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Slovo starosty
Prázdniny uběhly jako voda. Jejich poslední měsíc nebyl, co se týče počasí,
úplně ideální. V jeho první polovině byla téměř nesnesitelná vedra, která „z
ničeho nic“ vystřídalo období dešťů. A jako vždy se to neobešlo bez
problémů. Jeden víkend celý propršel. Ne, že by déšť byl příliš intenzivní, jak
bývají prudké bouřky, ale především byl dlouhý. Dle meteostanice místní
firmy napršelo 124 mm, což je opravdu mnoho a někdy tolik srážek nespadne
ani za 3 měsíce. Snad tyto deště z naší krajiny rychle neodtečou, ale pomohou zmírnit
následky předchozích veder.
V obci máme posečeny veškeré plochy, za což jsem rád, protože letošní počasí svou
jarní vláhou přálo travním porostům a ty tak pořádně narostly. Musím zopakovat, že dík
patří pracovníkům obce i brigádníkům, kteří se prací zhostili opravdu dobře. Jinak se
nyní především dodělává úklid obce včetně pročištění skrytých koutů od náletových
dřevin.
V srpnu se rozběhly naplno práce na plánované opravě komunikace na ul.
Vrbovecká. Vybraná firma Strabag nejprve skryla stávající štěrk, prohloubila
základovou pláň. Bohužel po těchto pracích se objevil vytrvalý déšť, o kterém píši
v úvodu. To, jak vypadala komunikace, si ani nedokážete představit, všude bláto a
obrovské louže. Obyvatelé této ulice se nemohli pořádně dostat ke svým domovům.
Když jsem viděl tu spoušť, tak mně jich bylo opravdu líto. Celé dny předtím bylo krásně
a jen se odkryje pláň, tak z nebe spadne taková hrůza. Nezbývá mi jen projevit lítost a
říci promiňte. Musím jim poděkovat, že byli trpěliví. Věřím, že odměnou jim bude nová
komunikace. Díky podloží, svažitosti a dešťům ji chceme udělat „bytelnou“ a tak navíc
proti rozpočtu přidáme 10 cm štěrku a zbudujeme navíc ještě dvě dešťové vpusti.
V současné době dochází k pokládce obrubníků. Ty jsou přejezdové po celých délkách,
protože někteří stavebníci ještě přesně nevědí, kde budou mít vjezdy. Předpokládáme,
že do konce měsíce bude položen finální povrch.
Zastupitelstvo také na svém zasedání vybralo z řad cetkovických firem dodavatele
na drobné opravy v kulturním domě, na které se nám podařilo získat dotaci
z Jihomoravského kraje. Po předešlé rozsáhlé rekonstrukci nyní na řadu přijde
kompletní oprava oplocení celého areálu včetně vstupních bran a branek z ulice
Sadová i Jevíčská. Dále pak dojde k opravě šatny v KD a to především výdejního pultu.
Firma Josef Růžička provede výměnu brán a branek a Dřevos Cetkovice pak dodá
dřevěné prvky se žaluziemi pro šatnu. Z drobných oprav jsme vybrali firmu Milan Minx
na výměnu podlahy včetně nového koberce v Mateřském centru Cetkovice a firmu
Odehnal na opravu sociálního zázemí v bytě mateřské školy.
Také jsme schválili úplně nové znění obecně závazných vyhlášek obce, které byly
zastaralé. Všechny prošly kontrolou Ministerstva vnitra ČR a byly zpracovány dle jejich
vzorů současné legislativy. Tyto vyhlášky jsou vyvěšené na stránkách obce a především
na portálu zmíněného ministerstva, což je nyní podmínkou. S těmito vyhláškami by se
měli především seznámit majitelé psů (upraveno volné pobíhání) a dále pak
poskytovatelé ubytování či uživatelé obecních prostranství.
Dále jsou v plném proudu práce na zasíťování stavebních pozemků v lokalitě
Rybníčky pro 22 RD. Zde po skrytí ornice se pokládá nový vodovod, splašková a
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dešťová kanalizace. S kvalitou a rychlostí prací firmy Trynkl jsme velmi spokojeni.
Firma reaguje ihned na naše požadavky a řešení problémů. Těmi je především podloží
a porušené drenáže, které způsobují potíže. Jedná se především o pozemky v blízkosti
cesty od Zádědiní. Je nutné drenáže doplňovat a také je sbírat do dešťové kanalizace.
Výše uvedený víkendový déšť na chvíli práce zdržel. Pravděpodobně se tak bude muset
posouvat termín dokončení propustku. Rádi bychom se společně se svazkem a firmou
dohodli na zhotovení podkladových vrstev pro komunikaci, aby v příštím roce byla
plocha pojízdná. Také firma EG.D., prostřednictvím firmy Energetika, přivedla rozvody
elektrické energie na začátek lokality a také provedla pro obec přípravu na veřejné
osvětlení.
V srpnu jste se mohli těšit ze Sousedského posezení, které pravidelně pořádá
Kulturní, školský a sportovní výbor. Akci bohužel ovlivnilo horší počasí. Déšť donutil
pořadatele přesunout akci do sálu KD. I tak měla akce dobrou účast a přítomní si mohli
pochutnat na výborném občerstvení včetně opékaných makrel.
Největší akcí byl však cyklovýlet Okolo Malé Hané, který pořádá Mikroregion Malá
Haná. Letošní pořadatelskou obcí byla obec Světlá. Cyklistům, kterých se na start
postavilo téměř 800, sice moc ze začátku nepřálo počasí, i tak si to mohli dostatečně
„užít“ a projet to naše krásné údolí. Ve všech obcích pro ně bylo na stanovištích
připraveno něco dobrého, či něco na památku. Pořadatelská obec Světlá se zhostila
svého nelehkého úkolu výborně, stejně jako obce před ní. Starosta obce Světlá předal
putovní pohár a tím i pořadatelství mně, protože příští rok je pořadatelem právě naše
obec. Bude nás v příštím roce čekat spousta práce, ale věřím v zapojení všech
zastupitelů a především hasičů a fotbalistů.
V září se můžete těšit z benefičního koncertu Dechového orchestru Malá Haná,
jehož letošní výtěžek bude věnován do jejich nové studiové nahrávky, která stojí nemalé
finanční prostředky. Také se v našem regionu budou dít zajímavé věci. V rámci akce
Koňkó přes tře kraje se v Úsobrně setkají staré hasičské stříkačky a bude docházet
k předávce vody se snahou dosáhnout rekordního výkonu. Naplno se rozjela také
fotbalová sezóna, kde se našim mužům po postupu do okresního přeboru zatím daří
velmi dobře.
Hlavní a důležitou událostí v nastávajícím měsíci jsou volby do zastupitelstva obce,
které se budou konat 23. a 24. září 2022. Zde si budete mít možnost vybrat ze dvou
kandidátek, které spolu spolupracovaly v právě končícím volebním období. Dovolte,
abych Vám všem popřál šťastnou ruku při výběru kandidátů, protože je velmi
důležité, jací lidé budou stát v čele obce, co jsou ochotni dělat pro chod obce, obecního
úřadu a hlavně Vás občanů. Vy tak určujete další směřování a vývoj naší obce, ve
které žijete. Zvolené zastupitelstvo si pak dále volí své představitele, kteří by měli
hlavně pracovat ve prospěch Vás a při rozhodování vždy sledovat zájem celku, tedy celé
obce. Měli by to být lidé s morálním kreditem, kteří dokážou vycházet vstříc všem
občanům, nebojí se přiložit ruku k dílu a je za nimi „něco vidět“. Níže ve zprávách
jsem si dovolil Vám vypsat činnost a úspěchy zastupitelstva, které nyní končí. Je vidět,
že za ty 4 roky se udělal velký kus práce a zastupitelstvo splnilo téměř vše, co si
předsevzalo. Dobře navázalo na činnost předchozích ZO. Mnoho akcí je rozpracováno
či připraveno na realizaci. Je třeba vše úspěšně dokončit, v případě dotací i úspěšně
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vyúčtovat, aby je pak obec nemusela zbytečně vracet. Proto je důležitá návaznost
činnosti zastupitelstva a představitelů obce. Chci Vás vyzvat k tomu, abyste k
volbám přišli a přistoupili k nim s veškerou zodpovědností a rozmyslem.
Letošní volby jsou spojeny s volbami do Senátu Parlamentu ČR, který je důležitou
pojistkou pro parlamentní demokracii. Můžete si vybrat ze 7 kandidátů. I zde věřím, že
si vyberete kandidáta, který nás bude dobře reprezentovat a pomůže našemu okresu
posunout projekty jako dopravní obslužnost či jiná témata, která trápí nás všechny.
Případné druhé kolo se pak uskuteční od 30.9. do 1.10.2022.
Nakonec mi dovolte, abych popřál především dětem dobrý vstup do nového
školního roku, a také houbařům plné košíky. Vám všem pak přeji klidné září, pevné
nervy v této nelehké době a radost z paprsků babího léta, které Vám dodají životní sílu
a energii.
Petr Horák
starosta obce
******************************************************************************************

Společenská kronika
V měsíci září se dožívají významného životního výročí tito jubilanti:
Vodáková Anna
Mrva František
Pospíšil Josef
Novosad Bohumil
Polák Dušan
Greplová Marcela

Gselová Miroslava
Bělíková Anna
Šnobl Roman
Marková Jana
Tomanec Pavel
Srdečně blahopřejeme!

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

Sportovní klub Cetkovice
Fotbal v září:
MUŽI:
NE 4.9.2022
NE 11.9.2022
SO 17.9.2022
NE 25.9.2022
ST 28.9.2022

16.30 h
16.30 h
16.00 h
16.00 h
16.00 h

Bořitov – Cetkovice
Cetkovice - Adamov
Boskovice B - Cetkovice
Cetkovice - Drnovice
Cetkovice - Lipovec

ML. ŽÁCI:
NE 4.9.2022
SO 10.9.2022

10.00 h
10.00 h

Bukovinka – Cetkovice
Cetkovice - Olomučany
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hřiště Letovice

ST 14.9.2022
NE 18.9.2022
ST 21.9.2022
ST 28.9.2022

17.00 h
10.00 h
17.00 h
10.00 h

ST. PŘÍPRAVKA:
SO 3.9.2022
10.00 h
ČT 8.9.2022

17.00 h

ÚT 13.9.2022
SO 17.9.2022

17.00 h
9.00 h

SO 24.9.2022

9.30 h

ST 28.9.2022

10.00 h

Cetkovice – Vysočany/Šov.
FSA Kras B - Cetkovice
Cetkovice – Lipovec/Ostrov
FSA Kras B - Cetkovice
Cetkovice - Žijeme hrou B
Cetkovice - Žijeme hrou
Boskovice A – Cetkovice
Boskovice B – Cetkovice
Cetkovice – Knínice
Cetkovice – FSA Kras A
Cetkovice – FSA Kras B
Letovice A - Cetkovice
Letovice B - Cetkovice
Cetkovice – Ostrov A
Cetkovice – Ostrov B

hřiště Kotvrdovice
hřiště Kotvrdovice

hřiště Knínice

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

Sbor dobrovolných hasičů Cetkovice
Letní hasičské soustředění pro mladé hasiče aneb konečně jsme spali v hasičárně.
Ve dnech 3. – 6. srpna proběhl první ročník příměstského tábora SDH Cetkovice.
Celkem 15 mladých hasičů
si přišlo zopakovat své
hasičské
znalosti,
dovednosti a zdokonalit se
v nich, potrénovat svoji
fyzičku, zasoutěžit si a
hlavně si užít společný čas
s ostatními
dětmi.
Nechyběl
ani
výlet,
exkurze,
„celotáborová“
hra, opékání párků a dlouho
slibované spaní v klubovně
hasičské zbrojnice. Počasí
nám všechny tři dny
dopřálo oblohy bez mráčků
a vysoké teploty.
Ve středu 3. srpna jsme zahájili soustředění v 8 hodin společným nástupem.
Následovalo seznámení s organizací a bezpečností během soustředění a rozdělení dětí
do 3 družstev. Družstva si vymyslela název a postupně získávala body při plnění
disciplín v celotáborové hře Soutěž požárních dovedností. Soutěžila družstva Vodní
plamínci, Draci a Bombarďácký hasiči. Středeční dopoledne proběhlo na víceúčelovém
hřišti a workoutovém hřišti na Malé Straně. Zde proběhly sportovní soutěže, při kterých
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si mladí hasiči procvičili svoji rychlost, obratnost a sílu, uzlování a motání hadic na čas.
Po vydatném obědě
a poledním klidu
v klubovně hasičské
zbrojnice jsme se
přesunuli na dráhu u
Vrbovce, kde byl
trénink požárního
útoku a soutěže
lavórovaná
+
stříkání
ze
džberovky.
Při
těchto
dvou
soutěžích jsme si
všichni užili spoustu
legrace a většina
z dětí i osvěžující
sprchu z lavóru.
Společný den jsme
zakončili u hasičské zbrojnice v 17 hodin nástupem, hodnocením dne a rozchodem
domů.
Čtvrteční ráno od 8 hodin + celé dopoledne patřilo spíše vzdělávacím a
dovednostním činnostem: topografii, zdravovědě a střelbě ze vzduchovky. Na oběd jsme
jeli do Velkých Opatovic do Jídelny Učňák a polední klid trávili ve stínu místního
zámeckého parku. Čekala nás totiž exkurze do Moravského kartografického centra,
která předčila naše očekávání. Výklad pana průvodce byl velice zajímavý a poutavý i
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pro mladší děti. Dozvěděli jsme se něco o historii zámku, jak vzniklo samotné
kartografické centrum, jak se kreslily mapy dříve a hlavně spoustu zajímavostí o obří
plastické mapě historických zemí Moravy a Slezska z přelomu 19. a 20. století. Při
odchodu každému z nás, především dětem, udělal radost dárek v podobě několika částí
map smotaných do ruličky. Po exkurzi následoval na Bobrově hasičský trénink
s překážkami a soutěž v pití Kofoly na čas. Před 17. hodinou jsme dorazili zpět do
Cetkovic k hasičské zbrojnici a rozloučili se opět nástupem a hodnocením dne.
Pátek byl výletní. Ráno od 8 hodin si družstva splnila poslední disciplínu Soutěže
hasičských dovedností – poznávání pomocí hmatu. Potom jsme se přesunuli do
Boskovic, konkrétně na Hasičskou stanici Boskovice. Zde nás velice vstřícně přivítali a
ukázali hasičskou stanici, zásahová vozidla, zásahové oděvy a dokonce předvedli
ukázku práce s vyprošťovacím zařízením. Dozvěděli jsme se spoustu informací o práci
profesionálního hasiče i o hasičské technice. Velice děkujeme hasičům z Hasičské
stanice Boskovice. Po návštěvě u profesionálních hasičů jsme se v restauraci Repete
posilnili chutným obědem a vydali se do Sloupu prozkoumat místní jeskyně. Teploměr
hlásil tropické teploty, a proto nám chlad Sloupsko-Šošůvských jeskyní přišel vhod.
Návštěvu
tohoto
rozsáhlého
komplexu
domů, chodeb a
podzemních
propastí jsme si
všichni
užili.
Mezi největší
zážitky patřila
ozvěna,
absolutní tma,
kostra
jeskynního
medvěda
a
video
z dob
lovců mamutů při východu v jeskyni Kůlna. Do hasičské zbrojnice v Cetkovicích jsme
se vrátili pozdě odpoledne, a proto přišel čas na krátký odpočinek v klubovně. Po něm
jsme se všichni sešli na zahradě u hasičárny k závěrečnému nástupu a vyhodnocení
Soutěže požárních dovedností. Družstva byla oceněna diplomem. K tomu si každý na
památku odnesl pamětní list s fotografiemi a dárek od sboru – hasičskou kšiltovku. Dále
následovalo už jen opékání párků, hry, příprava noclehu, večerní hygiena a hurá do
spacáku. Před spaním jsme stihli zhlédnout 2 pohádky. Sobotní ráno bylo ospalé, možná
i díky deštivému počasí, ale čaj, mléko, domácí buchty a rohlík s Nutelou vše napravily.
V 9 hodin jsme se rozloučili plni skvělých zážitků.
Rádi bychom poděkovali za pomoc a podporu SDH Cetkovice, hasičům z Boskovic,
obci Cetkovice, rodičům mladých hasičů a především všem vedoucím, kteří se věnovali
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přípravě a realizaci celého soustředění. Už teď spřádáme plány na příští ročník a
doufáme, že bude stejně vydařený jako ten letošní.

Vedoucí mladých hasičů
******************************************************************************************

Informace
Zubní pohotovost o víkendech a svátcích– září 2022
3.9.

MUDr. Mikulášková Miroslava

Letovice, Mánesova 468/2

516 474 488

4.9.

MUDr. Nečasová Lucie

Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2

607 812 963

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

10.9. MUDr. Padalík Karel

11.9. MUDr. Křížová (MDDr. Vrbová) Knínice u Boskovic, 330

774 844 735

17.9. MUDr. Paulíčková Jarmila

Černá Hora, Zdrav. středisko

725 415 615

18.9. MUDr. Paulíčková Veronika

Černá Hora, Zdrav. středisko

723 184 842

24.9. MUDr. Pernicová Libuše

Boskovice, Růžové nám. 16

774 177 804

25.9. MDDr. Potůček Jiří

Blansko, Pražská 1b

516 419 538

28.9. MDDr. Prachařová Iva

Poliklinika Blansko, Sadová 33

725 906 610

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

Záměr pronájmu bytu v ZŠ
Obec Cetkovice vypisuje záměr pronajmout:

Byt 2+1 v Základní škole Cetkovice
Adresa: Náves 91, 679 38 Cetkovice
Celková podlahová plocha bytu: 90,1 m2.
Veškeré příslušenství včetně vytápění a dodávky el. energie je samostatné.
Žádosti zasílejte do 15.9.2022 na adresu:
Obec Cetkovice, Náves 168, 679 38 Cetkovice.
.…………………………………………………………………………………………..

Volby do zastupitelstva obce a Senátu Poslanecké
sněmovny ČR se budou konat ve dnech:
23. září 2022 v době od 14.oo – 22.oo hodin
24. září 2022 v době od 8.oo – 14.oo hodin
ve Farní chaloupce
Vchod do volební místnosti je mezi dětským hřištěm a budovou COOP u kontejnerů
na tříděný odpad.
Případné druhé kolo volby do Senátu Poslanecké sněmovny ČR se bude konat ve
dnech:
30. září 2022 v době od 14.oo – 22.oo hodin
1. října 2022 v době od 8.oo – 14.oo hodin
ve Farní chaloupce
.…………………………………………………………………………………………..

Návštěva kominíka
Kominík navštíví Vaše domácnosti ve dnech
13 a 14.10.2022 od 7 do 17 hodin.
Zájemci nechť se přihlásí na obecním úřadě.
***************************************************************************
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***************************************************************************

Zhodnocení volebního období 2018-2022
Přehled akcí dle jednotlivých roků
Rok 2019
- dětské hřiště Brodek a Náves - přírodní prvky z akátu - celkové náklady dosáhly
574.000,-Kč, dotace MMR ČR pak činila 400.000,-Kč.
- revitalizace zeleně v obci – lesopark pod hřištěm - malý parčík. Podařilo se nám
získat dotaci z JMK na projekt „Obnova závsakové zeleně – II.etapa“ ve výši
150.000,-Kč. Zároveň byla odstraněna budova bývalých drůbežáren, která byla
v havarijním stavu.
- zaveden systémem tzv. „DOOR TO DOOR“ – zavedeno plošné třídění odpadu a
jeho odvoz - zdarma do všech domácností rozdány nové odpadové nádoby na plast,
papír a bioodpad - dotace přes nově založený svazek TS Malá Haná.
Rok 2020
- snížení energetické náročnosti objektu kulturního domu v obci Cetkovice vč. výměny zdroje vytápění“ - byla odstraněna stará azbestová krytina, vyměněn dřevěný
záklop, položena folie, zaizolována PUR panely z venkovní části a položeny plechové dílce krytiny, odkopány, zaizolovány a zatepleny byly celé základy, vyměněna okna i všechny dveře, stěny byly zatepleny polystyrenem, provedena nová
omítka včetně zhotovení nového soklu. Navíc byla zhotovena nově všechna schodiště, chodníky, nový sádrokartonový podhled v předsálí včetně výměny osvětlení.
Také byl vymalován hlavní sál s předsálím. Nová je i nájezdová rampa pro vozíčkáře, venkovní osvětlení a především vybavení kotelny, kde došlo k výměně nového
zdroje vytápění v podobě plynového tepelného čerpadla. Celkové náklady dosáhly
10.000.000,-Kč. Samotná dotace SFŽP pak činí 2.017.628,-Kč.
- oprava sociálního zařízení pro děti v základní škole včetně zařizovacích předmětů
– kompletní oprava sociálního zařízení včetně dlažeb, obkladů, kanalizace a rozvodů vody a všech zařizovacích předmětů. Navíc došlo k sanaci vlhkosti zdiva
z dvorní části a byl zhotoven odvětrávaný sokl a zámková dlažba. Na tuto akci se
nám podařilo dodatečně získat dotaci 240.000,-Kč z JMK.
- oprava místních komunikací - Pod Vanovskou, Řadovky a Školní, Vrbovecká a
Výmoly. Při opravách byla rozšířena i parkovací místa v obci.
- zdarma kompostéry do všech domácností, zakoupení velkoobjemových kontejnerů
a štěpkovače – dotace ze SFŽP přes TS Malá Haná, z rozpočtu obce zakoupeny do
všech domácností černé popelnice na směsný komunální odpad a každá domácnost
je dostala zdarma.
- z drobných akcí je to rozšíření veřejného osvětlení části ulice Rybníčky a Úvoz,
instalace radarů u vjezdů do obce a jiné. Navíc jsme vyměnili okna a dveře v kadeřnictví.
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Rok 2021
„Cetkovice-stavební opravy interiérů ZŠ v Cetkovicích“ - oprava základní školy,
kde se rekonstruovala kompletně tělocvična vč. nového stropu a rozvodů el. energie.
Ve všech třídách byly zhotoveny nové umývací koutky, položena nová podlaha a
provedena výmalba. Dále generální rekonstrukcí prošla také jídelna a kabinet v přízemí. Podařilo se na akci získat dotaci 90% z uznatelných nákladů z Ministerstva
financí ČR. Celkové náklady byly více jak 2.300.000,-Kč.
- oprava kaple a starého historického kříže u kostela – havarijní stav obou staveb.
Opět jsme zde získali dotaci z MMR ve výši 275.000,-Kč.
- zbudováno nové workoutové hřiště na ul. Malá Strana a došlo i k opravě dětského
hřiště u víceúčelového hřiště – získali jsme na to dotaci z MMR ČR ve výši
650.000,-Kč.
- II. etapa - rozšíření technické infrastruktury pro výstavbu RD, lokalita Na Rybníčku, obec Cetkovice – přívod inženýrských sítí na kraj lokality.
- z drobných akcí - plechový sklad včetně zámkové dlažby u skládky železa. Ten
slouží k uskladnění materiálu a elektroniky ze zpětného odběru odpadů. Podařilo se
nám také získat dotaci do knihovny z Ministerstva kultury ČR, kde se obměnilo
počítačové vybavení a byl instalován nový knihovnický systém. Také se vyměnil
plynový kotel v bytě ZŠ, opravilo se veřejné osvětlení, proběhlo rozšíření obecního
rozhlasu o ul. Vrboveckou a Pod Vanovskou.
Rok 2022
- bezbariérové úpravy obecního úřadu vč. výtahu - v rámci stavby bylo bezbariérově
zpřístupněno přízemí OÚ vč. pošty, dále postaven výtah a bezbariérové WC. Na
akci jsme získali z MMR ČR dotaci ve výši téměř 1.319.000,-Kč.
- oprava Komunikace na ul. Vrbovecká, pásmová zdrž v ústí ulice Výmoly z ul. Brodecká, překop Zádědiní (realizace v současnosti).
- oprava kontejnerového stání na tříděný odpad na ul. Sadová u kulturního domu
pro zlepšení průjezdnosti ul. Sadová.
- II. etapa - rozšíření technické infrastruktury pro výstavbu RD, lokalita Na Rybníčku, obec Cetkovice – pokračování výstavby inženýrských sítí pro výstavbu 22
rodinných domků.
- nový propustek – ulice Sadová.
- opravy v kulturním domě - kompletní oprava oplocení celého areálu včetně vstupních bran a branek z ulice Sadová i Jevíčská. Navíc dojde k opravě šatny v KD a to
především výdejního pultu. Na akci jsme získali z JMK dotaci ve výši téměř
250.000,-Kč. Realizace bude do konce roku.
- FIT stezka v parku pod fotbalovým hřištěm – na akci jsme získali z MAS Partnerství venkova ve výši téměř 320.000,-Kč (80% celkových nákladů).
- z drobných akcí – oprava podlahy v mateřském centru (podklad z OSB desek, položen koberec), oprava sociálního zázemí v bytu MŠ – realizace do konce roku (obklady, dlažby, rozvod vody, odpadů a elektřiny, nové zařizovací předměty, rozšíření
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veřejného osvětlení ul. Školní a Zádědiní, v kulturním domě nový nábytek v zázemí u malého sálu, nové přenosné hlásiče místního rozhlasu.
Přehled získaných dotací
2019
JMK – revitalizace zeleně
MMR ČR – dětské hřiště
JMK – obecní lesy
OP výzkum vývoj a vzdělávání – ZŠ Cetkovice

150.000,-Kč
400.000,-Kč
285.970,-Kč
240.000,-Kč

2020
JMK – ZŠ sociální zařízení
SFŽP – oprava kulturního domu

240.000,-Kč
2.017.628,-Kč

JMK – obecní lesy

1.068.384,-Kč

2021
MMR ČR – dětské hřiště workout
MMR ČR – oprava kříže a kapličky
MK ČR – knihovna
MF ČR – stavební úpravy interiérů v ZŠ
JMK – obecní lesy
ÚP – zaměstnanost

644.000,-Kč
275.000,-Kč
47.000,-Kč
2.117.000,-Kč
526.360,-Kč
90.000,-Kč

2022
JMK – obecní lesy
JMK – oprava KD
MMR ČR – bezbariérový OÚ
MZe – fit stezka
SFDI – Cetkovice-chodníky a autobusový záliv (realizace 2023)
MV ČR – volby (2019-2022)
Dotace získané za volební období 2018-2022

121.920,-Kč
250.000,-Kč
1.319.000,-Kč
320.000,-Kč
4.207.752,-Kč
152.000,-Kč
14.472.014,-Kč

Bilancování společenského života v naší obci
V obci jsou velice činní Hasiči, SK Cetkovice a nesmíme také zapomenout na
Kulturní, školský a sportovní výbor při obecním zastupitelstvu. V naší obci se koná
každoročně mnoho kulturních a společenských akcí, které téměř všechny výše uvedené
organizace pořádají nebo spolupořádají. Většina má již mnohaletou tradici - plesy,
obecní zabíjačkové hody, dětský karneval, masopustní průvod, divadla, taneční zábavy,
dětské sportovní odpoledne, sousedské posezení, drakiáda, lampionový průvod, setkání
s důchodci, zpívání u vánočního stromu či silvestrovský přípitek. Pořádáme i adventní
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či vánoční koncerty známých umělců. K tomuto výčtu musíme připojit také akce
knihovny (literární kavárny, výstavy, besedy, přednášky).
Výborná spolupráce je také s mateřskou a základní školou, které pořádají své akce
(perníkový večírek, věnčení, vánoční besídky). Den matek či Martinské hody pořádá
KDU-ČSL. Hubertův bál pak LESCUS Cetkovice.
I spolky jsou velice činné. Fotbalisti pořádají nohejbalový turnaj či silvestrovský
turnaj ve fotbale, hasiči pak hasičský výlet či hasičskou soutěž. Na jiných akcích jsou
pak spolupořadatelé. Dále je třeba ocenit reprezentaci naší obce dobrým umístěním
hasičů i fotbalistů v jejich soutěžích.
Pro místní knihovnu uvolňujeme prostředky na zakoupení nových knih. Udržujeme
ji stále čtivou a aktuální. O to se stará velmi dobře naše knihovnice paní Blanka Janková,
která se snaží přitáhnout k četbě i děti (příkladem je Den knihy v knihovně pro děti, Noc
s Andersenem).
Mnoho výše uvedených akcí v letech 2020 a 2021 bylo ovlivněno pandemií
COVID-19, která paralyzovala společenský a kulturní život v obci i v celé České
republice.
Rozpracované a plánované akce na další období:
- Inženýrské sítě v pro novou zástavbu 22 RD vč. komunikace – hotový projekt, stavební povolení
- Cetkovice-chodníky a autobusový záliv – přidělená dotace, vyhotoven projekt vč. stavebního povolení
- Revitalizace rybníku Vrbovec a Zádědiní – je hotový projekt a zpracovává
se žádost o dotaci
- Oprava střechy a budování podkroví v ZŠ – záměr
Tento výčet není zcela podrobný a možná, že jsem na něco i na někoho zapomněl.
Přesto je z něho vidět, že předchozí období bylo velice plodné a je třeba navázat
na tuto práci. Výše získaných dotací je téměř ohromující a je to vidět na vzhledu
a vybavení obce.
Petr Horák
******************************************************************************************

Informace z obecního radaru
Z obecního radaru k nám dorazila čerstvá dávka dat za první pololetí roku 2022.
A tak jsme pro Vás připravili jeho výstupy. Jedná se o rychlostní radar na příjezdu do
obce směrem od Světlé. Na svém místě je již od roku 2020.
V prvním grafu srovnáváme průměrnou četnost provozu v jednotlivých dnech
týdne. Minulá domněnka, že nejrušnějším dnem je čtvrtek již padla, čerstvě se jím stal
pátek. Dnem většího klidu pak nadále zůstává neděle. V pracovní den pak tedy kolem
radaru ve směru od Světlé projede průměrně 2742 vozů, o víkendu je to 1143 aut za 24
hodin.
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Četnost dopravy v jednotlivých dnech dle měsíců
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V grafu rozložení rychlosti došlo k příjemné změně, v průměru za celé pololetí
se dosahovaná rychlost snížila. Maximum řidičů stále projíždí 40-50ti kilometrovou
rychlostí v souladu s limitem ze zákona o dopravě.
Následující graf zobrazuje data za měsíc červenec.Rychlost sice má snižující se
tendenci, ale rekordmani dosahují i trojciferných čísel, která radar nezobrazuje,ale
zaznamenává. Rekordmani se po silnici nejčastěji pohybují mezi 3. a 4. hodinou
ranní.
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V dalším grafu uvádíme distribuci aut v jednotlivých hodinách dne. Opět
se opakují dva vrcholy mezi 8. a 9. hodinou ranní a odpolední špička mezi 16. –
17. hodinou. O víkendu je ranní špička mezi 10. a 11. hodinou, druhá špička je
odsunuta až mezi 19. a 20. hodinu.
V době špičky pracovního dne projede kolem radaru i 200 aut za hodinu,
což znamená auto v tomto směru každých 18 vteřin. O víkendu je tento interval
ve špičce 41 vteřin.
Počet aut v jednotlivých hodinách
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Výsledky mohou být mírně zkresleny vlivem počasí, kdy v zimních měsících a
deštivých jarních dnech radar zaznamenává počty aut, ale rychlostní měření jsou
zkreslená.
Celkové výsledky ukazují, že provoz kolem radaru každý měsíc mírně narůstá.
Bohužel nejde odlišit vliv restrikcí kolem nemoci Covid-19 v roce 2020 a snížení
omezení v současné době. Nicméně nárůst je značně markantní.
Z toho si dovoluji odvodit závěr, že ani současná panika okolo cen pohonných hmot
nás od zvyku jezdit autem nijak zvlášť neodradila.
Kateřina Přikrylová
******************************************************************************************
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Pozvánka na nadcházející akce

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