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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Je téměř neuvěřitelné, že končí srpen a s ním i prázdniny. Léto se tak
nachýlilo ke svému konci. Uplynulý měsíc přinesl konečně, dalo by se říci,
„normální“ počasí se sluníčkem, letními teplotami, ale i deštěm, který však
zatím nevyrovnal vláhový deficit předchozích let.
Právě suché období předchozích let zapříčinilo přemnožení kůrovce. Tento malý
brouček decimuje zcela naše lesy, které jsou převážně tvořeny smrkem. Suchem
oslabené stromy nedokážou odolávat lavině náletů tohoto „ničitele“. Tato kalamita
bude mít obrovský vliv na život kolem nás. Současný pohled na lesy nad obcí bude
podle předpovědí lesníků během dvou let minulostí. Vidíme to již nad sousedními
Uhřicemi a postupně se to přenese i na okolní lesy. Bohužel je nutné napadené dřevo
vytěžit. Na trhu je však velký přetlak kůrovcového dřeva a tak rapidně klesá jeho cena.
Ta nakonec nyní ani nepokryje náklady na zalesnění. Prostě je to pro nás opravdu
katastrofa, která zcela změní ráz Malé Hané.
Možná jste si všimli, že postupně zahajuje firma LESCUS stavbu nových lesních
školek a haly. Na vlastní náklady si firma upravila obecní cestu ke stavbě při příjezdu
od Světlé. Tím pádem by veškerá obsluha stavby měla probíhat mimo zastavěné území
obce a měla by se tak minimálně dotknout života našich obyvatel. Stavba na místní
poměry je poněkud rozsáhlá a měla by trvat něco přes 1 rok.
Máme na obci první výsledky nového svozu odpadů. Je zde velmi patrné snížení
směsného komunálního odpadu, velký nárůst biologického odpadu a papíru. Což je
výborné. Jen si dovolím několik postřehů. Svoz bude doplněn postupně o dva
kontejnery na směsný komunální odpad (o jejich umístění budeme informovat), které
by vyvážely v kratším intervalu. Důvodem je to, abychom dáli možnost odložit odpad,
který zapáchá (především pleny pro děti a dospělé). Doufáme, že nebudou zneužívány
ostatními. Uzavřeli jsme také smlouvu s firmou, která likviduje použitý rostlinný olej
či tuk z domácností. V dohledné době bude na tento odpad přistavena nádoba u KD.
Dále bych Vás chtěl upozornit, že hnědé popelnice nejsou úplně tak určeny pro odpad
ze zahrad, ale jak jsem dříve psal, jsou především na drobný bioodpad z domácností
(tj. kuchyní apod.). Na odpady ze zahrad (tráva, plevel, stará sláma, staré seno, drobné
větve, shnilá jablka, staré brambory atd.) jsou především určeny velkoobjemové
kontejnery na ul. Výmoly. A ty je třeba především používat. Má to hned několik
důvodů. Za odpad v hnědých popelnicích něco málo platíme, dále pak svoz trvá déle a
hlavně slisovaný vodnatý bioodpad (např. shnilá jablka) vytékají ze svozového vozidla
na ulici. Dále mě překvapuje arogance, bezohlednost a nezodpovědnost některých
obyvatel, kteří bez skrupulí doma posečou trávu či sesbírají jablka, i když dáváme
zdarma tolik možností zbavení se biologického odpadu (kontejnery, odpadové
nádoby), vše vyhodí na veřejné prostranství či sousedův pozemek. Je to až
k neuvěření. Doma to chtějí mít pěkné a za plotem udělají nepořádek. Doufám, že se
takoví lidé nad svým chováním zamyslí.
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Zastupitelstvo obce chystá několik staveb. Jednak byla vybrána firma na realizaci
II. etapy lesoparku na ul. Sportovní. Výsadba by měla probíhat koncem října a
začátkem listopadu. Připravujeme demolici staré drůbežárny, která je v havarijním
stavu. Chtěli bychom také opravit sociální zařízení pro děti v základní škole. Zde se
připravuje rozpočet a postupně i výběrové řízení. Realizace by byla v prvních měsících
roku 2020.
Ve druhém prázdninovém měsíci bývá tradiční akcí Sousedské posezení, které
pořádá KŠaS výbor společně s SDH Cetkovice. Původní předpovědi počasí nevěštily
nic dobrého. Nakonec se však odpoledne vydařilo. Pro návštěvníky hrálo jako každý
rok Duo Pohoda a bylo připraveno bohaté občerstvení. Výborná byla i účast a tak
pořadatele těšilo, že jejich práce nepřišla nazmar. Celou akci provázela výborná
nálada.
Na svá fotbalová utkání Vás do areálu fotbalového hřiště zve SK Cetkovice.
Fotbalisté na každé utkání připravují bohaté občerstvení, kde nechybí točené pivko či
grilované klobásy. Snaží se také i v občerstvení o nějaké překvapení a tak si naposled
mohli návštěvníci pochutnat na domácích hamburgerech.
Od druhého týdne v září se budou prodávat na obecním úřadě vstupenky na
adventní koncert známé zpěvačky Báry Basikové se svou skupinou, který se bude
konat 19. prosince 2019 v našem kulturním domě. Akce tak navazuje na povedené
předchozí předvánoční koncerty Kamelotu, Petry Janů, Petry Černocké či Leony
Machálkové. Bára patří mezi nejvýznamnější zpěvačky posledních 20 let. V jejím
repertoáru nechybí popové, rockové, muzikálové i melodické písničky.
Nakonec mi dovolte, abych popřál dětem dobrý vstup do nového školního roku.
Vám všem pak přeji pohodové září a radost z paprsků babího léta, které dávají sílu a
životní energii.
Petr Horák
starosta obce
*******************************************************************************************

Usnesení č. 07/2019
z řádného zasedání zastupitelstva obce Cetkovice
konaného dne 26. srpna 2019 v kanceláři Obecního úřadu Cetkovice v 17.00 hod.
………………………………………………………………………...............................
Zastupitelstvo obce:
135/19 – schvaluje
- zapisovatele: Ing. Kateřinu Kubínovou
- ověřovatele zápisu: Ladislav Čapku a Mgr. Josef Sychru
- program dnešní schůze s malou opravou, jiné připomínky nebyly podány,
přítomno bylo všech 9 zastupitelů a 2 hosté.
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
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136/19 – schvaluje Smlouvu s vlastníkem dopravní infrastruktury mezi obcí a firmou
LESCUS Cetkovice s.r.o., Velká Strana 43, 679 38 Cetkovice na pozemek
parc.č.1060 v k.ú. Cetkovice vč. přeložení části komunikace a budoucí
směny pozemku
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
137/19 – schvaluje souhlas se stavbou a případným napojením na veřejnou
infrastrukturu ve vlastnictví obce pro stavby Rozšíření výrobních kapacit
lesní školky a rozšíření úložišť lesní školky – LESCUS Cetkovice
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
138/19 – schvaluje záměr opravit cestu parc.č.1042 v k.ú. Cetkovice a doplnění
svodnic a příkopu z důvodů splavování povrchu při bouřkách vč. podílu
obce a firmy LESCUS Cetkovice s.r.o., Velká Strana 43, 679 38 Cetkovice
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
139/19 – schvaluje Dodatek č.2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických
činností a prodeji dříví s firmou LESCUS Cetkovice s.r.o., Velká Strana 43,
679 38 Cetkovice (ceník těžební činnosti na II. pololetí roku 2019)
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
140/19 – schvaluje hospodaření v obecních lesích za I. pololetí 2019
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
141/19 – na základě poptávkového řízení schvaluje jako dodavatele akce „Obnova
závsakové zeleně – II.etapa“ firmu SAK František Chlup,
Borotín 205, 679 37 Borotín za cenu 208.258,-Kč s DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 1
142/19 – schvaluje hospodaření obce k 30.6.2019
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
143/19 – schvaluje rozpočtové opatření č.5
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
144/19 – schvaluje na základě nově předložených skutečností nabídku ČS a.s. na
zhodnocení volných finančních prostředků
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
145/19 – schvaluje záměr pachtu na parc.č. 463/1, st.434 v k.ú. Cetkovice do
31.12.2020
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
146/19 – schvaluje odkup pozemku parc.č.692/1 o výměře 377 m2 v k.ú. Cetkovice
od firmy LESCUS Cetkovice, s.r.o., Velká Strana 43, 679 38 Cetkovice za
cenu 1.000,-Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
147/19 – schvaluje opravu sociálního zařízení v ZŠ Cetkovice a pověřuje starostu
zajištěním výběrového řízení
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
148/19 – informaci Kr.Ú JMK o pokračování sporu Svazku V+K s Městysem
Černá Hora
149/19 – informaci MŽP ČR o registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na
stavbu „Snížení energetické náročnosti KD v Cetkovicích vč. výměny
zdroje vytápění“
150/19 – informaci MěÚ Velké Opatovice, odboru výstavby
- Kolaudační souhlas – Cetkovice, nová přípojka NN – M.V.
- Zahájení společného řízení - rozšíření výrobních kapacit lesní školky
– LESCUS Cetkovice s.r.o.
- Zahájení společného řízení - rozšíření úložišť lesní školky –
LESCUS Cetkovice s.r.o.
- Kolaudační souhlas – rozšíření stávajícího objektu stolárny – J.V.
- Výzva k účasti na závěrečné prohlídce – nástavba stolárny – J.V.
151/19 – informace Katastrální úřadu Boskovice - vyrozumění o provedeném vkladu
– pozemek parc.č. 162/1 v k.ú. Cetkovice
152/19 – poděkování MSSS Boskovice za finanční podporu
153/19 – zprávu KZM Boskovice, regionální knihovna Boskovice z metodické
návštěvy v knihovně Cetkovice
154/19 – informaci MěÚ Boskovice, odboru tvorby a ochrany životního prostředí
- Zahájení společného územního a stavebního řízení
- Cetkovice, Mišinská, Lescus – přeložka vodovodu – LESCUS Cetkovice s.r.o.
155/19 – informaci o připravovaném uzavření smlouvy s firmou Libor Černohlávek
na přistavení nádoby na kuchyňský olej a její vývoz
156/19 – oznámení firmy E.ON Distribuce, a.s. o přerušení dodávek el. energie
v obci ve dnech 28.8. a 30.8.2019
157/19 – oznámení o podaných informacích dle zákona č.106/1999 Sb.
158/19 – informaci o personálním obsazení pracovníku OÚ
159/19 – informaci z nového systému svozu odpadů
160/19 – informaci o opravách, investičních akcích v obci a stavu přípravy a realizace
- příprava demolice na pozemku st.257,
- předání rybníku na ul. Zádědiní,
- komunikace ul. Pod Vanovskou,
- stav projektu na zasíťování nové lokality pro RD Na Rybníčku,
- instalace myček v KD, ZŠ, MŠ,
- plánovaný nákup pivních setů,
- příprava oprav sociálního zařízení v ZŠ
161/19 – informaci o proběhlých a připravovaných společenských akcích
162/19 – informaci o nutnosti snížení stavu zvěře z důvodu kůrovcové kalamity
(jednání s myslivci)
163/19 – informaci o budoucím nákupu garáží na pozemek parcela č. 465/6
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*******************************************************************************************

Společenská kronika
V měsíci září se dožívají významného životního výročí tito jubilanti:
Grepl Antonín
Vodáková Anna
Mrva František
Klímová Miluše

Jedličková Marie
Jedlička Jaroslav
Vašíčková Hana
Srdečně blahopřejeme

………………………………………………………………………...............................
V měsíci srpnu se narodila:
Eliška Kotasová
Přejeme hodně štěstí do života
*******************************************************************************************

Sportovní klub Cetkovice
Fotbalové děti v Cetkovicích
Náš fotbalový klub dlouhodobě pracuje
s dětmi a mládeží. Fotbalová mládež má za
sebou v nedávné historii spoustu úspěchů,
kdy dobře reprezentovala naši obec
v širokém okolí. Příkladem je několik
druhých a třetích míst žáků v okresních
soutěžích.
Dorost
se
stal
dokonce
přeborníkem okresu a následně vyhrál
krajskou soutěž (I.A třídu). Klub má více jak
75 let starou historii.
V současné době má náš klub starší přípravku.
Hraje okresní fotbalové soutěže. Jsou v ní děti
ve věku od 5 do 12 let. Tým tvoří kluci i holky.
Stále ale hledáme další mladé fotbalisty a
fotbalistky. Těší se na ně tým vyškolených
trenérů. Bližší informace podá Zbyněk Šmíd
na telefonním čísle 605 001 002.
Koncem srpna se již naplno rozjely tréninky na
fotbalovém hřišti. Ty probíhají každý pátek od
16 hodin a jsou zaměřeny na všeobecné
pohybové dovednosti doplněné fotbalem.
Přiveďte své děti mezi nás!
………………………………………………………………………..............................

Září 2019
6

TERMÍNOVÁ LISTINA PODZIM 2019 – MUŽI
TERMÍN
NE 11.8.
SO 17.8.
SO 24.8
NE 1.9.
NE 8.9.
SO 14.9.
NE 22.9.
NE 29.9.
NE 6.10
SO 12.10.
NE 20.10.
NE 27.10.
NE 3.11.
NE 10.11.

KOLO
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
14

ČAS
17.00
16.00
17.00
16.30
16.30
14.00
15.30
15.30
15.00
15.00
14.30
14.00
14.00
13.30

SOUPEŘI
ODJEZD
CETKOVICE - SLOUP
LIPŮVKA - CETKOVICE
14.30
CETKOVICE - SVITÁVKA
OSTROV - CETKOVICE
15.00
CETKOVICE - KNÍNICE
BENEŠOV - CETKOVICE
13.00
CETKOVICE - VAVŘINEC
VÍSKY - CETKOVICE
14.30
VOLNO
KOTVRDOVICE - CETKOVICE
13.30
CETKOVICE - VRANOVÁ
VODĚRADY - CETKOVICE
13.00
KOŘENEC - CETKOVICE
13.00
CETKOVICE - KOŘENEC

TERMÍNOVÁ LISTINA PODZIM 2019 - st. Přípravka
TERMÍN
SO 31.8.
SO 31.8.
ST 4.9.
ST 4.9.
NE 15.9
NE.15.9
ST 18.9
PÁ 20.9.
PÁ 20.9.
SO 28.9.
SO 28.9.
SO 5.10
SO 12.10
SO 12.10
SO 19.10

KOLO ČAS
1
1
2
2
3
3
4
5
5
6
6
7
8
8
9

9.00
10.15
17.00
18.30
10.00
11.00
17.00
16.30
17.45
10.00
11.00
10.30
9.00
10.15
9.30

SOUPEŘI
RÁJEC - CETKOVICE
RÁJEČKO - CETKOVICE
CETKOVICE - LETOVICE
CETKOVICE - V.OPATOVICE
BOSKOVICE A -CETKOVICE
DOUBRAVICE - CETKOVICE
KNÍNICE - CETKOVICE
CETKOVICE - ŽIJEME HROU
CETKOVICE - SVITÁVKA
OLOMUČANY - CETKOVICE
BUKOVINKA - CETKOVICE
CETKOVICE - LIPOVEC
JEDOVNICE B - CETKOVICE
JEDOVNICE A - CETKOVICE
CETKOVICE - BOSKOVICE C
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Odjezd
8.00
16.15
9.00
16.15

8.30
9.45

Hřiště
Ráječko
Ráječko
Knínice
Knínice
Doubravice
Doubravice
Knínice
Cetkovice
Cetkovice
Bukovinka
Bukovinka
Knínice
Kotvrdovice
Kotvrdovice
Cetkovice

SO 19.10
SO 26.10
SO 26.10
PO 28.10

9
10
10
11

10.45
10.00
11.00
9.00

CETKOVICE - BOSKOVICE B
BLANSKO B - CETKOVICE
BLANSKO A - CETKOVICE
CETKOVICE - BENEŠOV

PO 28.10

11

10.30 CETKOVICE - VYSOČANY

8.45
8.15

Cetkovice
Blansko
Blansko
Knínice
Knínice

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

Informace
Zubní pohotovost o víkendech – Září 2019
Den
7.9.
8.9.
14.9.
15.9.
21.9.
22.9.
28.9.
29.9.

Lékař
MUDr. Křížová
MUDr. Kubínová
MUDr. Hanáková
MUDr. Kupková
MUDr. Kutlíková
MUDr. Láníková
MUDr. Chatrný
MUDr. Lukeš

Adresa
Knínice u Boskovic, 330
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Blansko, Pražská 1b
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Růžové náměstí 2345/12
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Lidická 8
Boskovice, Smetanova 24

Telefon
774 844 735
516 491 263
516 418 788
516 488 457
602 882 007
516 488 456
516 454 338
516 454 046

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.
******************************************************************************************

Informace o uskutečněných akcích
Sousedské posezení
V sobotu 17. srpna se opět po roce našel důvod ke společnému setkání se ve stínu
pod břízami u kulturního domu. Na zahradě kulturního domu si KŠaS ve spolupráci
s hasiči Cetkovice připravil tradiční sousedské posezení. Tato výborná tradiční akce
vyčnívá nad ostatní propojením všech generací, kde od nejmenších skotačících
tanečnic a tanečníků uvidíte v objetí při polce či valčíku i jejich pradědy a prababičky.
Odpolední sobotní pohodičku doplnil zvuk oblíbené kapely Duo Pohoda, která
vyhrávala až do nočních hodin. Návštěvníky i náhodné kolemjdoucí nalákala vůně ryb
a uzeného masa, připravovaných našimi hasiči. Litovelská hasičská jedenáctka byla
příjemně vychlazená a i její zásluhou tato akce podařená.
Děkuji všem kdo se na přípravě a průběhu akce podíleli, všem kteří se dostavili,
děkuji za podporu, kdo letos ještě odolal, nechť se dostaví na slovíčko se sousedy a
známými opět za rok.
Kateřina Kubínová
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…………………………………………………………………………………………...
Závody dračích lodí Křetínka Cup 2019
V sobotu 17. srpna se na přehradě Křetínka konal 9. závod dračích lodí. Po roční
odmlce se ho také zúčastnil tým Cetkováci.
Ve velké konkurenci 36 týmů se našemu týmu podařilo umístit v závodě na 200 metrů
na 10. místě a stejné místo jsme obsadili také v závodě na 1 kilometr. Po celý den
přálo účastníkům závodu a návštěvníkům dobré počasí, a podíl na dobré náladě, skvělé
atmosféře a zábavě měl také doprovodný program zajištěný organizátory závodu, kdy
po celý den bylo pro účastníky závodu a návštěvníky připraveno bohaté občerstvení,
hudební program a pro malé návštěvníky kolotoč, skákací hrad a lezecká stěna.
Už teď se všichni těšíme na příští 10. ročník závodu dračích lodí a věříme, že se nám
podaří vybojovat lepší umístění, jako tomu bylo v předchozích letech, kdy jsme
obsadili 1. místo v závodě na 200 metrů a 3. místo v závodě na 1 kilometr.

za tým Cetkováci
Josef Jurdič
******************************************************************************************

Pozvánka na nadcházející akce
OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ VÝPŮJČNÍ DOBY
* od října 2019 půjčování knih v Obecní knihovně Cetkovice
úterý 15.30 h – 18 h
* /pondělí 30. 9., poté úterý 8. 10. /
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………………………………………………………………………...............................

V pondělí 16. září 2019 v 19 h začíná
v tělocvičně Základní školy Cetkovice
CVIČENÍ PRO ŽENY A DÍVKY
/pondělí a čtvrtek/
Cvičení na overballech, posilování zaměřené
na problémové partie, prvky kalanetiky.
S sebou: podložku, ručník, pití, zálohu: 200,- Kč

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

CVIČENÍ PILATES v Cetkovicích
„Tělesná zdatnost je prvním předpokladem štěstí“ Joseph Pilates
úterý 3. 9. 2019
od 18,00 - 19,00 hodin
Kde:
tělocvična ZŠ Cetkovice
S sebou:
podložku, ručník, pití a dobrou náladu 
Cena:
50,- Kč/hodinu, registrace není nutná
Kontakt pro dotazy:
www.pilatescviceni.cz, tel: 731 183 933, těší se na vás
certifikovaná lektorka Bc. Radka Krupičková
Kdy:

Cvičení je určeno ženám každého věku, je zaměřeno na zpevnění břišních, zádových,
hýžďových svalů a na posílení pánevního dna. Budeme cvičit i na míčích, pro
zpevnění celého těla a zlepšení koordinace 
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Vstupenky na koncert si můžete zakoupit v úředních hodinách pondělí a středa od 8-12
a 14-17 hodin na obecním úřadě od 16. 09. 2019.
******************************************************************************************
Zprávy z Cetkovic vydává OÚ Cetkovice, IČO 00280071. Vychází jedenkrát měsíčně. Odpovědná osoba: Ing. 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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