz komunálního odpadu a
poplatky za držení psů. Oba poplatky se vybírají v úředních dnech a hodinách na
Obecním úřadě Cetkovice. Chci Vás znovu vyzvat, abyste kvůli „covidu“ i díky
vytíženosti pracovnice OÚ mimo tuto dobu nechodili. Jsme rádi, že naplno využíváte
novou možnost platby platební kartou či platbu bankovním převodem. Vybráno už je
více jak 75% všech poplatků. Pokud si postupem při platbě převodem z Vašeho účtu
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nebudete jisti, nebojte se zavolat na OÚ. Využijte této možnosti. Díky nelehké době je
výběr prodloužen do května.
A co Vám mám říci závěrem? V této těžké chvíli se hlavně držte. Dodržujte
všechna opatření tak, abychom tuto nákazu nedostali. A pokud se tak stane, tak s tím
nic nenaděláme, bojujme s nemocí a buďme zodpovědní ke svému okolí. Rychlost,
jakou se nemoc šíří, je neuvěřitelná.
Již loňské Velikonoce jsme prožívali v nouzovém stavu – bez návštěv kostelů, bez
návštěv příbuzných, bez pomlázky. Ty letošní budou vypadat stejně. Snad jen s tou
výjimkou, že do kostela může alespoň pár šťastných, kterým se podaří zajistit si místo
v kostele či jsou „spolupracovníci“ při mši. Přitom Velikonoce jsou pro křesťany
největším svátkem v roce, kdy Ježíš Kristus vykoupil svou smrtí a zmrtvýchvstáním
nás všechny.
Proto mi na závěr dovolte, abych Vám všem popřál krásné a ničím nerušené
velikonoční svátky a to, ať je prožíváte duchovně – v radosti ze vzkříšení nebo světsky
– v prosté radosti z příchodu jara. Nenechme si covidem a s ním spojeným stresem a
depresemi zničit život, který nám byl na tomto světě přisouzen. Věřme v lepší
budoucnost.
Petr Horák
starosta obce
*******************************************************************************************

Odpady v obci a problémy s nimi
V tomto zpravodaji jsem ve svém úvodním slovu psal o odpadech. Dovolte, abych
Vám více objasnil problémy, se kterými se v této oblasti v poslední době potýkáme.
Obec Cetkovice pro Vás v oblasti
odpadového hospodářství za poslední
roky udělala mnoho. Jednak zavedla
systém „door to door“, kdy díky dotaci
každá domácnost obdržela 3 ks barevných
nádob o velikosti 240 litrů na plast, papír
a bioodpad. Dále rozdala do všech
domácností nové nádoby na směsný
komunální odpad a kompostéry. Již dříve
byla
v obci
rozmístěna
„hnízda“
s kontejnery o objemu 1100 litrů na papír, sklo, plasty, bioodpad, komunální odpad.
V obci jsou i další nádoby na sklo, elektroodpad, staré obnošené šatstvo či na
potravinářský olej z domácností. Nechybějí ani velké kontejnery na bioodpad a místo
pro štěpkování větví u bývalé skládky na ul. Výmoly. Dvakrát ročně obec pro Vás
zajišťuje navíc ještě svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Je však neuvěřitelné, že i přes tyto možnosti a investice obce řešíme v poslední
době problémy kolem odpadu. Příkladem jsou:
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Pytle s odpadem u brány u bývalé skládky.
Hnůj ve větvích pro štěpkování.
Větve v boxu na štěpkování u bývalé skládky neurovnané (větve byly v tak neuvěřitelném nepořádku, že jsme je museli místo štěpkování pálit). Zde je třeba
myslet na to, že větve po Vás ještě někdo musí zpracovat!!!!!
- V černých kontejnerech o objemu 1100 litrů, které jsme rozmístili po obci (mají
sloužit na pleny od dětí či dospělých a podobný odpad, jenž je nutné díky možnému zápachu častěji odvážet) je odpad všeho druhu včetně stavební sutě.
- Kontejner na elektroodpad byl několikrát vypáčen „sběrateli“ a v okolí se válely následně zbytky počítačů, tiskáren, rychlovarných konvic apod.
- U kontejnerů v hnízdech je veliký nepořádek umístěný mimo ně. Ten pak létá
po celém okolí.
- V kontejnerech na bioodpad v hnízdech jsou igelitové sáčky. Ty tam nepatří.
- V kontejnerech na papír umístěny plasty, polystyren, koberce…..
- U velkoobjemových kontejnerů na bioodpad se někteří z nás neráčí zabývat tím,
že by odpad dali do nich a vysypou ho vedle anebo ho zasypou celý senem či
slámou.
Takové problémy s odpady
nechápu. Je to nešvar posledních
roků. Jen pro Vaši informaci, v obci
jsme kapacitu nádob na plast zvýšili
za poslední 3 roky z 9 900 litrů na
66 300 litrů, u papíru z 8 800 litrů
na 65 200 litrů. Nikdo nemusí
nikam chodit a vše má u svého
domu. Dokonce jsme při zavádění
systému sběrných nádob od domu
mysleli, že počet hnízd s kontejnery po obci zredukujeme. Zdá se Vám to málo?
Potom nechápu ty z Vás, kteří se rozhodnou doma udělat úklid a veškeré své
odpady odnesou ke kontejnerům (hnízdům). U nich zjistí, že jsou plné, a tak místo
toho, aby svůj odpad odnesli domů, tak ho dají vedle kontejnerů. Odpad pak hyzdí toto
místo do doby odvozu. Hlavně, když máte doma pořádek!
Možná za nepořádek mohou i přespolní, protože většina kontejnerů je v blízkosti
hlavní silnice. O to víc bychom si jich měli všímat, a v případě, že vidíme ukládání
odpadu mimo nádoby, je na jejich počínání upozornit. Případně Vás prosím o
fotografii člověka nebo auta, které odpad dovezlo, protože to jsou asi stále stejní lidé.
Uvažujeme díky tomu i o změně stanoviště kontejnerů či umístění „fotopastí“.
Častým jevem bývá i nepořádek na místních komunikacích, které jsou obaleny
blátem (velmi časté stížnosti z Vašich řad na OÚ). Může se stát, že člověk při své
činnosti „vyveze mezi koly stroje“ hlínu na silnici. Pokud se tak stane, tak by to měl
dotyčný co nejdříve po sobě uklidit.
Ještě ubožejší je stav příkop při hlavních silnicích. Ty jsou plné sáčků, „petek“ či
plechovek. Právě proto připravujeme akci „Ukliďme si Cetkovice“, kde bychom chtěli
-
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za pomoci dobrovolníků z řad našich občanů uklidit nejvíce postižená místa v obci a
hlavně kolem silnic, které vedou do obce.
Abych jen nekritizoval, jsem velmi hrdý na to, že se v naší obci tolik třídí. Svědčí o
tom velký nárůst tříděných komodit odvážených z obce. Zlepšuje to také ekonomiku
svozu, protože dostáváme větší finanční prostředky z firmy EKOKOM, což nám
umožňuje držet poplatek za odpad na přijatelné úrovni. Za to patří velký dík všem,
kteří se do třídění zapojili.
Zkusme se nad svým chováním zamyslet. Výše uvedené problémy jsou pro mě
absolutně nepochopitelné. Chceme přece mít obec čistou a krásnou. Buďme
ohleduplní ke svému okolí. Chceme přece zemi, svou obec, přírodu předat svým
dětem takovou, jakou nám ji předali naši předci.
Petr Horák
*******************************************************************************************

Společenská kronika
V měsíci dubnu se dožívají významného životního výročí tito
jubilanti:
Greplová Božena
Tesařová Františka
Ženatá Jiřina
Smékal Ivo
Janková Marie

Cojocaru Eduard
Lizna Vlastislav
Krčmářová Dagmar
Petlachová Markéta

Srdečně blahopřejeme
………………………………………………………………………………………………………………………

V únoru naše řady opustila:
Danuška Letfusová
Čest její památce
…………………………………………………………………………………………...
Během března se do naší obce narodili:
Marian Roupa
Václav Němeček
Františka Přikrylová
Přejeme hodně štěstí do života!
*******************************************************************************************
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Informace z Mateřské školy
Provoz mateřské školy v měsíci březnu.
Prvního března se brány naší mateřské školy uzavřely
z důvodu nemoci Covid – 19. Předškolní děti jsme opět
začali vzdělávat distančně. Do výuky se zapojily všechny
děti. Tentokrát jsme s rodiči úplně omezili veškerý osobní
kontakt a komunikovali jsme s nimi pouze přes internet. Zavedli jsme nově vzdělávání
prostřednictvím webového projektu Škola v pyžamu. Rodičům zde na začátku každého
týdne vkládáme veškeré distanční vzdělávání – pracovní listy, úkoly, náměty, návody
a doporučení a také videoukázky s rozcvičkami a písničkami. Rodiče si je se svými
dětmi vybírají podle svých potřeb a zájmů. Na konci každého týdne nám rodiče
poskytují zpětnou vazbu – fotí a posílají nám vypracované úkoly a pracovní listy,
nahrávají nám ukázky práce dětí doma, jejich úspěchy a nové dovednosti. Všichni
máme z jejich pokroků velkou radost a moc rádi sledujeme, jak se jim daří cvičit,
zpívat, pracovat v kuchyni nebo na zahradě. Touto cestou bychom rádi poděkovali
všem dětem a rodičům za jejich vstřícnost a vzornou spolupráci a věříme, že se
v měsíci dubnu situace zlepší a my se budeme moci znovu setkávat v mateřské škole.
Jaroslava Buličková
******************************************************************************************

Informace ze Základní školy
RECYKLOHRANÍ
Lovci a sběrači aneb Mamutí dopad mobilních telefonů na životní prostředí
V lednu 2021 vyhlásila společnost Recyklohraní, o. p. s. nový úkol pro školy
s tématem problematiky výroby, využívání, šetrné spotřeby a recyklace mobilních telefonů trochu jinak.
Mladší žáci (1. a 2. roč.) měli vymyslet
příběh s pomocí zadaných obrázků (pračlověka, praženy, mamuta, bizona, mobilů a
dalších) a vytvořit pravěkou nádobu na
mobilní odpad. Žáci vymysleli nádobu slepenou
z „kamenů”, což
byly koule
z vyřazeného papíru, slepené škrobovým
lepidlem. Žáci tvořili v rámci školní družiny pod vedením paní vychovatelky.
Dále jsme pro žáky vytvořili kvíz se
zaměřením na mobilní telefony. Kvíz vyplnilo 17 žáků z 22 žáků školy, 5 žáků se nezúčastnilo. Celkem bylo v Kvízu 12 otázek.
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1. a 2. ročník odpovídal na prvních 8 otázek, 3. ročník na 10 otázek a 4. a 5. ročník odpovídal na vše. Kvíz nám odhalil zajímavé informace – 76 % dotázaných žáků
vlastní mobilní telefon. Žáci dostávají mobilní telefon nejčastěji k osmým narozeninách. Výjimkou byl čtyřletý majitel.
V kolika letech jste se stali majitelem mobilu? Vzpomenete si?
Drobná ochutnávka z našeho Kvízu.
Co dělají rodiče, když se jim mobil rozbije nebo přestane fungovat? Většina žáků odpověděla, že mobil schovají do šuplíku.
A jak je to u Vás? Zvolili byste také tuto možnost?
Kdy ti rodiče pořizují nový mobil? Odpovědi zněly: „Když se starý mobil rozbije.
Když je starý mobil poruchový.“
Jak dlouho ti tvůj první mobil vydržel? Žáci odpovídali: „Stále funguje.”
Slyšel jsi někdy o tom, že použité funkční věci můžete věnovat někomu, kdo je
ještě ocení a využije? Například oblečení, ale stejně tak i mobilní telefony.
Žáci a jejich rodiny o této možnosti věděli.
Proč si myslíš, že se vysloužilé mobily
recyklují? Nejvíce žáci volili: „Aby se z
nich vytvořily nové mobily.“
Víš, jaké materiály jsou obsažené v mobilních telefonech? Odpovědi zněly:
•
„Sklo, železo.“
•
„Železo, zlato, plast ...“
•
„Elektrika, baterie a tak dále.“
Přemýšleli jste někdy takto nad mobilem, případně jiným spotřebičem?
******************************************************************************************

Sportovní klub Cetkovice
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU

SK Cetkovice pořádá v sobotu 10. dubna 2021 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.
******************************************************************************************
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Obecní knihovna je otevřena přes výdejní okénko – úterý 16 – 18 h.
Soutěž pro letošní rok!
- bude obsahovat 10 úkolů /uvedených ve zpravodaji a na stránkách knihovny
/www.knihovna.cetkovice.cz/. Může se zúčastnit kdokoliv, může splnit všech 10
úkolů, či jen 1, 2, 5,…. Úkolový list je nutné doručit do knihovny nebo na OÚ, do
schránky OÚ, emailem ucetni@cetkovice.cz, knihovna@cetkovice.cz/. Po ukončení
soutěže, tj. v lednu 2022 budou pro zúčastněné připravené drobné odměny.

-------------------------------------------------------------------------------------------Soutěžíme s knihovnou „i v době bezkontaktní“
Úkolový list č. 2
Z každé z níže uvedených slabik vytvořte celkem 3 slova:
Jedno, které bude mít slabiku na začátku slova, druhé bude mít danou
slabiku uprostřed a třetí bude mít danou slabiku na konci (lze jakýkoliv slovní druh).
- kon …………………………………………………………………………………………
- vod …………………………………………………………………………………………
- chod…………………………………………………………………………………………
- stroj …………………………………………………………………………………………
- lov …………………………………………………………………………………………
- sed …………………………………………………………………………………………
- bor …………………………………………………………………………………………
- stav …………………………………………………………………………………………
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- stoj …………………………………………………………………………………………
- moc …………………………………………………………………………………………
Účastník soutěže – jméno a příjmení, věk, adresa
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
******************************************************************************************

Informace
Výběr poplatků
Obecní úřad oznamuje, že od počátku února jsou vybírány
platby za svoz komunálního odpadu na rok 2021 ve výši 500 Kč
za občana.
Dále jsou vybírány poplatky za psa – 150 Kč/pes, 200 Kč za
každého dalšího psa. 120 Kč/pes pro seniory, 150 Kč za každého
dalšího psa.
Výše zmíněné poplatky můžete platit v kanceláři obecního
úřadu v úředních hodinách, a to:
Pondělí: 800-1200, 1400-1700
Středa: 800-1200, 1400-1700
………………………………………………………………………………………………………………………

Obecní úřad Cetkovice si Vás dovoluje pozvat na dobrovolnickou akci

Kdy:

čtvrtek 8. dubna 2021

Sraz:

v 15.30 hodin u obecního úřadu

Kdo:

všichni - děti, rodiče, mládež, dospělí i senioři

Co budeme dělat:

uklízet odpad z veřejného prostranství a příkopů u silnic

Cos i vzít sebou:

rukavice, ochranu dýchacích cest

Předpokládaný konec:

18 hodin

Odměna:

dobrý pocit
Každý účastník obdrží drobný balíček s občerstvením.

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

Duben 2021
10

Zubní pohotovost o víkendech – Duben 2021
Lékař

Adresa

Telefon

2.4.

MUDr. Ševčík Štěpán

Svitávka, Hybešova 197

516 471 210

3.4.

MUDr. Ševčíková Bohdana

Blansko, Svitavská 1A

516 416 386

4.4.

MUDr. Ševčíková Radomíra

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 454

5.4.

MDDr. Šméralová Kristýna

Boskovice, Lidická 8

731 074 479

10.4.

MUDr. Štrajtová Jana

Černá Hora, Zdrav. středisko

608 220 806

11.4.

MUDr. Šumberová Ludmila

Lysice, Komenského 429

516 472 227

17.4.

MUDr. Švendová Zdena

Křtiny, Zdrav. středisko

516 439 404

18.4.

MUDr. Tomášková Barbora

Blansko, Pražská 1b

734 177 800

24.4.

MUDr. Semrádová Danuše

Sloup, Zemspol, 221

516 435 203

25.4.

MDDr. Trubáčková Pavlína

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 452

Den

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

Mše svaté o velikonočních svátcích v Cetkovicích
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota – Velikonoční vigilie
Neděle Zmrtvýchvstání – Hod Boží velikonoční
Pondělí velikonoční

18 h
18 h
21 h
8h
10 h
10 h

Při současných opatřeních v souvislosti s COVID-19 Farnost
Cetkovice bude velikonoční mše svaté z kostela Sv. Filipa a Jakuba v Cetkovicích
vysílat na internetu. Pokud je chcete sledovat, napište do internetového vyhledávače
následující:
https://www.youtube.com/channel/UCn8cKvzNk9U_JrvlM3pFUzw .
Rychlejší je kliknout na odkaz, který je uveden na stránkách obce.
Prosíme, přijměte omluvu za výpadky vysílání, které se stále „odlaďuje“. Zlepšila
se konektivita (připojení a internet) a nyní se aktualizuje aplikace na YouTube, která
se na snímacím zařízení zasekává.
******************************************************************************************
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******************************************************************************************

JARNÍ SVOZ ODPADŮ
MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

v obci Cetkovice bude V SOBOTU 10.4.2021
v době od 10.40 do 11.40 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.
Prosíme při předávání odpadu držet odstup mezi sebou 2m!
…………………………………………………………………………………………...
SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
v obci Cetkovice bude ve dnech 16.4. – 18.4.2021 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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