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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Děti mají za sebou první školní měsíc, který byl provázen pěkným
počasím. Je dobře, že nechyběly i drobné srážky. Užili jsme si i sluníčka do
sytosti. Uvidíme, jaký ráz počasí bude v následujících měsících. Zatím víme,
že začátek října se má trochu ochladit.
S plánovaným ochlazením postupně na řadu přichází i topná sezóna. Zde jen chci
připomenout, abyste ve svých topeništích spalovali věci, které jsou k tomu určené.
K likvidaci odpadů máte díky novému systému svozu mnoho možností.
V současné době připravujeme některé důležité projekty. Především připravujeme
podklady na dotaci týkající se bezbariérovosti obce, jejíž součástí je i výtah a
bezbariérové sociální zařízení v budově obecního úřadu. Nyní je zpracován generel
této problematiky a připravují se bezbariérové trasy po obci ke schválení vládnímu
výboru pro zdravotně postižené občany. Pokud se vše stihne, chtěli bychom požádat
v zimě o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj.
O jarních prázdninách 2020 chceme opravovat sociální zařízení pro děti v základní
škole. Vyhlásili jsme s předstihem výběrové řízení na dodavatele této stavby. O
uvedených prázdninách se jistě vše nestihne, ale chceme, aby hlavní práce (bourací)
byly hotovy a nerušily následné vyučování.
V říjnu jsme pro vás připravili tradiční svoz nebezpečného a velkoobjemového
odpadu. Podrobnosti naleznete dále v těchto zprávách. Stejně jako na jaře jsou
objednány na velkoobjemový odpad dva kontejnery o objemu 40 m3. U kontejnerů
bude přítomen i pracovník OÚ, který případně pomůže s vyložením a urovnáním
odpadu v kontejneru. Využijte této příležitosti k odevzdání odpadu, který svým
objemem nebo druhem není možné dávat do popelnic.
Letošní říjen je přeplněn v naší obci akcemi. Mimo tradiční Drakiády připravujeme
Vítání občánků, kteří se narodili během tohoto roku a podzimu minulého. Letos do
života obce přivítáme neuvěřitelných 13 dětí, což je rekord posledních let. Proto jsme
museli letos tuto akci přesunout do malého sálu kulturního domu. Na stejný víkend SK
Cetkovice připravila pro ty mladší tradiční podzimní Taneční zábavu se skupinou
ARCUS.
Ve výčtu podzimních akcí nesmí chybět lampionový průvod, který každoročně
pořádáme v předvečer Dne vzniku samostatného československého státu. Letos díky
podzimním prázdninám se uskuteční v pátek 25. října. Opět nebude chybět ani drobné
občerstvení jako odměna pro ty, kteří vydrží až do konce.
Nezapomněli jsme ani na naše starší spoluobčany. Chtěl bych je tímto co
nejsrdečněji pozvat na tradiční setkání s našimi seniory. Opět bude pro ně připraveno
drobné občerstvení a také kulturní vystoupení našich dětí z MŠ a ZŠ. V předchozích
letech se velmi líbilo vystoupení dechového souboru Holóbkova mozeka a tak jsme je
letos pozvali po třech letech znovu.
Chci Vás ještě upozornit, že stejně jako v předchozích letech připravujeme
společně se sousedními obcemi Mikroregionu Malá Haná stolní kalendář na rok 2020.
Tentokrát v něm budou k vidění fotografie s méně známými zajímavostmi
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jednotlivých obcí. Kalendář bude obsahovat QR kódy, kde po jejich načtení se Vám
zobrazí texty k jednotlivým fotografiím. Zatím je vše v přípravě a snad ho dostanete
k prosincovému zpravodaji.
Nakonec ještě připomínám, že od září jsou na obecním úřadě v prodeji vstupenky
na adventní koncert známé zpěvačky Báry Basikové s její skupinou, který se bude
konat 19. prosince 2019 v našem kulturním domě. Je vidět, že jsme se letos trefili „do
noty“ spoluobčanům, protože vstupenky začínají „mizet“. Proto neváhejte s jejich
nákupem.
Letošní houbařská sezóna je v plném proudu. Z lesa chodí lidé s plnými košíky, a
když i já jsem nasbíral plný košík hub, tak mi věřte, že rostou. Proto „vzhůru do lesa“.
Na závěr mi ještě dovolte, abych Vám popřál nejen houbařskou žeň, ale i potěšení
z pomalu se barvící podzimní přírody. Užijte si podzimních slunečních paprsků.
Petr Horák
starosta obce
*******************************************************************************************

Společenská kronika
V měsíci říjnu se dožívají významného životního výročí tito jubilanti:
Kubínová Lenka
Mrva Alois

Pospíšilová Jiřina
Šmíd Jiří
Srdečně blahopřejeme

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

Informace z Mateřské školy
Září v mateřské škole
Čas cestování a dovolených již máme za
sebou a opět jsme se sešli v mateřské
škole. V tomto roce navštěvuje školku
35 dětí. Nově nastupující děti zvládly
první dny velmi dobře, a tak začátek
školního roku probíhal v poklidném
duchu. Končící léto k nám bylo
přívětivé, po většinu času jsme využívali
prostory školní zahrady nebo pozorovali
okolí na vycházkách. Kolektivy dětí ve
třídách zůstaly stejné a nejmladší děti se
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rychle naučily pravidla, která v mateřské škole máme. V průběhu celého školního roku
plánujeme s dětmi velké množství aktivit – drakiádu, divadelní představení, vánoční
jarmark, vystoupení dětí v kulturním domě, vycházky, výlety do okolí, návštěvy kina,
setkávání s rodiči. Od měsíce
října
zahájíme
společné
schůzky rodičů a dětí, které se
chystají k zápisu do základní
školy. Naším cílem je hravou
formou podněcovat schopnosti
a dovednosti důležité pro
zvládnutí čtení, psaní, počítání
a osvojení si pracovních
návyků. Období, které děti
prožívají v mateřské škole je
velmi významné, a proto je snahou všech zaměstnanců školy připravit dětem co
nejlepší podmínky pro jejich další rozvoj a budoucí život.
Miroslava Sedláková
******************************************************************************************

Sportovní klub Cetkovice
Fotbal v říjnu:
MUŽI:
SO 12.10.
NE 20.10.
NE 27.10.

15.00
14.30
14.00

KOTVRDOVICE - CETKOVICE
CETKOVICE - VRANOVÁ
VODĚRADY - CETKOVICE

STARŠÍ PŘÍPRAVKA:
SO 5.10
10.30 CETKOVICE - LIPOVEC
SO 12.10
9.00
JEDOVNICE B - CETKOVICE
SO 12.10
10.15 JEDOVNICE A - CETKOVICE
SO 19.10
9.30
CETKOVICE - BOSKOVICE C
SO 19.10
10.45 CETKOVICE - BOSKOVICE B
SO 26.10
10.00 BLANSKO B - CETKOVICE
SO 26.10
11.00 BLANSKO A - CETKOVICE
PO 28.10
9.00
CETKOVICE - BENEŠOV
PO 28.10
10.30 CETKOVICE - VYSOČANY
******************************************************************************************
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Historické ohlédnutí za cetkovickou poštou
30. září 2019 se naše Pošta v Cetkovicích dočkala
110 let svého trvání. Co jejímu zřízení předcházelo?
V 19. století byly pošty zřizovány jen v určitých
střediscích s hodně velkým okruhem působnosti. Pro
Boskovicko byla pošta na tzv. císařské silnici Na Vaculce u
Sebranic v hostinci Goldenbrunn - Zlatá studna zřízená v
roce 1750. Poštu sem vozily koňské povozy a využívala ji
hlavně vrchnost, protože obyčejní lidé si v té době
nedopisovali ani neposílali balíky. Pokud chtěli balík
někomu doručit, museli si vystačit sami a spolehnout se na své
nohy. Pěšky, např. za vojáky v posádkách, se běžně chodilo do Brna, Olomouce,
Prostějova atd.
V roce 1876 zahájila provoz železnice z Brna do Prahy a tak byl úřad Na
Vaculce a koňská pošta zrušeny. Úřadovna byla přemístěna na nádraží ve Skalici nad
Svitavou. Doručování zajišťovali poslové za honorář 50 zlatek ročně. U nás nejstarší
známé jméno poštovního posla je František Parolek bytem v č.p. 21.
Dráhy byly postupně rozšiřovány. Roku 1889 z Prostějova do Třebovic s
odbočkou do Jevíčka a Velkých Opatovic. Poštovní službu pro Cetkovice v té době
zajišťovala pošta v Jevíčku, kde byl v té době berní a soudní úřad.
Když byla 30. září 1899 zřízena pošta v Cetkovicích, poštmistrem se stal
obchodník František Vyšinka a doručovatelem Jaroslav Kubín č. 115, který ještě 9 let
jezdil pro zásilky do Jevíčka.
Roku 1908 byla dráha prodloužena z Velkých Opatovic až do Skalice nad
Svitavou a v Cetkovicích byla postavena dřevěná zastávka. Po J. Kubínovi nastoupil
do funkce doručovatele Josef Parolek, Kaplice č.p. 7 a po něm jeho sestra Anastázie
Parolková, bydliště tamtéž, která doručovala v Cetkovicích a ve Světlé až do roku
1958. Po tragické smrti poštmistra Vyšinky v roce 1922 byla pošta přemístěna do č.
27, Malá Strana. Tam pracovali jako vedoucí: Fr. Nečas, Fr. Štěpánek, Fr. Kabát,
Marie Vlčková, Jos. Procházka, Fr. Soural a Marie Blinková, Hlavní, která zde
pracovala velmi dlouho - od roku 1934 do 1962.
V roce 1926 byla na místní poště zřízena telefonní stanice nákladem 8.000 Kč.
Roku 1940 se pošta stěhovala zpět do domu Fr, Vyšinky, který tehdy vlastnila jeho
vnučka Jarmila Hyánková. Dům s původním číslem 62 byl přečíslován na č. p. 168.
V letech 1950 balíkové zásilky přiváželi z cetkovické zastávky zaměstnanci pošty
Ladislav Barva, Zádědiní a Fr. Hloušek na jízdním kole s vozíkem.
V roce 1962 dům č.p. 168 zakoupila obec.
V roce 1962 na místo poštmistrové nastoupila p. Jarmila Sychrová,
ul. Pohorská. Doručovatelka An. Parolková odešla do důchodu a po ní nastoupila
Marie Klementová, Kaplice 109, Marie Skařupová , Brodek 81 a nakonec Marie
Parolková , Rybníčky 181.
Od roku 1965 pošta začala přijímat měsíční platby inkasa. V roce 1967 po
nutných opravách a výstavbě jedné velké místnosti byla v č. 168 umístěna mateřská
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škola, ale pošta zde zůstala. V roce 1973 již Česká pošta zrušila meziměstské spojení
vedené na dřevěných sloupech a toto vedení bylo přemístěno do podzemních kabelů.
V roce 1972 byla vydána brožura Poštovní směrovací čísla pro celé
Československo, protože zásilky začaly třídit ve střediskových poštách automatické
třídící stroje čtoucí číselné znaky jednotlivých pošt.
V roce 1977 byla otevřena nová mateřská škola a pošta mohla být přestěhována
do přístavby po školce. Od roku 1977 poštu doručovala Miroslava Nárožná, Příční 191
v Cetkovicích a Marie Kubínová č. 21, která doručovala v Uhřicích.
V roce 1997 odešla p. Jarmila Sychrová po 35 letech služby do důchodu a na
poštu v Cetkovicích byla přijata sl. Monika Sedláčková z Vanovic. Pošta byla
modernizována hlavně počítačovou technikou s programem APOST. V té době zde
byla položena také nová podlaha. V roce 2002 odešla Monika Sedláčková na
mateřskou dovolenou a do Cetkovic nastoupila p. Markéta Hartlová z Uhřic.
Hodiny pro veřejnost byly původně od 7.00 - 8.30 a 13.00 - 15.30, po změně to
bylo 8.00 - 10.00 a 14.00 16.00 a středa 17.00. Nyní jen 8.00 - 10.00 a 14.00 - 15.30,
středa do 17.00.
Doručovatelka p. Nárožná zde ještě pracovala v letech 2004 - 2006 jako
výpomoc na zkrácený úvazek. Česká pošta přibližně v té době přestala doručovat
denní tisk a časopisy, což převzala jiná firma.
V roce 2004 byla pošta zrekonstruovaná, byl zvětšen prostor pro veřejnost,
instalována nová přepážka, nový nábytek, dlažby, bezpečnostní vstupní dveře a
radiátory,
Kromě klasických služeb se zde sjednávají různé produkty. V roce 2013
Česká pošta přestala doručovat zásilky, Cetkovice a všechny okolní obce přešly pod
Poštu Velké Opatovice, doručovatelky jsou motorizované a zásilky rozvážejí auty.
Během minulého desetiletí byl modernizován Apost program na X APOST .
Před několika lety byl na poště zřízen terminál Sazky. Pošta se dováží a odváží 2 x
denně.
Česká pošta v roce 2016 nabídla obci a LSD Jednota Cetkovice zřízení pošty
Partner, což by znamenalo zrušení současné podoby naší pošty tak, že její náplň by
převzala buď prodejna Jednoty nebo obec. Obě instituce nabídku odmítly a naše pošta
zůstala zachována.
Od 1. října 2019 odešla p. Markéta Hartlová do důchodu a na její místo byla
přijata p. Nikol Růžičková, Cetkovice, Řadovky.
Přepravní uzel je zřízen v Brně, nadřízeným orgánem je Česká pošta s.p. obvod
Vyškov.
Dagmar Partyšová
Informace byly čerpány ze starých kronik, ze zápisů kronikáře p. Emila Sice a
kronikářky Dagmar Partyšové.
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******************************************************************************************

Informace
Možnost nahlášení kominických služeb
Oznamujeme občanům, že je opět každoroční možnost provedení
kominických služeb.
Zájemci se můžou nahlásit na OÚ v úředních hodinách nebo telefonicky
do 18. 10. 2019.
………………………………………………………………………...........................................
MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

v obci Cetkovice bude dne 23. 10. 2019 v době od 15.00 do 16.00
hodin před obecním úřadem.
Zde bude možnost předat pracovníkům pověřené firmy
následující odpad:
Plechovky se zbytky barev, zářivky, pneumatiky (bez disků),
akumulátory, prošlé léky, textil znečištěný olejem apod.
A také odpad zpětného odběru:
televizory a monitory, rádia a počítače, ledničky a
mrazničky.
Zde upozorňujeme, že musí být kompletní.
Věříme, že každý občan využije tohoto sběru,
který obec organizuje, a v uvedeném termínu
odevzdá odpad tam, kam patří.
Žádáme občany, aby tento odpad nosili až ve
výše uvedené době a mohli tak odpad předat
přímo pracovníkům pověřené firmy.
…………………………………………………………………………………………...

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
v obci Cetkovice bude ve dnech 24. 10. – 27. 10. 2019
na parkovišti u kulturního domu.
Budou umístěny 2 kontejnery o objemu 40m3 .
Kontejnery jsou určeny pro odpad, který se svými
rozměry nevejde do popelnic.
Např. staré koberce, lina, hadry, matrace, zbytky z postelí,
použitá keramika, odpad z vyklízení půd apod. Nábytek
jen v rozebraném stavu.
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Nesmí se ukládat: Výše uvedený nebezpečný odpad. Dále odpad jako železo,
pneumatiky, látky hořlavé a výbušné, uhynulá zvířata.
Žádáme občany, aby v případě přeplnění kontejnerů, nechali další odpad na jarní
svoz a nehromadili ho na komunikaci u kontejnerů.
Náklady spojené s odvozem a likvidací nebezpečného a velkoobjemového odpadu
hradí obec Cetkovice. Tento sběr je určen občanům - ne podnikatelům.
…………………………………………………………………………………………...
Zubní pohotovost o víkendech – Říjen 2019
Den
5.10.

Lékař
MUDr. Mikulášková

Adresa
Letovice, Mánesova 468/2

Telefon
516 474 488

6.10.

MUDr. Nečasová

Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2

607 812 963

12.10. MUDr. Padalík

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

13.10. MUDr. Paděrová

Šebetov, 117

516 465 452

19.10. MUDr. Jílková

Rájec, Ol. Blažka 145

516 410 786

20.10. MUDr. Pernicová

Boskovice, Růžové nám. 16

774 177 804

26.10. MUDr. Pokorná M.

Blansko, Gellhornova 9

516 412 422

27.10. MDDr. Potůček

Blansko, Pražská 1b

516 419 538

28.10. MUDr. Roth

Ostrov, Zdrav. středisko

516 444 326

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

Obecní knihovna Cetkovice

Připomínáme změnu půjčování knih od 8.10.2019:
úterý 15.30 h -18.00 h

…………………………………………………………………………………………...
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Další odpoledne s Albatrosem /pro děti i dospělé/
Pondělí 14. 10. 2019 v 17 h v obecní knihovně
Program: čtení, hry, úkoly - zaměřené na 70. výročí vydavatelství Albatros,
loutkové divadlo
…………………………………………………………………………………………...

Kdo si hraje, nezlobí /pro děti i dospělé/
Odpoledne společenských her a loutkového
divadla
Úterý 29. 10. 2019 od 15.30 h v obecní knihovně
/v době půjčování knih a podzimních prázdnin/
Program: společenské hry, úkoly, loutkové divadlo
******************************************************************************************

Pozvánka na nadcházející akce
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…………………………………………………………………………………………...
Sportovní klub Cetkovice pořádá v sále kulturního domu Cetkovice
v sobotu dne 12. října 2019

Taneční zábavu
Hudba: ARCUS
Začátek: 20.00 hodin
Občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé.
…………………………………………………………………………………………...
Zastupitelstvo obce

CETKOVICE

srdečně zve naše důchodce na tradiční
Přátelské setkání,
které se uskuteční v n e d ě l i 20.10.2019 v sále Domu kultury ve 14,30 hod.
Setkání se uskuteční s tímto programem:
zahájení
vystoupení dětí z MŠ a ZŠ
proslov zástupce obce
občerstvení
-

vystoupení dechového souboru Holóbkova mozeka

Na Vaši účast se těší Zastupitelstvo obce Cetkovice.
…………………………………………………………………………………………………

Den vzniku samostatného Československého státu
Ke dni výročí vzniku samostatného československého státu a
uctění památky padlých v obou světových válkách bude
25.10.2019 vypraven lampionový průvod. Účastníci průvodu
se sejdou v 18.00 před budovou Obecního úřadu. Průvod se
vydá na pochod obcí a naši hasiči položí věnec k pomníku
padlým.
Pro účastníky pochodu bude v průjezdu Obecního úřadu připraveno malé
občerstvení.
………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………

Srdečně zveme na
cestovatelskou přednášku s Mgr. Zdeňkem Špíškem
Pondělí 4. 11. 2019 v 17 h v obecní knihovně
Anotace:
„Netradiční svatební cesta, křížem krážem zemí Kiwiů. Se stařičkým autem místo
stanu, batohem na zádech a foťákem na krku. Pronikneme do hlubokých fjordů jižního
ostrova, vystoupáme na štíty Jižních Alp, abychom viděli přirozenou populaci
jediného horského papouška Nestora kea. Proti proudu řek vnikneme do jeskyní, kde
místo hvězd svítí červi. Prozradíme tajný tip jak bojovat s muchničkami. Na severu
vystoupáme na vrcholy sopek a obkroužíme i legendární horu osudu.
V lávových polích se pokusíme najít i místní pampelišku (Taraxacum magellanicum).“
Mgr. Zdeněk Špíšek

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