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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Skončil jeden z nejkrásnějších měsíců letošního roku. Všichni jsme se
mohli kochat krásnou barevnou přírodou umocněnou slunečními paprsky,
které dodávaly sílu. Teploty se blížily hodně těm letním. Finišovali jsme
všichni na zahrádkách, sklízeli výpěstky. Letošní úroda ovoce byla spíše
podprůměrná. Někde (především v dolní části obce) se bohužel projevily
jarní mrazíky. Snad, na co bychom si mohli stěžovat je úplný nedostatek podzimních
srážek. Ty pravděpodobně mají přijít během listopadu. Zkrátka skončil krásný říjen.
Minulý měsíc jsme se zaměřili na podzimní úklid a zazimování. Pracovník obecního
úřadu ještě dosekával odlehlá místa v obci a také se pustil do „nekonečného“ úklidu
listí. Říjen u nás v obci je pak vždy spojen s odpady. Proběhly tradiční podzimní svozy
nebezpečného a velkoobjemového odpadu, které byly hojně využity. Především
velkoobjemové kontejnery odjížděly od nás s pěknou „čepicí“. Musím poděkovat Vám
všem občanům, že se vše zvládlo a nehromadili jste odpad mimo kontejnery. Hasiči si
při nebezpečném odpadu opět vytřídili odpad, který patří do tzv. zpětného odběru.
Také jsme nově přistavili ke kontejnerům u kulturního domu černou nádobu s otvorem
o objemu 240 litrů, kde je možné odložit rostlinný olej (např. z fritéz). Ten musí být
v uzavřených lahvích (nejlépe PET). Kontejnery na bioodpad ve „Výmolech“ budou
ještě přistaveny do poloviny listopadu, následně budou odvezeny. Chci Vás požádat,
abyste poté již na toto místo nic nevozili. Dále chci upozornit děti, a požádat dospělé o
poučení svých dětí, ve věci používání sáčků na psí exkrementy. Bohužel (především
v oblasti Brodku a na ul. Malá Strana) děti tyto sáčky využívají k hraní a ty tak rychle
mizí ze stojanů. Řeknu jen jedno, nejsou to zrovna nejlevnější papíry na kreslení.
V současné době se pracuje na revitalizaci zeleně v obci, na kterou se podařilo
získat dotaci z JMK ve výši 150.000,-Kč. Jedná se již o II. etapu. Součástí akce je
pokračovaní lesoparku, který se nachází pod fotbalovým hřištěm. Nebudou zde chybět
i štěrkové cestičky. Proběhla zde již demolice a likvidace bývalé drůbežárny, která
byla v havarijním stavu (zřícený strop). Na jejím místě bude zbudováno odpočinkové
místo s lavičkami. Výhledově k nim přibude i malý přístřešek. Jsou zde již hotovy i
hrubé zemní práce, které byly dosti náročné. Po zpracování podkladu půdní frézou
zbývá osadit rostliny, keře a stromy dle projektu. Rádi bychom také vysadili v katastru
obce stromořadí (alej). Dáváme tímto prostor Vám občanům na vytipování míst, kde
by bylo možné řadu stromů vysadit. Důležitými limity jsou vlastnictví pozemků obcí a
technické možnosti. Vaše návrhy můžete sdělit na obecním úřadě.
Také jsme vyčistili části potoků, které byly zasaženy letními přívalovými dešti.
Jednalo se o odstranění nánosů bahna, štěrku či zlomených zapříčených větví
především v místech před a za mosty či troubami. Chceme tím předejít možným
problémům na tocích.
Jak jsem minule informoval, tak připravujeme některé důležité projekty.
Chceme pro starší a handicapované spoluobčany zpřístupnit obec tak, aby se bez
překážek dostali na některá místa. Máme stavební povolení na stavební úpravy OÚ,
jehož součástí bude bezbariérový přístup na OÚ a poštu, dále pak byste se měli
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výtahem dostat do obřadní síně či do knihovny. Nebude chybět i WC pro invalidy
umístěné v 1. patře. Zpracovali jsme generel bezbariérovosti obce a dále pak stanovili
bezbariérové trasy. Všechny tyto náležitosti, po schválení komisí při úřadu vlády, kam
jsme je v uplynulém měsíci zaslali, jsou nedílnou součástí žádosti o dotaci, kterou
bychom chtěli podat na MMR začátkem příštího roku.
V říjnu jsme také podali žádost na Ministerstvo zemědělství na akci
Revitalizace obecního rybníka Vrbovec z programu Podpora opatření na rybnících a
malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí. Jednalo by se o odstranění sedimentů,
opravu manipulačních objektů (výpustné zařízení) a údržbu a výsadbu břehových
porostů. Celkové náklady by měly činit téměř 4 miliony a dotace by mohla být i více
jak 3 miliony. Uvidím, jak uspějeme, protože v tomto programu je přetlak žádostí.
O jarních prázdninách 2020 chceme opravovat sociální zařízení pro děti
v základní škole. Na zastupitelstvu obce jsme na základě výběrového řízení vybrali
dodavatele firmu Ivan Kopřiva za částku 683.256,- Kč bez DPH, což je něco málo přes
80% z rozpočtované částky. Tato akce bude z hlediska logistiky velice složitá, protože
vše bude probíhat téměř za provozu. Ve škole se také nyní zpracovává projekt na
statiku stropu v tělocvičně.
Objednali jsme tři pouliční lampy na ul. Sadová za stodolami se solárními
panely, které budou montovány v příštím roce. Osvětlení by mělo být orientační,
protože na ulici před dvěma roky opravená komunikace je hojně využívaná a pozemní
vedení by bylo složité a nákladné.
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017
Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem. Proto
nabízíme „hromadné čipování“, o kterém budete dále informování ve zpravodaji.
Letošní říjen byl opravdu z hlediska společenského a kulturního plný akcí, jež
pořádala obec. Především to bylo vítání občánků. Letos se jich k slavnostnímu uvedení
do obce dostavilo 13, kteří se narodili od podzimu roku 2018 až do teď. Což je
výborné a svědčí o tom, že naše obec nevymře a může se dále rozvíjet. Hned další
týden jsme se setkali v kulturním domě s našimi seniory. Ti se mohli těšit
z vystoupení našich dětí, Holóbkove mozeke a drobného občerstvení. Zároveň se
z mého proslovu mohli dozvědět spoustu novinek, co se od posledního setkání
přihodilo v naší obci a co plánujeme do dalších let. Na konci měsíce jsme
lampionovým průvodem po obci a položením věnce u Pomníku padlých oslavili Den
vzniku samostatného československého státu.
Mezi akcemi také nechyběla podzimní taneční zábava, kterou pořádali
fotbalisté. Také paní knihovnice si připravila Odpoledne s Albatrosem. Tato akce se
velice vyvedla a měla dobrou účast. Provázela ji příjemná atmosféra, děti plnily
drobné úkoly a nechybělo ani loutkové divadlo.
I v listopadu se můžete těšit na zajímavé akce. Nebudou chybět tradiční
Martinské hody, jejichž pořadatelem je místní KDU-ČSL. Zde se návštěvníci mohou
těšit na dobré jídlo – husu s knedlíkem a zelím a i na první cenu v tombole – pečenou
svatomartinskou husu. Firma Lescus Vás očekává na Hubertově bále, který má v naší
obci velkou tradici a věhlas díky dobrému jídlu a bohaté zvěřinové tombole.
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Chci Vám jen připomenout, že na OÚ je možné si ještě zakoupit lístky na
cetkovický koncert Báry Basikové se skupinou, který se uskuteční 19. 12. 2019.
Věřím, že si tuto příjemnou událost nenecháte ujít. Se zakoupením lístků moc
neváhejte, protože už zbývá obsadit jen cca 30% kapacity sálu. Zakoupením lístku
můžete udělat radost svým blízkým.
Součásti tohoto zpravodaje je i brožura Třídění odpadů. Chceme Vám tímto přiblížit
problematiku třídění jednotlivých druhů odpadů. Tiskem Vám chce Dobrovolný
svazek obcí Technické služby Malá Haná pomoci s tříděním odpadů. Tisk brožury byl
podpořen ze SFŽP.
Začátek listopadu je „dušičkový čas“. Je to čas, kdy vzpomínáme na naše zemřelé,
kteří nás předešli v tom, co nás všechny jednou také čeká. Což bychom si měli
uvědomit při našem „pachtění“ tímto světem. Hořící svíce může mít tolik různých
významů a je symbolem tohoto času. Někdo může svíci na hrobě zažehnout jen ze
zvyku, někdo to může chápat jako navázání kontaktu s oním světem, přinášení oběti
nebo symbolické vyjádření modlitby za zesnulé. Mně se líbí úvaha Romana
Guardiniho v knize O posvátných znameních, který popsal zapálenou svíci jako výraz
pohotovosti a věrnosti před Hospodinem. „Stravovat se v pravdě a lásce pro Boha,
jako svíce ve světle a žáru, toť nejhlubší smysl života.“ Ať jste věřící či nevěřící, Vaše
návštěva hřbitova svědčí o tom, že vzpomínáte s úctou na své předky, své prarodiče,
své rodiče, své blízké, známé a že jste je měli rádi a že nezapomínáte. A to je
nejdůležitější poslání „Dušiček“.
A nakonec mi nezbývá nic jiného, než Vám všem popřát krásný zbytek podzimu
zalitým slunečními paprsky.
Petr Horák
starosta obce
*******************************************************************************************

Usnesení č. 08/2019
z řádného zasedání zastupitelstva obce Cetkovice
konaného dne 23. října 2019 v kanceláři Obecního úřadu Cetkovice v 17.00 hod.
………………………………………………………………………....................................................

Zastupitelstvo obce:
164/19 – schvaluje
- zapisovatele: Ing. Kateřinu Kubínovou
- ověřovatele zápisu: Josefa Jurdiče a Martina Grénara
- program dnešní schůze s malou opravou, jiné připomínky nebyly podány,
přítomno bylo všech 9 zastupitelů a 3 hosté.
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
165/19 – schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemek parc.č. 942/1
v k.ú. Cetkovice s firmou E.ON Distribuce a.s., F.A.Gestnera 2151/6,
370 49 České Budějovice na stavbu „Cetkovice, příp.NN pro garáž
„Vybíhal“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
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166/19 – schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemky parc.č. 278/28,
971, 972 v k.ú. Cetkovice s firmou E.ON Distribuce a.s., F.A.Gestnera
2151/6, 370 49 České Budějovice na stavbu „Cetkovice, ul.Polní, kab.NN
Vašíček“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
167/19 – schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na
pozemky parc.č. 942/1 v k.ú. Cetkovice s firmou E.ON Distribuce a.s.,
F.A.Gestnera 2151/6, 370 49 České Budějovice na stavbu „Cetkovice,
přípojka NN, Karásková“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
168/19 – schvaluje Smlouvu o umístění a provedení části vodovodní sítě a smlouva
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti liniové stavby na pozemky
parc.č.1007 a 1006 v k.ú. Cetkovice pro „Svazek vodovodů a kanalizací“
měst a obcí, 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice na akci
„Uhřice – Napojení na SV Boskovice“ a pověřuje starostu po úpravách
podpisem smlouvy
A: 6 hlasů
N: 2
zdržel se: 1
169/19 – na základě vyčíslených nákladů po dohodě s obcí Světlá schvaluje příspěvek
ve výši 37.800,- Kč pro ZŠ Cetkovice na ranní družinu na školní rok
2019-2020
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
170/19 – schvaluje veřejnoprávní smlouvu s obcí Světlá na příspěvek na ranní družinu
v ZŠ Cetkovice ve výši 56.700,- Kč na školní rok 2019-2020 a pověřuje
starostu podpisem smlouvy
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
171/19 – schvaluje smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při
realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní č.
9419002095/2019/4000225574 s Gas Net, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše,
400 01 Ústí nad Labem na akci „ROZ, Obec Cetkovice, lokalita Na
Rybníčku, STL plynovod + 22PP“ a pověřuje starostu podpisem
smlouvy
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
172/19 – na základě předložené cenové nabídky schvaluje firmu JD ROZHLASY
s.r.o., Horní Bečva 968, 756 57 Horní Bečva jako dodavatele 3 ks solárních
svítidel vč. příslušenství a montáže na ul. Sadovou za cenu 24.795,- Kč/1ks
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
173/19 – schvaluje příspěvek na financování služeb sociální prevence a odborného
sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb
okresu Blansko pro rok 2020 s Městem Boskovice ve výši 18,50 Kč /
obyvatel a pověřuje starostu podpisem smlouvy
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
174/19 – schvaluje finanční dar na úhradu nákladů spojených s pohřbem občana obce
ve výši 5.500,- Kč dle podané žádosti
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 1
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175/19 – schvaluje Dodatek k příloze č.2 ke smlouvě č.5/18 o odstraňování a separaci
komunálního Odpadu s TS M+H v obci Cetkovice pro rok 2019 (navýšení
zapracování plastů na 1.500,-Kč/t bez DPH) a pověřuje starostu podpisem
dodatku
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
176/19 – schvaluje mimořádný vklad do DSO TS M+H ve výši 15 Kč/občan na
rok 2019
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
177/19 – na základě vyvěšeného záměru pachtu na parc.č. 463/1, st.434 v k.ú.
Cetkovice schvaluje smlouvu o pachtu s Moravským rybářským svazem,
z.s., Pobočným spolkem Boskovice, Šmelcovna 8, 680 01 Boskovice
a pověřuje starostu po úpravách podpisem smlouvy
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 1
178/19 – na základě předložených nabídek schvaluje firmu Ivan Kopřiva, Lhota
Rapotina 92, 679 01 Skalice nad Svitavou jako dodavatele na akci
„ZŠ Cetkovice – obnova sociálního zařízení v I.NP vč. sanace části
obvodového zdiva“ za cenu 683.256,- Kč
bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
179/19 – schvaluje hospodaření obce k 30. 9. 2019
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
180/19 – schvaluje rozpočtové opatření č.6
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
181/19 – připomínku paní Drápalové o podání informací k případným větším změnám
ÚP
182/19 – žádost ředitelky ZŠ Cetkovice o spolupráci členů ZO na akci „čtení dětem“
vč. případné diskuze
183/19 – informaci o činnosti kontrolního a finančního výboru vč. zápisů
184/19 – informaci MěÚ Velké Opatovice, odboru výstavby
- Sdělení – dělení pozemku parcela č. st3 – L. a D.V.
- Rozhodnutí – schválení stavebního záměru - rozšíření výrobních kapacit lesní školky – LESCUS Cetkovice s.r.o.
- Rozhodnutí – schválení stavebního záměru - rozšíření úložišť lesní
školky – LESCUS Cetkovice s.r.o.
- Kolaudační souhlas – nástavba stolárny – J.V.
- Výzva k závěrečné prohlídce – Novostavba fóliovníku - LESCUS
Cetkovice s.r.o.
185/19 – informaci MěÚ Boskovice, odboru výstavby a územního plánování
- Společné jednání o ÚP Uhřice – 23. 9. 2019
186/19 – veřejnou vyhláška MZe – opatření obecné povahy věci hospodaření v lesích
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187/19 – podání žádosti na hospodaření v obecních lesích v souvislosti s kůrovcovou
kalamitou na JMK a Olomoucký kraj
188/19 – rozhodnutí Kraj. úřadu JMK ve věci povolení výjimky z ochrany některých
šelem v přírodě
189/19 – informaci MěÚ Boskovice, odboru tvorby a ochrany životního prostředí
- Rozhodnutí – schválení stavebního záměru – Cetkovice, Mišinská,
Lescus – přeložka vodovodu – LESCUS Cetkovice s.r.o.
- Rozhodnutí o povolení k nakládání s podzemními vodami u vrtu, pozemek parc.č.608/6 – O.V.
- Souhlasné závazné stanovisko – ve věci výměny zdroje vytápění
v KD
- Předepsání odvodu za zábor zemědělské půdy na pozemku parc.č.
711/1
190/19 – informaci MV ČR o změnách na www stránkách obce v souvislosti
s účinností zákona č.99/2019 Sb. a připravenosti firmy Galileo na tuto
problematiku
191/19 – žádosti o koupi stavebního pozemku
192/19 – výroční zprávu ZŠ Cetkovice za školní rok 2018/2019
193/19 – rozhodnutí Katastrálního úřadu JMK ve věci zápisu pozemku parc.č.692/1
194/19 – informaci JMK o aktualizaci č.1 ZUR JMK
195/19 – informaci MMR ČR o proplacení dotace na dětské hřiště
196/19 – oznámení Kompostárny Jevíčko o změnách podmínek příjmu biologicky
rozložitelného odpadu na rok 2020 vč. zdražení vývozu z kontejnerů
197/19 – oznámení JMK o zahájení přezkoumání hospodaření obce ve dnech
6.11. - 7. 11. 2019
198/19 – informaci MV ČR a JMK ve věci státního smutku dne 12. 10. 2019
199/19 – upozornění firmy E.ON vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků)
na potřebu ořezu dřevin v ochranném pásmu distribuční soustavy
200/19 – pozvánku JMK na sympozium kolem dotací – 20. 11. 2019
201/19 – žádost ING-FOREST s.r.o. o vydání osvědčení o plnění zakázky LHP
202/19 – informaci o uzavření provozu MŠ v době vánočních prázdnin
(23. 12.2 019 - 3.1.2020)
203/19 – nabídku UniCredit Bank na zhodnocení finančních prostředků
204/19 – informaci o připravovaných OZV na sběr odpadů a držení psů (cena vč.
nutné evidence čipů)
205/19 – informaci podané žádosti o dotaci na OPŽP na opravu rybníku Vrbovec
206/19 – informaci o pronájmu bytu v MŠ, výběru nájemce kontrolním a finančním
výborem a připravované opravě koupelny a WC
207/19 – informaci o zpracování generelu bezbariérovosti obce, o stanovení
bezbariérové trasy č.1,o opravě stavebního projektu na bezbariérovost OÚ
a o podání žádosti o schválení těchto dokumentů na Úřad vlády ČR Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, Národní rozvojový
program mobility pro všechny
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208/19 – informaci o opravách, investičních akcích v obci a stavu přípravy a realizace
-demolice na pozemku st. 257, světla za humny, komunikace ul.
Pod Vanovskou – připravit rozpočet a výběrové řízení únor 2020, stav
projektu na zasíťování nové lokality pro RD Na Rybníčku, příprava podkladů
pro územní řízení na garáž parcela č. 465/6, příprava výběrového řízení na
zateplení KD a také stavebního povolení, pokračování akce obnova zeleně,
úvaha o galerii v KD
209/19 – informaci o proběhlých a připravovaných společenských akcích
210/19 – informaci o připravovaném jednání s VOS zemědělců
211/19 – informaci o zajištění nabídek na příští ZO na radar na ul. Nádražní
*******************************************************************************************

Společenská kronika
V měsíci říjnu se do naší obce narodil:
Malík Matyáš
Přejeme hodně štěstí do života
.…………………………………………………………………………………………..
V měsíci listopadu se dožívají významného životního výročí tito jubilanti:
Petlach Jaromír
Sychra Jaromír

Greplová Ludmila
Vaněrková Jitka

Srdečně blahopřejeme
.…………………………………………………………………………………………..
V září a říjnu naše řady opustily:
Čapková Marie
Majerová Marie
Čest jejich památce
*******************************************************************************************
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Informace z Mateřské školy
Příprava kořenící směsi do polévky
A máme tu zase podzim a s ním i sezónní činnosti jak na zahradě, tak i v kuchyni.
S dětmi jsme se pro tentokrát vrhli do „kuchyně“. Celí natěšení jsme se rozhodli
připravit si sami něco zdravého ze zeleniny, a to domácí Podravku.
První zájemci omyli kořenovou zeleninu, kterou posléze očistili škrabkami. Bylo také
nutné oloupat česnek a cibuli a vše nakrájet. A to byl vlastně největší adrenalin celé
akce, když se Kryštof pustil do
porcování. Krájení se nám
podařilo, avšak slzičky přesto
ukáply, ovšem ne na základě
práce s nožem, ale zásluhou
esencí vycházejících z nakrájené
cibule. Další zelenina byla
zpracována v elektrickém stroji.
Veškerou nastrouhanou zeleninu
zodpovědně zamíchala Nelinka.
Takto zpracovanou směsí jsme
naplnili sušičku a další den už jen stačilo produkt rozemlít. Ucítili jsme vůni čerstvě
mleté zeleniny a slavnostně – teď už polévkové koření – jsme předali paní kuchařce.
Odměnou nám byla k obědu výborná polévka, jejíž vůně se nesla po celé mateřské
škole. Dětem velmi chutnala, zvláště proto, že se také na její přípravě podílely.
Pokud i Vy máte chuť si doma vyrobit zdravou Podravku, tak zde Vám nabízíme náš
prověřený recept: 1,5 kg mrkve, 0,5 kg petržele, 1 ks menšího celeru, 2 cibule, 1 palici
česneku, (libeček, petržel - nať...). Všechny suroviny nastrouhejte, promíchejte a řádně
usušte. Poté usušenou směs rozemelte. Přejeme Vám dobrou chuť!
Romana Špidlíková
*******************************************************************************************

Informace ze Základní školy
Exkurze do Skláren Moravia
Již v minulých letech jsme se v rámci Ročního plánu školních akcí zaměřili na
poznávání našeho regionu, a tak jsme se v novém školním roce vydali s žáky do
nedalekého Úsobrna, kde jsme 27. září 2019 navštívili Sklárny Moravia.
V úvodu naší prohlídky jsme byli seznámeni nejen s materiálem a postupem
výroby, ale také s historií sklárny od jejího počátku, kdy byla v roce 1927 založena
hraběcí rodinou Strachwitzů, až po současnost. Dříve se výrobní program zaměřoval
na okenní tabulky a některé druhy užitkového skla pro domácí trh, dnes se sklárna
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specializuje na výrobu kosmetických flakónů, tvarového obalového skla pro likéry a
víno, potravinářského a laboratorního skla.
Během našeho putování jsme měli možnost dostat se do těsné blízkosti
pracujících zaměstnanců a zhlédnout tak kompletní postup zpracování skla.
Celá akce se velmi vydařila a v závěru prohlídky obdržel každý účastník malý
skleněný dárek. Exkurze byla zajímavá a poučná.
.…………………………………………………………………………………………..

Drakiáda

V pátek 11. října 2019 jsme pro žáky základní školy pořádali již tradiční
DRAKIÁDU. Tento den se nám sešli dva programy. Dopoledne jsme se zúčastnili
akce „Podpoř správného broučka“ v Uhřicích, kde jsme pomáhali vysazovat stromy.
Odpoledne jsme se vydali za Cetkovice na kopec Stráže.
Počasí nám tento den přálo, nebe bylo blankytné, podzimní slunce hřálo a vítr
příznivě foukal. Brzy se již na obloze proháněli draci. Někteří letci nespolupracovali, a
i přes obětavou pomoc dospělých se je nepodařilo vznést do oblak. Úsměv na tvář se
podařilo všem navrátit připravenou sladkou odměnou.
Již nyní se těšíme na další ročník této podzimní akce.
.…………………………………………………………………………………………..
Akce „Podpoř správného broučka“
V rámci podpory obnovy lesů proběhlo, na čtyřech místech České republiky,
vysazování
stromů
s veřejností.
Akce
probíhala v pátek 11. a v sobotu 12. října 2019.
I my jsme se s žáky do prvního ročníku
sázení zapojili. Do lesa, který se nacházel
u obce Uhřice, jsme se vypravili v pátek 11.
října. Sázení probíhalo za odborného dozoru
a pomoci personálu společnosti LESCUS
Cetkovice. Na místě se nás ujal pan hajný,
který nám vysvětlil, jak se výsadba provádí a
po celou dobu sázení byl nápomocen.
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Vybaveni nářadím na sázení jehličnatých stromků jsme se pustili do práce, která nám
šla krásně od ruky. Díky dobrému počasí a především obdivuhodnému pracovnímu
úsilí našich žáků za námi zůstal velký kus práce.
V místech, kde kůrovec zničil lesy, jsme měli možnost společnými silami
vysázet lesy nové a tím zlepšit životní prostředí nám i dalším generacím. Navíc za
každou vysazenou sazeničku organizátor přispěl 3 Kč Nadačnímu fondu Českého
rozhlasu s projektem Světluška, který pomáhá lidem s těžkým zrakovým postižením.
Moc děkujeme za výbornou zkušenost a možnost udělat něco dobrého pro
druhé.
.…………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………..
Výuka jinak – Pražský hrad s návštěvou objektů
V přípravném týdnu, kdy plánujeme doplňkové vzdělávací akce na celý školní
rok, nás zaujala nabídka prohlídky Pražského hradu s průvodcem.
Celou akci jsme pečlivě připravili, zajistili vlakové a autobusové spojení i cestu
metrem. V pátek 25. 10. 2019 v 6:44 jsme vyjeli.
KORDIS JMK, a.s. pro nás připravil speciální linku, která nás zavezla do
Skalice nad Svitavou a večer zpět do Cetkovic.
Ve vlaku, který vyjížděl v 7:30 ze Skalice nad Svitavou, jsme měli zajištěné
místenky. Jízdu vlakem si mnozí žáci užívali. Poslední půlhodinku se všichni těšili na
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Prahu. Příjezd do Prahy byl provázen obdivnými výkřiky. Od této chvíle jsme se nesli
na vlně úžasu. Byli jsme v úžasném metru, které jelo úžasně rychle. Svezli jsme se na
velmi dlouhých, úžasných, „jezdících“ schodech. Očka žáků nevěděla, kam se dříve
podívat.
Před plánovanou prohlídkou jsme si prohlédli Valdštejnskou zahradu a vyfotili
se před budovou Senátu Parlamentu České republiky.
Na starých zámeckých schodech nás čekala paní průvodkyně. Po bezpečnostní
prohlídce před vstupem do areálu Pražského hradu začala naše Výuka jinak.
Prohlídku s výkladem jsme zahájili ve Zlaté uličce, pak následovala návštěva
Basiliky sv. Jiří s hrobem sv. Ludmily. Potom jsme vstoupili do katedrály sv. Víta,
Vojtěcha a Václava. Prohlédli jsme si nádvoří Pražského hradu. Královský palác
s Vladislavským sálem byl uzavřen, protože se právě připravoval na státní svátek.
Prohlídka byla zakončena sledováním výměny hradní stráže a zakoupením drobného
suvenýru.
Po krátkém odpočinku při obědové přestávce jsme se vydali na cestu domů.
Metro nás zavezlo na stanici Muzeum. Podívali jsme se na Václavské náměstí s
Pomníkem svatého Václava a pěšky jsme došli na hlavní nádraží. Tady jsme se
podívali na pěknou výzdobu historické části budovy.
Výlet do Prahy byl ukončen v 19:20, kdy jsme dorazili do Cetkovic.
V upomínku na tuto cestu nám zůstane bohatá sbírka fotografií a plno zajímavých
informací.

.…………………………………………………………………………………………..
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******************************************************************************************

Sportovní klub Cetkovice
Fotbal v listopadu:
MUŽI:
NE 3.11.2019
NE 10.11.2019
SO 16.11.2019

14.00 h
13.30 h
13.00 h

Kořenec – Cetkovice
Cetkovice - Kořenec
Cetkovice – Knínice
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dohrávka

Poděkování
Dovolujeme si touto cestou poděkovat všem, kteří navštívili taneční zábavu a také
všem pořadatelům, kteří se na přípravě, průběhu a úklidu podíleli. Návštěva byla
výborná a tomu odpovídala i dobrá nálada. Získané prostředky budou použity na chod
klubu.
******************************************************************************************

Informace
Povinné čipování psů
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely
veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost
povinnost označovat psy na území České republiky
mikročipem.
Obec Cetkovice nabízí možnost nechat Vašeho psa označit veterinářem přímo
v Cetkovicích.
Prosíme zájemce o čipování, aby se nahlásili na obecním úřadě do 20. 11. 2019
………………………………………………………………………………………………………………………

Nalezená koťátka
V okolí Brodku byla nalezena 3 koťátka. Majitelé nechť se
pro bližší informace obrátí na Obecní úřad na tel.
516 477 522.
V souvislosti s nálezem apelujeme na majitele koček, aby
si dobře hlídali své domácí mazlíčky a důkladně zvážili
případnou kastraci pro zabránění nechtěného množení.
………………………………………………………………………………………………………………………

Kominictví Dosedla Jevíčko
Oznamuje všem, kteří se nahlásili na OÚ, že nahlášené revize komínů a návštěvy domácností budou probíhat ve dnech
středa 20. 11. 2019 - pátek 22. 11. 2019
………………………………………………………………………………………………………………………

Zubní pohotovost o víkendech – listopad 2019
9.11.

MUDr. Staňková V.

Jedovnice, Zdrav. středisko
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516 442 726

10.11.

MUDr. Sládek

Velké Opatovice, nám. Míru 492

516 477 319

16.11.

MUDr. Semrádová

Sloup, Zemspol, 221

516 435 203

17.11.

MUDr. Stojanov

Blansko, B. Němcové 1222/15

605 184 479

23.11.

MUDr. Ševčíková B.

Blansko, Svitavská 1A

516 416 386

24.11.

MUDr. Ševčíková R.

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 454

30.11.

MDDr. Šméralová

Boskovice, Lidická 8

731 074 479

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 17:00
hodin do 07:00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24 hodin.
………………………………………………………………………………………………………………………

Inzerce

JEDNOTA Boskovice
přijme
prodavače/prodavačku – pokladní
na prodejnu COOP ve Velkých Opatovicích
Bližší informace:
tel.: 516 495 257, 728 680 793 e-mail: sarka.hanuskova@jednotabce.cz
………………………………………………………………………………………………………………………

Vánoční soutěž o 3 peněžní výhry
Vážení spoluobčané, letos jsem opět pro Vás připravil hru SUDOKU, která je soutěžní
a hrajeme o tři ceny.
1. cena 500,- Kč
2. cena 300,- Kč
3. cena 200,- Kč
Vyluštěnou hru SUDOKU a vyplněný formulář předejte na Obecní úřad v Cetkovicích
v termínu do středy 20.11.2018. Samotné losování pak proběhne 25.11.2018.
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Kontaktní formulář:
Jméno
Příjmení
Ulice, č.p.
679 38
Cetkovice

Telefon
E-mail

Abyste ho úspěšně vyřešili, musí každá řada, každý sloupec a každý čtverec obsahovat
všechna čísla od 1 do 16.
Na výsledky se těší Boris Jaro Šťasta.
******************************************************************************************
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Informace o uskutečněných akcích
Vítání občánků 2019
Vítání občánků je slavnostní akt, kdy do naší obce vítáme nově narozené děti. V
neděli dne 13. října 2019 jsme přivítali do života i k nám děti, které se narodily od
října loňského roku až do září toho letošního. Poslední vítání proběhlo 14. 10. 2018 v
nové obřadní síni na obecním úřadě.
Letos se „vítalo“ neuvěřitelných 13
dětí, z čehož jsme měli nevýslovnou
a těžko popsatelnou radost. Proto
jsme také museli tuto slavnost opět
přesunout
do
malého
sálu
Kulturního domu Cetkovice a
dokonce jsme ji museli udělat „na
dvakrát“.
Prvního termínu (ve 14 hodin)
se zúčastnily tyto děti se svými
rodiči - Davídek Ščudla, Brigitka
Kačuničová, Štěpánka Staňová (ta
se z důvodu nemoci omluvila),
Karolínka
Davidová,
Lenička
Kotasová, Lukášek Kubín a Adámek Vik. Od 15.15 hodin za námi pak přišla Nelinka
Bičovská, Nelinka Marvanová, Filípek Krejčí, Tess Gospodinova, Samuelek
Procházka a Eliška Kotasová. Mezi přítomnými nechyběli v hojeném počtu i prarodiče
a ostatní příbuzní či známí. Pro rodiny to tak byla významná událost v životě dětí,
která byla zapsána i do kroniky vítání občánků, kterou opět krásně vyzdobila paní
Romana Špidlíková.
Slavnost uváděla paní ředitelka ZŠ Mgr. Jana Kubínová. Po krátkém pásmu
básniček, které si připravily děti ze ZŠ Cetkovice, pronesl proslov starosta obce
Cetkovice Mgr. Petr Horák. Následovaly podpisy rodičů a starosty do pamětní knihy
a slavnostní přípitek. Rodiče mimo drobného finančního dárku, který by měl sloužit
především pro potřeby dítěte, dostali pro své ratolesti upomínkový list, knihu a hračku.
Chlapci si domů odnesli odrážedla (motorky) a holčičky pak krásné panenky.
Celou akci provázela příjemná a úsměvná atmosféra, kterou si užily děti, jejich
rodiče i všichni přítomní. Příjemnou hudbou vše doprovázela Lenka Vybralová.
Na závěr došlo i na fotografování, kterého se ujala paní Drahomíra Vašíčková.
Všem zúčastněným patří velké díky.
Petr Horák
………………………………………………………………………………………………………………………

Setkání s našimi seniory
Tradice se mají zachovávat a ty, které dávají radost, pak obzvláště. U nás je mimo
jiné touto pěknou tradicí setkání s našimi seniory. Jedná se o setkání zastupitelů
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s našimi staršími spoluobčany, které se letos konalo v neděli 20. října 2019 v našem
kulturním domě.
Tato akce je příležitostí k setkávání sousedů, kamarádů a známých, kteří zde rádi
vzpomínají na mládí a vypráví si o svých radostech a strastech. Je to také malé
poděkování obce našim starším občanům za to, co pro ni a své blízké ve svém životě
udělali. Je to také příležitost se trochu pobavit a dozvědět se něco nového.
Besedu, kterou pořádají zastupitelé obce, zahájil starosta obce Petr Horák a po
krátkém přivítání dal slovo našim
dětem. Nejprve si mateřská škola pro
naše babičky i dědečky připravila
krátké pásmo písniček, básniček či
tance. Po malých dětech pak přišly
na řadu ty větší ze školy základní. Ty
si pro naše seniory nachystaly také
pásmo písniček, tance a básniček
Po dětech potom vystoupil
starosta obce se svým projevem, kde
poděkoval dětem i paním učitelkám,
shrnul události v obci od posledního
setkání. Naši senioři se tak dozvěděli
několik statistických údajů a
především pak informace o opravách a investičních akcích v obci.
Hlavním programem pak bylo vystoupení dechového souboru z Protivanova –
Holóbkova mozeka. K poslechu hrála známé melodie. Nechyběly i skladby na přání
publika. Bylo vidět, že se všem jejich vystoupení líbilo. Zastupitelé nezapomněli ani
na drobné občerstvení pro naše babičky a dědečky.
Bylo to krásné odpoledne, které se neslo v příjemné a uvolněné atmosféře. Všichni
pak byli rádi, že se mohli společně setkat. Měli bychom si tak uvědomit, že čas letí
rychle a do stejných let se dostaneme i my.
Již nyní se těšíme na shledání v příštím roce.
Petr Horák
***************************************************************************

Obecní knihovna Cetkovice
Vzpomínka na 95 let života knihovny v Cetkovicích
Konec 19. a začátek 20. století přinesl do naší obce mnoho pozitivních změn. Mimo zřízení pošty, rozšíření školy o novou budovu, postavení pomníku padlým v I. světové válce to bylo i založení knihovny.
Přesné datum se ze starých kronik, bohužel, nepodařilo vypátrat, protože informace
jsou, co se letopočtů týká, poněkud matoucí.
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V roce 1912 byla založena první veřejná knihovna s názvem Knihovna Národní jednoty pro severozápadní Moravu. Základem knižního fondu byla rodinná knihovna Špičkových z č. 22, Malá Strana. Obsahovala přibližně 150 knih. Tato nově založená knihovna byla umístěna v tzv. " čítárně " v domě hostince č. 62 asi do roku 1927, poté
byla ve škole a po II. světové válce na čas dokonce v sokolském pavilonku, který stál
na místě dnešního Kulturního domu. Název Knihovna Národní jednoty si podržela až
do roku 1924, kdy byla přejmenována na Obecní knihovnu. Tento rok je pro vedoucí
knihovny paní Blanku Jankovou rokem založení. V roce 1927 se dle kronik osamostatnila, zde nám není jasné jak a od čeho, ale stále zůstával název Obecní knihovna. V
té době byla umístěna coby skříň s knihami v úřadovně tehdejší radnice, která sídlila v
nynějším domě č. 248, Náves. V roce 1929 měla 127 knih. Prvním knihovníkem byl
zdejší učitel p. Šťastný, poté František Kubín z č. 17 až do roku 1945.
Obsah knižního fondu se měnil jak šel čas a střídaly se politické poměry. Před II. světovou válkou obsahovala knihovna knihy s tématikou zemědělskou a knihy historické.
Během II. světové války byla činnost knihovny pozastavena a knihy musely být poschovávány v soukromí u občanů obce, což mělo patrně vliv na to, že po válce se vrátila jen asi třetina knih z původního stavu. Aby bylo knih více, sehráli místní ochotníci
divadelní představení "Vesnický zrádce". Výtěžek pak věnovali na zakoupení nových
knih. Po válce byly politicky a názorově nevhodné knihy vyřazeny. Postupně se počet
knih stoupl na 167 a v roce 1948 už to bylo 570 knih a 57 evidovaných čtenářů.
V roce 1953 se tehdy už Místní národní výbor přestěhoval na č. 54, Velká Strana. Do
tohoto roku byl knihovníkem kronikář p. Emil Sic. Během stěhování MNV se musela
v roce 1953 přestěhovat i knihovna, protože budova tehdejší radnice byla ve špatném
stavu. Stěhovala se do světničky na č. 2, Pod Branou. Tento dům je shodou okolností
současným bydlištěm naší paní knihovnice.
Knihovna měla 870 svazků a čtenářů 63. Knihovnicí byla asi Marie Kubínová. V roce
1956 darovala místní organizace Komunistické strany Československa místní veřejné
knihovně celý svůj knižní fond.
A knihovna se znovu stěhovala. V roce 1957 do č. 20, Malá Strana a knihovnicí byla
obchodnice a majitelka této nemovitosti p. Zdenka Kubínová, která tuto činnost vykonávala do roku 1959.
V tomto roce se knihovna znovu stěhovala a to do domu č. 54, Velká Strana, kde sídlil
MNV. A konečně, když MNV v roce 1961 koupil dům č. 168, mohla být knihovna
přestěhována sem s nadějí, že toto místo už bude její definitivní. Zatím se ale nacházela v prostorách pobočky Záložny v I. poschodí.
V roce 1964 měla knihovna 658 svazků a 101 čtenářů. Od roku 1959 se stala knihovnicí p. Eva Zdražilová. Knihy se mohly v té době půjčovat i z knihovny v Boskovicích.
Půjčovní hodiny bývaly každý čtvrtek od 15 do 17 hodin.
V roce 1970, kdy už naše knihovna nesla název Místní lidová knihovna, byla
vyhodnocena jako Vzorná s dalšími dvěma v okrese Blansko. Knihovnice p. Zdražilová v knihovně pořádala různé přednášky a besedy. Zapojovala do knihovnické práce i
některé mladé čtenáře, kteří jí rádi pomáhali. Byla to např. Blanka Širůčková nebo Eva
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Vaněrková. Činnost knihovny byla poplatná době normalizace. Např. v roce 1977 se
tam podle kroniky pořádaly tyto besedy a přednášky: beseda o knize Robinzonka, beseda o knize Odvážná školačka, beseda o knize Práče, beseda o Sovětském svazu atp.
Když přišel rok 1978, knihovna se opět stěhovala, ale jen o pár metrů. Byly
upraveny velké prostory v I. poschodí MNV a knihovna konečně
získala dostatek místa pro všechny
své svazky, které už dosáhly více
jak 2000 knih. V roce 1983 už to
bylo 3963 knih.
K 1.1. 1989 byla Místní lidová knihovna přičleněna k
Okresní knihovně v Blansku, která
byla nadřízeným orgánem. Delimitační smlouvou byly vymezeny
oboustranné povinnosti k zajištění
provozu.
Rok 2001 znamenal změnu
názvu a to Místní knihovna Cetkovice a byla vydaná povinná Zřizovací listina. V roce
2002 byla knihovna evidována na Ministerstvu kultury už pod názvem Obecní knihovna Cetkovice a Obecní úřad Cetkovice podal žádost o připojení knihovny k internetu. Knihovna získala 2 počítače, jeden pro potřeby knihovnice a druhý pro veřejnost.
Paní Eva Zdražilová vykonávala funkci knihovnice již více jak 50 let a nový
systém půjčování knih přes program LANIUS se už nechtěla učit, proto požádala o
uvolnění z funkce.
Pro rozsáhlost příspěvku budu pokračovat v dalším vydání Zpravodaje.
Dagmar Partyšová
………………………………………………………………………………………………………………………

Pozvánka na nadcházející akce knihovny
CHYSTÁME SE NA VÁNOCE
pondělí 25. listopadu
2019 v 17 h v obecní knihovně
Srdečně zveme všechny, kdo se již připravují na Vánoce a
chtějí se inspirovat nápady na pečení, vaření či výzdobu.
Přijďte se podělit se zajímavými recepty (můžete přinést i
ochutnávku) nebo s nápady na vánoční výzdobu. Popovídáme
si také o vánočních zvycích. Děti si mohou vyrobit adventní kalendář (materiál bude
připraven).
………………………………………………………………………………………………………………………
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***************************************************************************

Pozvánky na nadcházející akce:

……………………………………………………………………………………………………………………….
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Prodej lístků probíhá na obecním úřadě od 11. 9. 2019 každé
pondělí a středu v úředních hodinách.
******************************************************************************************
Zprávy z Cetkovic vydává OÚ Cetkovice, IČO 00280071. Vychází jedenkrát měsíčně. Odpovědná osoba: Ing. Bc. Kateřina
Kubínová. 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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