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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Máme za sebou jeden z nejstudenějších měsíců za poslední roky.
Počasí si s námi trošku pohrálo. Teploty se po několik dnů po sobě dostaly
pod -15°C, což není zcela běžné. Nechyběl sníh, který však po rychlém
oteplení roztál. Potrápil nás i mrznoucí déšť.
Počasí kladlo velké nároky na zimní údržbu. Téměř každý den čistil zaměstnanec
obce chodníky a firma LESCUS pak místní komunikace. I posypového materiálu
„padlo“ mnoho.
S tím, jak rychle a dlouhodobě přimrzlo, vznikalo na některých
místech doslova kluziště, protože pod -5°C sůl přestává účinkovat. Pokud použijete
štěrk, tak ten na ledové komunikaci dlouho nevydrží, protože pod koly aut
z komunikace „odstřeluje“. Proto je třeba na těch pár dnů v roce být trpělivý a opatrný.
První letošní březnový den se stal opět přelomem v boji s nákazou COVID-19.
Po velkých dohadech byl schválen nový nouzový stav, který ještě více utahuje šrouby
běžnému životu. Nevím, jestli tato opatření přinesou zpomalení šíření této nemoci, ale
všichni tomu chceme věřit. Nemoc v České republice se i přes všechny snahy nedaří
absolutně udržet pod kontrolou. Každý den se můžeme dočíst o nových rekordech
nakažených, nových rekordech zemřelých za jeden den. Cítíme se zdravotníky, kteří se
starají o pacienty, protože jejich počet roste a pomalu pro těžce nemocné nejsou lůžka
s přístroji, která by jim pomohla zachránit život. Úmrtnost v nemocnicích se značně
zvedla. Ve všech statistikách jsme nejhorší v Evropě, ale i ve světě. A člověk se ptá:
„Jak je to možné? Co děláme špatně? Proč zrovna my? Jsou současné restrikce
účinné?“. Otázek je mnoho a odpovědí málo. Měli bychom asi každý začít u sebe „Co
já dělám špatně?“. Všichni jsme se při klesajících počtech nakažených v lednu těšili,
že jsme z toho pomalu venku a v duchu jsme se těšili, že se budeme moct více
setkávat, děti půjdou do školy, otevřou restaurace, hřiště či vleky. Opak je však
pravdou. Přišla ještě tvrdší opatření, která omezila cestování, pohyb osob v obci i
mezi okresy, otevřeny jsou jen nejnutnější obchody, zavřené jsou mateřské školy,
ukončena je docházka dětí 1. a 2. tříd. Bez respirátoru (někde bez roušky) nemůžete
téměř nikam. Všichni doufáme, že nám pomůže očkování, které by mohlo život vrátit
do normálu. Bohužel jeho rychlost, kdy na začátku března ještě vakcínu ve dvou
dávkách nedostali ani lidé nad 85 let, je zarážející. Proto si dovoluji na Vás opět
apelovat, abychom dále dodržovali základní pravidla, která pomáhají zpomalit šíření
této nemoci (respirátor, rozestup, mytí rukou). 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. Nakoupili jsme i
nějaké množství respirátorů, které jsou jako „železná zásoba pro nejhorší případ“.
Běžný život v obci je zatím daleko od normálu. Žádné akce neprobíhají.
Základní škola si pro Vás v průjezdu OÚ připravila výstavku a nechybí ani možnost
si vzít publikaci s prezentací školy. Na internetu jsme zveřejnili i fotogalerii zimních
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fotek z obce. Pokud nějaké zajímavé a pěkné fotky máte, můžete je zaslat e-mailem.
Rádi je zveřejníme.
Velkou novinkou, kterou si vynutila situace, je přenos nedělních mší svatých
z našeho kostela na internetu. Toho mohou využít věřící a vy všichni, na které se
nedostaly místenky, protože účast na mši je omezena na malý počet účastníků. Na
internetu najdete i záznam z přechozích nedělí. Chvilku trvalo, než se vše doladilo,
protože kvůli internetovému připojení kvalita prvních mší nebyla příliš dobrá, ale to s
sebou nese každá novinka. Obzvláště toho asi všichni využijeme především ve vztahu
k blížícím se Velikonocím, protože se právě nacházíme v postní době. Také jsou nově
na našich internetových stránkách, v sekci organizace v obci, www stránky cetkovické
farnosti. Tyto stránky budou postupně doplňovány. Důvodem vzniku jsou časté
dotazy občanů na OÚ na kontakt na pana faráře z důvodu pohřbu, křtin či svatby.
Od února se vybírají poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatky za
držení psů. Oba poplatky se vybírají v úředních dnech a hodinách na Obecním
úřadě Cetkovice. Chci Vás vyzvat, abyste kvůli „covidu“ i díky vytíženosti pracovnice
OÚ mimo tuto dobu nechodili. V únoru byla k dispozici i „výběrčí“ sobota, která
zůstala nevyužita. Přesto i na březen jsme vyšli vstříc občanům a připravili ještě jednu
sobotu, kdy mohou zaplatit poplatníci, kteří se nemohou například z pracovních
důvodů běžné dostavit v úředních hodinách. Nově jsme zajistili pro Vás to, že můžete
platit tyto poplatky platební kartou, což jistě uvítá většina z Vás, protože tyto platby
jsou v současné době běžné. Při platbě je tento způsob díky šířící se epidemii i vhodný
a preferovaný. Poplatky je také možné hradit v pohodlí domova převodem z účtu, kdy
do platby uveďte do poznámky Vaše jméno a přímení a osoby, za které poplatek
hradíte. Jako variabilní symbol doplňte číslo popisné. Pokud si postupem při platbě
nebudete jisti, nebojte se zavolat na OÚ. Využijte této příležitosti.
V souvislosti s platbami poplatku za psy se musím zmínit o jedné věci. Na obci
se objevuje stále více stížností, že jak roztál sníh, tak je na ulicích, chodnících i před
domy vidět nemálo psích exkrementů. Není moc příjemné, když se Váš soukromý plot
stane „odkladištěm psích potřeb“ a zápach se Vám šíří do domu. Buďme k sobě v obci
ohleduplní.
Současný nouzový stav a s ním přijatá opatření mají platit 3 týdny. Myslím si,
že budou platit i po uplynutí této doby. Neklesejme však na mysli, radujme se ze
života tak, jak postupně přichází. Nejme na tomto světě tak dlouho, abychom si ho
kazili věcmi, které nemůžeme ovlivnit. Držme se všichni!!!
Užívejme si slunečních jarních paprsků, i když se zima jistě ještě zcela nevzdala
a těšme se na blížící se velikonoční svátky.
Petr Horák
starosta obce
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*******************************************************************************************

Usnesení č. 18/2021
z řádného zasedání zastupitelstva obce Cetkovice
konaného dne 22. února 2021 v hasičské zbrojnici Cetkovice v 17.00 hod.
………………………………………………………………………....................................................

Zastupitelstvo obce:
001/21 – schvaluje
- zapisovatele: Ing. Kateřinu Přikrylovou
- ověřovatele zápisu: Martina Grénara a Radka Najera
- program dnešní schůze, jiné připomínky nebyly podány, přítomno bylo 9
zastupitelů a 2 hosté
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
002/21 – na základě schválené smlouvy o smlouvě budoucí schvaluje smlouvu o
zřízení věcného břemene č. PV-014330059413/001 na pozemek parc.č. 1052/1 v k.ú.
Cetkovice s firmou EG.D., a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno (právní
nástupce E.ON Distribuce a.s., F.A.Gestnera 2151/6, 370 49 České Budějovice) na
stavbu „Cetkovice, přeložka VN, LESCUS“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
003/21 – schvaluje přílohy ke zřizovacím listinám ZŠ Cetkovice a MŠ Cetkovice po
inventurách
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
004/21 – schvaluje školné v MŠ Cetkovice ve výši 300,-Kč/měsíc/dítě od 1.9.2021
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
005/21 – schvaluje nový název ulice Mišinská na parcelách 1060, 1061 a 768/1, vše
v k.ú.Cetkovice
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
006/21 – schvaluje záměr obnovy zeleně po předložení projektu komisi pro veřejnou
zeleň na parcele č. 1058 v k.ú. Cetkovice a zřízení cyklostezky do šíře max. 2,5 m za
možného spolufinancování firmy LESCUS
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
007/21 – schvaluje výkup části pozemků parc.č. 863, 864, 865, 705/2 a 866/2 v k.ú.
Cetkovice, které jsou v současné době využívány jako cesta
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
008/21 – schvaluje za předem stanovených podmínek darování výšivek umístěných
v ZŠ Cetkovice Moravskému zemskému muzeu Brno do sbírek etnografického muzea
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
009/21 – schvaluje dar MAS Boskovicko PLUS, z.s. (ponk, nářadí, balzové dřevo) v
celkové hodnotě 5.855,-Kč pro MŠ Cetkovice
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
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010/21 – schvaluje dar MAS Boskovicko PLUS, z.s. (ponk, nářadí, balzové dřevo) ve
celkové hodnotě 5.855,-Kč pro ZŠ Cetkovice
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
011/21 – schvaluje záměr prodeje části pozemků par.č.96/1 v k.ú. Cetkovice
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
012/21 – schvaluje záměr směny části pozemku parc.č. 1060 v k.ú. Cetkovice za
pozemky ve vlastnictví firmy LESCUS Cetkovice v rámci přeložení komunikace dle
nového GP č.576-2053/2020
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
013/21 – schvaluje finanční dar na úhradu nákladů spojených s pohřbem občana obce
ve výši 5.500,- Kč dle podané žádosti
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
014/21 – schvaluje vydání územního rozhodnutí na stavbu „Rozšíření technické a
dopravní infrastruktury pro výstavbu RD, lokalita na Rybníčku, Obec Cetkovice“
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
015/21 – schvaluje zápis ze schůze finančního výboru ze dne 30.11.2020 a postup
s poplatky za odpady za dobu 2011 – 2015
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
016/21 – schvaluje průběh a výsledek inventarizace majetku Obce Cetkovice
k 31.12.2020
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
017/21 – schvaluje podání dotace z PRV JMK na akci „Opravy KD Cetkovice“
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
018/21 – schvaluje pověření pracovníkům OÚ, členům kontrolnímu a finančnímu
výboru k provedení kontroly v příspěvkových organizacích MŠ a ZŠ Cetkovice za rok
2020 do 30.4.2021, kdy bude předložen zápis
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
019/21 – schvaluje Směrnici pro tvorbu a používání sociálního fondu obce Cetkovice
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
020/21 – informaci MěÚ Velké Opatovice, odboru výstavby
- Společný souhlas – stavební úpravy objektu RD č.p.62 – J.S.
- Zahájení společného řízení – Stavba FVE v areálu DŘEVO M&J
spol.s.r.o. - DŘEVO M&J spol.s.r.o.
- Kolaudační souhlas – LESCUS Cetkovice – rozšíření úložišť lesní
školky – LESCUS Cetkovice
- Společný souhlas – stavební úpravy a přístavba výtahu – Obec
Cetkovice
- Územní souhlas – Kabelizace stávajících sítě NN a VO – Energetika
Boskovice
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-

Kolaudační souhlas – objekt kulturního domu v obci Cetkovice –
Obec Cetkovice
Veřejnoprávní smlouva – novostavba fóliovníku – LESCUS
Cetkovice

021/21 – informace FÚ Boskovice o výběru a daňovém přiznání k dani z nemovitých
věcí v roce 2021
022/21 – žádost o stavební pozemek
023/21 – výsledky deratizace – podzim 2020
024/21 – informaci firmy EKOKOM o sazebníku odměn na rok 2021 a o nutnosti
vyplnit dotazník za rok 2020 do 28.2.2021
025/21 – informace MV ČR o nově přijatém odpadovém zákonu a jeho
bezprostředním dopadu na obec
026/21 – informaci MěÚ Boskovice o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici
II/374 – most přes Lipinu na Uhřice
027/21 – informace Charity ČR o Tříkrálové sbírce 2021 – v obci Cetkovice se
vybralo 25.609,-Kč
028/21 – rozhodnutí hejtmana JMK
- o nařízení pracovní povinnosti v souvislosti s COVID-19
- o nařízení vykonávat péče o děti ve věku 3-10 let v rámci krizového
řízení
029/21
– informaci Lesů ČR o pronájmu (propachtování) VN Cetkovice II. Rybníčky
030/21 – nové skutečnosti ve vztahu žádosti Moravského zemského muzea Brno o
převod výšivky uložené v ZŠ Cetkovice do sbírek etnografického muzea
031/21 – Informace Katastrálního úřadu pro JMK, katastrálního pracoviště Boskovice
- Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitosti v době od
19.3.2021 až 31.8.2021
-

Vyznačení plomby a zahájení řízení dle schválené smlouvy – věcné
břemeno na parcelách 689/8, 692/1, 1043, 1044, 1045, vše v k.ú.
Cetkovice

-

Vyznačení plomby a zahájení řízení dle schválené smlouvy – věcné
břemeno na parcele 1051 v k.ú. Cetkovice

-

Vyznačení plomby a zahájení řízení dle schválené smlouvy – věcné
břemeno na parcely 489/2, 1017 v k.ú. Cetkovice

032/21 – oznámení Města Boskovice o zvýšení příspěvku za uzavřenou VPS o roční
míru inflace na částku 10.768,-Kč
033/21 – informaci ředitelky MŠ Cetkovice o provozu v době hlavních prázdnin (v
MŠ Cetkovice bude provoz do 16.7.2021)
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034/21 – oznámení ČSÚ o připravovaném sčítání lidu, domů a bytu v roce 2021
(rozhodné datum je půlnoc z 26.3. na 27.3.2021)
035/21 – informaci o podání žádosti o pacht vodní nádrže VN Cetkovice II –
Rybníčky
036/21 – informaci o hospodaření obce Cetkovice za rok 2020
037/21 – informaci o přípravě investiční akce „Malá Haná – odkanalizování obcí
Vážany, Pamětice, Borotín, Vanovice - Drválovice, Knínice, Šebetov, Sudice,
Cetkovice, Světlá, Uhřice“
038/21
– informaci o opravách, investičních akcích v obci a stavu přípravy a
realizace -stav oprav KD a jeho kolaudace, pokračuje doplnění projektu ke stavebnímu
povolení na akci „Revitalizace obecního rybníka“ (upřesnění rozsahu po vypuštění
rybníku), příprava projektu na opravy v ZŠ, stav přípravy nové zástavby RD
*******************************************************************************************

Společenská kronika
V měsíci březnu se dožívají významného životního výročí tito
jubilanti:
Soukupová Jiřina
Zvejška Josef
Vaněrka Pavel

Letfus Vladimír
Kojdlová Alena
Srdečně blahopřejeme

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

V únoru naše řady opustil:
Václav Vostrčil
Čest jeho památce
…………………………………………………………………………………………...
Během února se do naší obce narodil:
Jindřich Rozmánek
Přejeme hodně štěstí do života!
*******************************************************************************************
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*******************************************************************************************

Informace z Mateřské školy
Masopust v mateřské škole.
„Jémine, Domine, masopust pomine…“
Pominul masopust a pomalu
nám pominul i měsíc únor. Mohli
bychom říct, že jaro ťuká na dveře,
ale nevyzpytatelnost počasí ukazuje,
že paní Zima nás ještě nadobro
opustit nehodlá. I my jsme s dětmi
ve školce oslavili masopust, ale víte,
že nejstarší masopustní tradice jsou
staré téměř 2000 let?
Smyslem masopustu je pořádně se
poveselit
a
najíst,
než
začne předvelikonoční
čtyřicetidenní půst.
Během postní doby se lidé připravují na Velikonoce, v dnešní době je půst
populární nejen pro očistu duchovní, ale také očistu těla od toxinů.
Slovo karneval pochází z italského carne levare neboli “dát pryč maso”. Při
masopustu jsou nejdůležitější čtyři dny – tučný čtvrtek, taneční neděle, masopustní
pondělí a masopustní úterý. Na tučný čtvrtek by se mělo podávat vepřo knedlo zelo.
Hlavní myšlenkou dne je „nebát se“ piva a tučných jídel. Masopustní neděle byla
vždycky ve znamení tance, pití a zábavy. I proto se jí říká taneční neděle.
V masopustní pondělí se vždy pokračovalo ve
veselí, pití a tanci. Jen parket tentokrát patřil
pouze sezdaným párům. Posledním a
nejdůležitějším dnem bývalo masopustní
úterý (letos vyšlo na 25. února). Dřív se jednalo
o svátek. Právě v tento den se konal průvod
barevných masek v čele s kapelou. Mezi tradiční
masky patřil medvěd, kobyla, žid, bába i nevěsta,
turek, kat, smrťák nebo četník.
Ve školce se sešlo i letos mnoho
nápaditých masek – hasič, veverka, vlk, pejsek
s kočičkou, čarodějnice, spousta princezen…a
měli jsme důležitý úkol. Zachránit vesnici Masopustíkov. Dobrodružství plné
zábavných úkolů a kvízů si děti opravdu užily, nechyběl tanec, výroba škrabošky,
oblíbené hry, ani výborné vdolky na oběd, jak k masopustu patří.
S masopustem je také spojená celá řada pranostik. Například “Masopust na slunci –
pomlázka u kamen.” nebo “Krátký masopust – dlouhá zima.” Tak co myslíte… 😊 ?
Lenka Koplíková
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******************************************************************************************

Informace ze Základní školy
Lovci a sběrači aneb Mamutí dopad mobilních telefonů na životní prostředí
Zapojili jsme se do plnění úkolu, který vyhlásilo Recyklohraní společně se společností
Remobil.
Samotné zadání má dvě části. V první části se mají žáci proměnit v LOVCE A
SBĚRAČE a ve svém okolí posbírat a „ulovit“ vysloužilé mobilní telefony, které se
nejčastěji nachází v pravěké jeskyni zvané šuplík, a odnést je do školy. Abychom je
měli kde ukládat, než je odešleme k recyklaci, společně jsme na ně vytvořili sběrnou
nádobu na motiv pravěku – pravěký kotlík.
V druhé části úkolu se žákům přiblíží, jaké množství materiálů, tedy i
nerostných surovin, musí být zpracováno při výrobě 1 mobilního telefonu. A také
kolik energie je k tomu potřeba vynaložit.
Snažíme se také názorně ukázat, že mnohem šetrnější je k výrobě nových
produktů využívat materiály získané recyklací. A ještě důležitější je vsadit na
rozumnou spotřebu. To se týká rovněž mobilních telefonů. I žáci by měli vědět, jak
důležité je se o ně dobře starat, aby jim déle vydržely, a oni pak nezatěžovali přírodu
tím, že si každý rok budou pořizovat nový telefon.
Žáci všech ročníku vyplnili malý Kvíz, který je vedl k zamyšlení nad výše zmíněnou
problematikou.

Lovci a sběrači naší školy ve svých domácnostech a nejbližším rodinném okolí
„prohlédnou šuplíky“ a dopraví nepotřebné mobily do školy. Zároveň se však
obracíme i na Vás, milí spoluobčané, pokud máte doma v šuplíku nepotřebný
mobil, doneste jej prosím do školy. Před hlavním vchodem bude umístěna nádoba na
vysloužilé mobily. Sběr ukončíme k 18. 3. 2021.
Předem Vám děkujeme.
Od 19. 2. 2021 do konce března probíhá v průjezdu obecního úřadu „Výtvarná
výstavka“. Vystavené výkresy jsou práce žáků prvního a druhého ročníku vyjma díla
Skleněné těžítko – autory jsou žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku.
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Součástí výstavy je nabídka Bulletinu, který Vás informuje o činnosti ZŠ
Cetkovice. Bulletin je určen k rozebrání.
******************************************************************************************

Sportovní klub Cetkovice
Začátek jarní sezóny se zatím odkládá
Dle sdělení OFS Blansko se v souvislosti s přijatými opatření a nouzovým stavem
začátek jarní části sezóny zatím odkládá na neurčito. Tak zatím nevíme, kdy se děti i
dospělí vrátí k fotbalu. Všichni si však přejeme, aby to bylo co nejdříve.
******************************************************************************************

Březen – měsíc čtenářů
Březen slavíme jako měsíc čtenářů - měsíc knihy. V loňském roce se změnil život a
chod také v naší knihovně – knihovna byla v některých měsících úplně uzavřena, jindy
se půjčovalo přes tzv. okénko. Mysleli jsme, že v letošním roce už budeme moci zase
pořádat akce /Noc s Andersenem, odpoledne společenských her, výstavy, přednášky/,
ale bohužel nám to situace stále nedovoluje.
Níže uvádím několik údajů ze statistického výkazu o knihovně za rok 2020 a
porovnávám je s rokem předchozím. Z výsledků je patrné, jak pandemie koronaviru
značně ovlivnila chod naší knihovny.
2020
2019
Výpůjčky knih celkem
1 834
2195
Z toho výpůjčky dětem
101
296
Návštěvníci knihovny
671
990
Návštěvníci kult.akcí v knihovně 154
331
Nákup nových knih
131
122
Vyřazení zastaralých knih
192
154
V loňském roce se nám podařilo uspořádat z kulturních akcí jen jedno odpoledne
společenských her, literární kavárnu, přednášku, soubor výstav Rok pohlednice a
výstavu obrazů a květinové tvorby. Nejvíce nás asi mrzelo, že se nemohla uskutečnit
březnová Noc s Andersenem pro žáky naší základní školy, která je pro děti velmi
atraktivní – zejména přespání v knihovně!
Nyní se mohou knihy půjčovat přes tzv. výdejní okénko /úterý 16 – 18 h/. Také si
s některými čtenáři předáváme knihy formou objednání a poté předání v domluvený
čas.
Připravujeme výstavu ručních prací a pohlednic na téma Velikonoce – svátky jara.
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Soutěž pro letošní rok!
- bude obsahovat 10 úkolů /uvedených ve zpravodaji a na stránkách knihovny
/www.knihovna.cetkovice.cz/. Může se zúčastnit kdokoliv, může splnit všech 10
úkolů, či jen 1, 2, 5,…. Úkolový list je nutné doručit do knihovny nebo na OÚ, do
schránky OÚ, emailem /ucetni@cetkovice.cz, knihovna@cetkovice.cz/. Po ukončení
soutěže, tj. v lednu 2022 budou pro zúčastněné připravené drobné odměny.

-----------------------------------------------------------------------------------------Soutěžíme s knihovnou „i v době bezkontaktní“
Úkolový list č. 1:
Napište názvy 2 knih, kde se vyskytuje slovo jaro, jarní nebo název
nějaké květiny. K tomu uveďte autora a nakladatelství.
1. kniha
…………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………
2. kniha
……………..……………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………
Účastník soutěže – jméno a příjmení, věk, adresa
…………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
******************************************************************************************

Informace
Obecní úřad oznamuje, že od počátku února jsou vybírány
platby za svoz komunálního odpadu na rok 2021 ve výši 500 Kč
za občana.
Dále jsou vybírány poplatky za psa – 150 Kč/pes, 200 Kč za
každého dalšího psa. 120 Kč/pes pro seniory, 150 Kč za každého
dalšího psa.
Výše zmíněné poplatky můžete platit v kanceláři obecního
úřadu v úředních hodinách, a to:
Pondělí: 800-1200, 1400-1700
Středa: 800-1200, 1400-1700
Poplatky lze také uhradit v sobotu 27.3.2021 od 800 do 1100 v kanceláři Obecního
úřadu.
………………………………………………………………………………………………………………………
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Zubní pohotovost o víkendech – Březen 2021
Den

Lékař

Adresa

Telefon

6.3.

MUDr. Tomaštíková Eva

Adamov, Smetanovo nám. 327

722 907 551

7.3.

MUDr. Semrádová Marie

Sloup, Zemspol, 221

516 435 203

13.3.

MUDr. Sládek Jiří

Velké Opatovice, nám. Míru 492

516 477 319

14.3.

MDDr. Soldmann Martin

Lomnice, Tišnovská 80

549 450 128

20.3.

MUDr. Soldmannová Svatava

Lomnice, Tišnovská 80

549 450 128

21.3.

MUDr. Staňková Vlasta

Jedovnice, Zdrav. středisko

516 442 726

27.3.

MDDr- Stibor Jan

Lomnice, Tišnovská 80

549 450 128

28.3.

MUDr. Stojanov Milan

Blansko, B. Němcové 1222/15

605 184 479

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 18:00
hodin do 24:00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích 8-20 hodin.
………………………………………………………………………………………………………………………

Upozornění pro majitele psů
Žádáme spoluobčany o úklid po vlastních
miláčcích. V případě, že Vám v nějaké části obce
chybí koš se sáčky k tomuto účelu, nahlašte nám
toto prosím na OÚ.(zastupce@cetkovice.cz)
V průběhu roku budou koše doplněny.
………………………………………………………………………………………………………………………

Informace - nouzový stav od 1. 3. 2021
Od 1. 3. 2021 jsou platná nová opatření, která byla vyhlášena Vládou ČR společně
s novým nouzovým stavem. Tato opatření mají zatím platnost na 3 týdny:
- omezení pohybu
- zákaz cestování mezi okresy (povoleno jen s výjimkami - s formulářem nebo
čestným prohlášením, vzory najdete na www stránkách obce).
- omezení pohybu v rámci okresu
- návštěvy příbuzných, kteří bydlí ve stejném okrese, nejsou možné;
výjimku tvoří pouze zajištění nezbytné péče,
- venčení psů v noci je povoleno pouze do 500 metrů od bydliště,
- přes den od 5:00 do 21:00 je možné na území obce (nikoli okresu) jít
na procházku nebo si jít zaběhat,
- pro cestu do zaměstnání nebo k lékaři v rámci okresu není třeba mít
žádný doklad,
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venku by se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné
domácnosti- při cestování mezi jednotlivými částmi Prahy není nutný
formulář ani čestné prohlášení.
- zavření obchodu a služeb mimo výjimek. Otevřeny budou:
 prodejny potravin, pohonných hmot, hygienického zboží a drogerie,
 lékárny,
 prodejny krmiv a potřeb pro zvířata,
 prodejny brýlí a kontaktních čoček,
 provozovny poskytující odtah a opravy vozidel,
 obchody s tiskem a tabákem,
 provozovny určené k vyzvednutí zboží a zásilek například z e-shopů,
 prodejny osiva a zahrádkářských potřeb,
 pokladny jízdenek,
 květinářství,
 servisy elektroniky a výpočetní techniky,
 pohřební služby,
 myčky automobilů bez obsluhy,
 domácí potřeby,
 sběr surovin a kompostárny,
 taxislužby,
 firmy poskytující psychodiagnostická vyšetření.
- zavření škol a školek - nově budou uzavřeny všechny školky i 1. a 2. třídy
základních škol. Ty by měly následující tři týdny fungovat pouze pro děti
zdravotnického personálu.
- povinné respirátory (minimálně FFP2) v místech s větším pohybem osob
(obchody, provozovny, doprava, úřady, ordinace); mimo tyto exponované prostory je
nutné na ulicích v obci nosit chirurgické roušky.
-

Petr Horák
………………………………………………………………………………………………………………………

Nedělní Mše svaté z Cetkovic na internetu
Při současných opatřeních v souvislosti s COVID-19 Farnost
Cetkovice bude nově vysílat mše svaté z kostela Sv. Filipa a Jakuba
v Cetkovicích na internetu. Nedělní mše jsou vždy od 10 hodin.
Pokud je chcete sledovat, napište do internetového vyhledavače
následující:
https://www.youtube.com/channel/UCn8cKvzNk9U_JrvlM3pFUzw .
Rychlejší je kliknout na odkaz, který je uveden na stránkách obce.
Případně do vyhledávače videií na stánce www.youtube.com zadat
„Farnost Cetkovice“.
******************************************************************************************
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Představují se – včelaři Knínice
Náš kraj je známý pod jménem Malá Haná. Na jihu od
Boskovic po Městečko Trnávka na severu. Úrodné, mírně
zvlněné území plné polí, luk, ovocných sadů, protkané vodními
toky a ohraničené věnci lesů vystupujících do vyšších
nadmořských výšek. Pro toto území je charakteristické nářečí,
které se však postupně vytrácí z běžného užívání.
Region ZOČSV je rozložen v oblasti Malé Hané a sahá až do Drahanské
vrchoviny včetně jejího nejvyššího bodu Skály 735 m nad mořem nedaleko Benešova.
Naše včely jsou tedy lokalizovány v rozmezí cca 350 metrů nadmořské výšky /Sudice
u Lunáčkových / po Benešov-Pavlov ve výšce 710 metrů nad mořem.
Od pradávna byl tento kraj s lesními porosty, věkovitými stromy velmi příznivý
pro život včel. Mnoho dutin silných stromů smíšených lesů dávalo možnost volně
žijícím včelám příznivého obydlí. Množství volně žijících včelstev bylo přírodou
regulováno podle zákonitostí: „Co je nemocné, slabé, ať přes zimu zhyne.“ Zdárně žila
a dobře se vyvíjela včelstva, která si k žití vybrala příhodné dutiny stromů na výsluní a
byla silná i co do počtu jedinců.
Náš spolek sdružuje chovatele včel ve 12 obcích regionu. Toto území a celý
okres Blansko patří k nejvíce zalesněným oblastem České republiky, současně je i
intenzivně zemědělsky obhospodařovanou krajinou včetně významných ploch
ovocných sadů.
K 31. 12. 2020 máme v ZO MČSV 98 členů a příznivců, kteří chovají 994
včelstev, takto rozložených v katastrech obcí:
Obec
Knínice
Cetkovice
Vanovice+ Drválovice
Pamětice
Vážany
Světlá
Kořenec
Benešov
Šebetov
Sudice +Bačov
Celkem

plocha katastru
1122 ha
853 ha
1215 ha
350 ha
487 ha
223 ha
810 ha
1362 ha
943 ha
1114 ha
8079 ha

počet včelařů
21
7
15
7
5
7
3
8
11
5
89 členů
9 registrovaných

počet včelstev
133
57
136
55
208
61
38
56
86
40
870
124

Údaje o počtu včelstev i počtu včelařů v regionu jsou proměnlivé. Zůstává však fakt,
že na ploše 1 km čtvereční pečujeme o zhruba 10 včelstev. Tento údaj je nad
průměrnou hodnotou zavčelení území České republiky.
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Těžiště naší zájmové činnosti spočívá v kladné a prospěšné práci pro životní
prostředí a krajinu, společnost, spoluobčany a včely samotné i udržitelný rozvoj těchto
oblastí. Několik slov k té práci pro včely a jejich udržitelný rozvoj. Značné úsilí a
nemalé finance musíme vynakládat na zvládání postupů, které pomáhají včelkám
překonávat invazi parazitálních /Varoáza/, bakteriálních / Nosema/ a virových ataků na
životaschopnost včelstev. K tomu se přidává snížená biodiversita prostředí/ zdroje
včelí pastvy/ a značný tlak chemie užívaný v zemědělství. Připočtěme si současný stav
lesů…. A tady ta matematika přestává jaksi fungovat. Bude ještě vůbec medovicový
/lesní/ med?! Zdaleka už neplatí: „V září úl zavři…“
Přesto všechno- možná právě proto-, ale platí: „ Med přímo od mého,
tradičního, vyzkoušeného včelaře je za polovinu lékárny….“ Názory na dovozy medů
ze zemí EU a mimo EU ponechám na Vás, čtenářích.
Zastupitelstva obcí regionu věnují pozornost
spolkové činnosti a společenskému životu občanů. Jsme
rádi, že mezi podporované subjekty patříme i my.
Poděkovaní obcím patří za finanční prostředky směřované
zejména na udržení zdravého chovu včelstev, výběru
chovného materiálu a za ohodnocení prospěšnosti této
práce pro mládež, členy organizace, přírodu i životní
prostředí. V roce 2020 činily tyto příspěvky 15.000,- Kč a to od 3 subjektů.
Výše uvedená včelařská statistika k 31. 12. 2020 spadá do historických zajímavostí:
například - uplynula pětina 21. století, rok 2020 bude zapsán jako rok zrodu
koronaviru, ale i
ROK 95. výročí založení „Spolku včelařů a přátel přírody pro Knínice a okolí“.
Slavnostní výroční chůze proběhla v Kulturním domě Knínice s volbou výboru,
výstavou, vzdělávací přednáškou… Další připravené akce pro děti a veřejnost zastavil
covid.
V katastru Knínic, Šebetova…. to je Malé Hané jsou první zmínky o včelaření
někdy kolem roku 1870, ale zahájení spolkové , organizované činnosti v oboru
včelařství nese datum 25.listopadu 1925.
Naši předchůdci - Jurník Fr., Okáč Jos., Zemánek Jos., Kostík Lad. a Dvořák
Rost.- předsedové spolku v historickém pořadí, by asi přijali informaci o 95.letém
trvání spolku s uspokojením.
Mezi jmenované „otce“ včelařství v našem regionu patří ještě jedno jméno Filip Josef - jednatel organizace dlouhých 55 roků. Kudy kráčel, létaly včelky a tekl
med. Mezi „Osobnosti Boskovicka jej zapsala celoživotní práce nejenom pro
včelařskou organizaci. Mnozí z nás ho ještě pamatujeme. Jeho myšlenku použiji na
závěr představení naší základní organizace:
„Na kósek řeče:
Ne všeci z Malé Hané he Drahanské vrchovine mlovime sténym moravskym nářečim,
teda horáckó hanáčtěnó. Hlavně, že me včelaři se s ňó decky domlovime. Včelaři bele
a bodó.“
Citováno z Knínického včelařského zpravodaje č.1 /2004
Zpracoval: Josef Vala, předseda ZO ČSV Knínice 21 .1. 2021
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******************************************************************************************

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CETKOVICE,
OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

POŘÁDÁ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
8. března – 11. března 2021
14:00-16:00
PRO RODIČE S PŘEDŠKOLÁKY
MOŽNOST PROHLÉDNOUT SI ŠKOLNÍ BUDOVU
POHOVOŘIT S UČITELKAMI
ZJISTIT PROVOZ ŠKOLY
Vstup do školy umožníme pouze dvěma osobám najednou za dodržení 3R. Doporučujeme návštěvu si
předem domluvit na den a čas.
Kontakt: 516 477 525, 773 524 718.

TĚŠÍME SE NA VÁS!
******************************************************************************************
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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