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Slovo starosty
Od začátku října máme z důvodů pandemie virové choroby COVID-19
v naší zemi opět nouzový stav. Jsou zavřené školy, restaurace či omezen
pohyb osob. Roušky se začaly nosit i ve venkovních prostorech. Další tvrdší
opatření můžeme očekávat v blízké budoucnosti. Nemoc u nás udeřila
s mocnou silou a dostali jsme se, co se týče počtu nakažených na 100.000
obyvatel, mezi nejvíce nakažené země na světě. Začalo u nás pomalu
nekontrolovatelné šíření této nemoci. Bohužel jsme se do této situace dostali částečně
nedisciplinovaností nás všech. Situace je opravdu vážná a před dopady do
zdravotnictví varují téměř všichni odborníci. Mnoho z nás má lehký průběh nemoci, a
tak je tato nemoc bagatelizovaná. Ale jsou mezi námi mnozí, které může zachránit jen
nemocniční péče. Již nyní jsou některá oddělení nemocnic uzavřena, ruší se plánované
zákroky a hrozí zaplnění kapacit specializované péče. Ať se nám to líbí či nelíbí,
zkusme dodržovat s ohledem na okolí základní pravidla prevence (rouška, rozestup,
mytí rukou), které nám neuškodí a snad i trochu pomohou v zamezení šíření nemoci a
ohrožení svého okolí. Příkladů následků nemoci COVID jsou plná média a jsou
odstrašující. Na obci jsme stále připraveni Vám v případě potřeby pomoci. Jsou
nakoupené desinfekční prostředky a ochranné pomůcky (gumové rukavice, roušky),
které si můžete vyzvednout na obecním úřadě vždy v pondělí mezi 15 a 16 hodinou.
Uplynulý měsíc, co se týče počasí, pro nás příliš přívětivý nebyl. Chybělo nám
sluníčko, stále pršelo. V polích jsou vidět velké laguny nevsakující se vody. Naštěstí se
většině z nás podařilo na zahradách a na polích dokončit podzimní práce. Máme za
sebou i podzimní odvozy odpadů, které byly od Vás občanů hojně využity.
Velkoobjemové kontejnery odjížděly z naší obce přeplněny. Jsem rád, že jste opět
uposlechli naší výzvy a neznečišťovali jste po naplnění kontejnerů jejich okolí. Ještě
do poloviny listopadu budete mít možnost využít velkoobjemové kontejnery na
bioodpad, které jsou umístěny na ul. Výmoly (u bývalé skládky). Možná jste si všimli
tří nových černých kontejnerů o objemu 1100 litrů, které jsou především určeny pro ty
domácnosti, ve kterých jsou malé děti či senioři a které se potýkají s větším
množstvím plen. Tyto kontejnery jsou vyváženy dvakrát za měsíc a jsou umístěny u
autobusové zastávky, na ulici pod kostelem a na začátku ulice Brodecká.
V minulém čísle jsem prosil o vyplnění dotazníku. Zatím je odezva velmi malá a
dotazníků se moc nevrátilo. Snad se tak stane ještě v posledních dnech. Většina
dotazníků byla vyplněna na internetu. Přesto, těm co jej vyplnili, děkujeme za
podnětné připomínky. Novou strategii Programu rozvoje obce tvoříme na dalších 5
let.
Stále pokračuje rekonstrukce kulturního domu. V současné době se dokončuje
zateplení venkovního pláště budovy. Na polovině je již dokončena fasáda a tak můžete
vidět konečnou barvu. Dokončeno je i vnitřní zateplení. Do finále se blíží i
oplechování střechy z „titanzinku“. Na ní vidíte rozdíl mezi nově položenými pásy a
těmi co byly položeny před měsícem. Krásně se zde projevilo zešednutí střechy, o
kterém jsem psal v minulém zpravodaji. Zastupitelstvo odsouhlasilo vícepráce týkající
se vstupních schodišť, chodníků, nového podhledu v předsálí, kde zároveň dojde
k výměně osvětlení a také bychom rádi nechali vymalovat hlavní sál.
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Chci upozornit na jeden velký problém, který se nám opět do naší obce vrátil. Je to
volný pohyb psů po obci. Obec má vydanou obecně závaznou vyhlášku, která omezuje
volný pohyb psů po obci. V uplynulých měsících dokonce došlo k napadení jednoho
občana psem a přístup majitele psa k pokousanému nebyl dobrý. Chyběla omluva i
lítost. Každý majitel je plně trestněprávně odpovědný za svého psa. Každý k tomuto
problému má jiný přístup. Stane se, že pes výjimečně může utéct, jeho „pániček“ ho
okamžitě hledá a ještě se omluví všem kolem sebe. Pak jsou ale mezi námi ti, co jim
psi pravidelně utíkají a když je na to upozorníte, jsou dotčeni, co je tím obtěžujete.
Chci majitele upozornit (ať se jim to líbí či ne), že k těmto případům budeme
přistupovat nekompromisně ve spolupráci s Policií ČR a budeme je předávat
přestupkové komisi. V případě, že se potkáte s volně potulujícím psem bez dozoru,
zašlete mi foto s popisem dne a místa, kde jste jej potkali. Po dohledání majitele
písemně upozorníme a v případě opakování využijeme výše uvedený postup. Není
přece možné, aby lidé měli strach chodit po naší obci z důvodů volně pobíhajících psů.
Nemůžeme přece dopustit, aby došlo například k těžkým pokousáním dětí. Proto
prosím majitele psů, aby byli zodpovědní, ohleduplní ke svému okolí a o své
„miláčky“ se starali, jak se má.
Na letošní advent jsme připravovali koncert Janka Ledeckého. Bohužel vývoj
pandemie COVID a nouzový stav nám nedovoluje ho uskutečnit. Proto jsme se
dohodli, že jej přesuneme na příští rok. Ti, kdo si zakoupili vstupenky na tento
koncert, budou osloveni a peníze jim budou vráceny v plné výši, anebo pokud si to
budou přát, si je mohou ponechat na příští rok. Právě pro tento případ jsme si od
zájemců brali kontakt.
Veškeré veřejné akce jsou díky přijatým opatřením zastaveny. Proto se nebudou
konat žádné akce spojené s adventem či novým rokem. Ještě uvidíme, jaký bude vývoj
pandemie v prosinci. Předpovědi však nejsou optimistické. Určitě víme, že například
vítání občánků přesuneme na období, kdy to umožní doba. Na děti ale určitě
nezapomeneme.
Situace v souvislosti s pandemií COVID-19 není v České republice dobrá. Ba co
víc - je velmi alarmující. Sami to vidíte v obci, v zaměstnání a v celém okolí. Dovolím
si Vás požádat a poprosit, abyste dodržovali opatření a nařízení vlády. I když s nimi
nemusíme souhlasit, pokud by však pomohly zachránit jen jeden lidský život, tak to
stojí za to. Vím, že omezení pohybu je daleko horší, než nějaké roušky, protože
člověk je tvor společenský a sociální kontakt je nenahraditelný. A nevidět
dlouhodobě své rodiče, příbuzné či blízké je zkrátka někdy velmi psychicky náročné.
Nepodléhejme melancholii!
Proto mi na závěr dovolte Vám popřát pevné zdraví a podzimní radost z pestře
zbarvené přírody.

Petr Horák
starosta obce
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*******************************************************************************************

Společenská kronika
V měsíci listopadu se dožívá významného životního výročí tato jubilantka:
Marie Goppoldová
Srdečně blahopřejeme
…………………………………………………………………………………………..
V říjnu naše řady opustil:
František Dokoupil
Čest jeho památce
*******************************************************************************************

Informace z Mateřské školy
Zahájení školního roku v mateřské škole
V měsíci srpnu jsme připravovali mateřskou školu na zahájení nového školního
roku. Vymalovali jsme školní kuchyň, výdejny stravy u třídy Včelek a Berušek a
uklidili jsme celou školu. Provoz mateřské školy ve školním roce 2020/2021 probíhá
za zvýšených hygienických opatření.
První den v novém školním roce připadl na úterý 1. září. Do dvou tříd nastoupilo
34 dětí. Po celý měsíc září nás provázelo krásné, teplé a slunečné počasí, a proto jsme
mohli s dětmi využívat školní zahradu. Starší chlapci téměř každý den realizovali
fotbalový zápas, děvčata využívala prostoru terasy pro hru v domečku s panenkami a
nejmladší děti nejraději tvořily pískové stavby, silnice a tunely v pískovišti.
Od pana starosty jsme obdrželi nový kompostér, který využijeme pro přípravu
kompostu na školní záhonek. V září jsme si zakoupili nový vyvýšený záhon, který
jsme si připravili na pěstování zeleniny a bylinek. Zejména nejstarší děti se velmi
aktivně zapojily do přípravy záhonu na jarní setí. S předškoláky jsme také využili
tohoto příznivého počasí k delším vycházkám do okolí Cetkovic.
V úterý 15. září přijeli za dětmi studenti zubního lékařství, kteří dětem vysvětlili
základní péči o zuby. Děti se dověděly informace o dutině ústní, o procesech, které
v dutině ústní probíhají, důvodech proč je třeba čistit zoubky a jak si správně vybrat
kartáček. Prezentace venku před mateřskou školou byla pojata zábavnou a interaktivní
formou a přizpůsobena věku dětí.
Miroslava Sedláková
………………………………………………………………………………………………………………………
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Podzim v MŠ
Každým rokem v naší mateřské škole pořádáme podzimní vyrábění pro rodiče a
děti. Letos jsme si tuto krásnou tradici nechtěli nechat ujít, jen jsme museli upravit
podmínky.
A tak jsme jednoho slunného podzimního dopoledne tvořili s dětmi v našem
borovicovém „lesíku“ domečky z přírodních materiálů. Některé děti tvořily
samostatně, jiné ve skupinkách „brebentily“ a radily se nad svými projekty.
K přírodním stavbám využívaly šišky, mechy, kamínky, klacíky, šípky, kůru a další.
Následující den jsme
přemýšleli, že by byla velká
škoda,
kdyby
zůstaly
domečky neobydlené, a tak
se děti pustily do výroby
podzimníčků ze šišek, k nim
přibyli i bramboroví ježci.
Vznikla nám tak vesnička
skřítků. Ale co by to bylo za
vesničku
bez
pořádné
„hospody“?
Třetí den jsme začali
pracovat na hostinském
zařízení
z vydlabaného
starého pařezu. Oplocenou
předzahrádku doplnil stůl a židle, aby se hlavně dalo sedět venku. Děti ze svojí vesnice
měly radost, kterou doplňoval příjemný pocit sounáležitosti a společného sdílení.
Věřím, že i mnohé z vás, kteří jste šli okolo, vesnička upoutala a na chvilku jste se
zastavili a třeba i zavzpomínali.
Romana Špidlíková
*******************************************************************************************

Sportovní klub Cetkovice
Přerušení soutěží
VV FAČR 27. 10. 2020 schválil, že se soutěžní ročník 2020/21, ohledně
mistrovských a pohárových soutěží, vyjma soutěží v příslušnosti Ligové fotbalové
asociace, přerušuje do dne 31. 12. 2020 do 23:59 hod. Po dobu přerušení nejsou řídící
orgány soutěže oprávněny schválit konání mistrovských a pohárových utkání.
Bohužel tak byla přerušena sezóna, ve které se našemu družstvu mužů velmi dařilo
a v současné době vede II. třídu OFS Blansko. Nesmí se momentálně konat ani
tréninky. Velice je nám líto i družstva přípravky, protože tady byla vidět vždycky
radost z pohybu u všech dětí.
Uvidíme, jak to bude vypadat s tou soutěží na jaře.
Děkujeme všem divákům, kteří nás na podzim podporovali.
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Informace
Pomoc obecního úřadu pro seniory v souvislosti s COVID-19
V souvislosti s pandemií COVID-19, nouzovým stavem a přijatými opatřeními nabízí Obecní
úřad Cetkovice pomoc občanům:

a) Zajištění osobám starším 70 let po dobu trvání nouzového stavu pomoci při
zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků:
- Pracovníci obecního úřadu budou zajišťovat nákup potravin či léků občanům,
kterým nemůže tuto službu poskytnout osoba blízká.
- Nákup je možné nahlásit ve všední dny v době 7.30 - 8.30 h na tel. čísle
516 477 522 nebo e-mailem na ucetni@cetkovice.cz.
- Rozvoz nákupu bude probíhat v době 9.30 - 10.30 h (při převzetí nákupu je
možné předat soupis na další den). Při převzetí nákupu bude probíhat i platba.
- Nákupy bude obecní úřad zajišťovat od pondělí do pátku.
b) Výdej dezinfekce a roušek v omezeném množství
- Probíhá na Obecním úřadě Cetkovice vždy v pondělí 15 – 16 hodin.
c) Omezený provoz obecního úřadu Cetkovice
- Pondělí a středa: 9 – 12 h a 14 – 16 h
Upřednostňujeme písemný, elektronický či telefonický kontakt s úřadem – lze
si předem dohodnout přesný termín a čas (kontakty jsou uvedeny níže).
d) V případě dalších mimořádných potřeb jsou Vám k dispozici pracovníci
obecního úřadu:
- Mgr.Petr Horák, starosta obce, mob:602 755 580, e-mail: starosta@cetkovice.cz
- Blanka Janková, účetní, mob:728 947 968 , e-mail: ucetni@cetkovice.cz
- Jiří Šmíd, pracovník obce,mob:775 241 488
………………………………………………………………………………………………………………………

Zubní pohotovost o víkendech – listopad 2020
1.11.
7.11.
8.11.
14.11.
15.11.
17.11.

MDDr. Fojtíková Veronika
MUDr. Grenarová Marie
MUDr. Grénarová Magda
Dr. Giryeva Halyna
MUDr. Hanáková Jitka
MUDr. Havlová Petra

Rájec, Zdrav. středisko
Blansko, Vodní 5B
Boskovice, Růžové nám. 16
Boskovice, Lidická 8
Blansko, Pražská 1b
Blansko, Pražská 1b
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516 432 138
724 081 182
774 710 550
516 454 338
516 418 788
721 425 074

21.11.
22.11.
28.11.
29.11.

MUDr. Beranová Alžběta
MUDr. Hosová Eva
MUDr. Hošák Břetislav
MUDr. Hošáková Kateřina

Blansko, Gellhornova 9
Rájec, Zdrav. středisko
Adamov, U Kostela 4
Adamov, U Kostela 4

735 056 656
516 432 138
516 446 428
516 446 428

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.

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

Obecní knihovna Cetkovice

Obecní knihovna musí být uzavřena z důvodu stále se šířící pandemie
koronaviru. Chceme nějakým způsobem pomoci čtenářům, žákům, studentům,
rodičům a tak nabízíme možnost využít zajímavé elektronické zdroje dostupné na
dálku – www.online.knihovny.cz

Další náhradní služba knihovny je výpůjčka online:
Na internetových stránkách knihovny /online katalog/ si můžete vybrat knihy,
které jsou k dispozici v knihovně a emailem, SMS či telefonicky si je objednat /lze
také sdělit jen požadovaný počet či žánr/. Jakmile budou knihy připraveny, budete si je
moci vyzvednout na OÚ - v termínu, který Vám bude sdělen.
Email: ucetni @cetkovice.cz, tel. 519 477 522, 728 947 968
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Zprávy z Cetkovic vydává OÚ Cetkovice, IČO 00280071. Vychází jedenkrát měsíčně. Odpovědná osoba: Ing. Kateřina
Přikrylová. Náklad 265 kusů. Kontakt - telefon, fax: 516 477 522, www.cetkovice.cz, e-mail:cetkovice@cetkovice.cz
Periodikum je evidováno u Ministerstva Kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 21407.
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