ZPRÁVY
Z CETKOVIC

Březen 2022
1

Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Čas letí zběsilým tempem a my máme za sebou první březnové dny. Blíží
se mílovými kroky jaro. Někde už jsou vidět sněženky. Teplé únorové počasí
také způsobilo, že „kočičky“ jako symbol Velikonoc se objevily velmi brzy.
Přesto teploty na začátku března v noci klesly hluboko pod bod mrazu.
V únoru nás sužoval prudký vítr. V jeden den byl asi půlhodinový poryv silného
nárazového větru, který i v naší obci způsobil drobné škody, jako jsou např. spadené
střešní tašky. Bohužel to odnesl i kříž u pily při vjezdu do obce od Boskovic. Vrchní
část kříže byla sfouknutá a při pádu se rozbila. Budeme muset pozvat odborníky, kteří
nám v létě řeknou, jak ho budeme opravovat. I pokud se projdete po lese, tak uvidíte
spoustu spadaných stromů. Jen v obecních lesích padlo zhruba 400 m3 dřeva. Některé
stromy například zatarasily cestu na Pohoru.
Jak jste si jistě všimli, když chodíte hradit poplatky na OÚ, naplno se pracuje na
bezbariérové úpravě obecního úřadu. Do finální výšky je vystavěna výtahová šachta.
Museli jsme přemístit regály s knihami v knihovně. Firma zde vybudovala
sádrokartonovou stěnu, aby mohly práce probíhat za provozu. Nyní je na řadě odkrytí
střechy, kde dojde k napojení knihovny na výtahovou šachtu. Je třeba, aby přitom bylo
lepší počasí. Zbudovány jsou i příčky pro bezbariérové WC. Dlouho jsme rozhodovali,
jak upravit vjezd. Jsou zde velmi zvlněné stěny a také zeď přiléhající k
sousednímu hostinci je v dolní části „ze šikma“ (proto zde bylo masivní obložení).
Rozhodli jsme nad rámec stavby, že celou zeď srovnáme přistavením nové zdi. Jinak
práce pokračují dle harmonogramu.
Také naplno připravujeme vybudování komunikace na ul. Vrbovecká. Na tu už jak
na smilování čekají obyvatelé této ulice. Čekali jsme na to, až budou nemovitosti (i ty
budoucí) napojeny na inženýrské sítě. A tak dojde v letošním roce k výstavbě
komunikace. Stav v této ulici už byl neúnosný, protože po překopech komunikací na
napojení IS došlo k tomu, že se silnice propadala, byly zde velké výmoly a velká
prašnost. V zimě se vozovka nedala udržovat. Vlivem stavební činnosti byla cesta při
deštích plná bláta. Při opravě dojde k navýšení podkladu, zhotovení uličních vpustí,
uložení obrub (ty budou přejezdové) a položení asfaltobetonu. Opraveno bude také
propojení na ul. Hliníky. Zároveň bude opravena pásmová propust v napojení ul. Brodek
a Výmoly, která je v havarijním stavu a hrozí zde škody na automobilech či úraz chodců.
Zároveň při této akci dojde i k opravě překopu na ul. Zádědiní. V současné době jsme
vypsali výběrové řízení, kde jsme oslovili 11 možných dodavatelů k předložení nabídky
na tuto akci.
Začali jsme s opravou kontejnerového stání na tříděný odpad na ul. Sadová u
kulturního domu. V blízkosti kontejnerů parkují auta a tak se při odvozu svozová firma
k nim jen velmi těžko dostává. Dojde k rozšíření stání do svahu cca 1,2 m a současné
místo, kde stojí kontejnery, bude sloužit k lepší manipulaci s nimi při vývozu, Zároveň
budou moci vozidla parkovat blíže a nedojde k jejich poškození. Tím pádem bude
umožněn po ulici širší průjezd pro vozidla.
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Únorové počasí také umožnilo dokončit dopadovou plochu pod workoutové hřiště
s fitness prvky. Byla zde položená litá pryž. Jedná se o vysoce bezpečný, extrémně
trvanlivý povrch beze spojů a s minimální údržbou skládající se ze dvou vrstev základní vrstvy, vysoce elastické, vyrobené z tzv. SBR granulátu a vrchní nášlapné
vrstvy z EPDM granulátu vždy smíchaného se speciálním polyuretanovým pojivem.
Barvu jsme zvolili zelenou, aby lépe zapadla dopadová plocha do terénu. Hřiště již je
možné plně využívat. Jak dovolí počasí, dojde k osetí terénních úprav travním semenem.
Na dětském hřišti na ul. Školní je třeba odstranit drobné nedodělky vyplývající
z předávacího protokolu. Zde se čeká na lepší počasí, aby firma mohla vše dokončit.
Během února došlo také k mnoha jednáním týkajících se spojení ZŠ a MŠ. Objevila
se kolem toho spousta polopravd, neuvěřitelných konstrukcí, pomluv (někdy snad i
úmyslných lží) a interpretace vytržené ze souvislostí. Nechci, v žádném případě, přilévat
jak se říká „olej do ohně“. Buďme k sobě ohleduplní. Co zjistila pracovní komise,
budeme prezentovat asi v dalším zpravodaji, až budeme mít kompletní informace.
Prosím všechny o to, aby se snažili o uklidnění situace a ne její eskalaci. Věřte mi, že se
této otázce věnujeme velmi intenzivně a zvažujeme ze zjištěných faktů všechna pro i
proti. Jen si dovolím drobnou poznámku. Při jednáních jsme zjistili, že ve spojených
organizacích přechází děti z MŠ na ZŠ ve více jak v 90 procentech.
Únor nám přinesl rozvolnění covidových opatření a tak bylo možné uskutečnit první
společenské akce. Svou valnou hromadu a první fotbalové utkání mají za sebou naši
fotbalisté. Mohli jsme se také těšit z Masopustního průvodu. Bylo krásné vidět, jak si to
užívaly především děti, které měly opravdu zajímavé masky. Pro dospělé je to naopak
hodně náročné po všech směrech. Jsem rád, že se v naší obci snažíme udržovat tradice
našich předků a velmi děkuji všem zúčastněným.
Nemohu se ve svém proslovu nezmínit o nesmírné lidské tragédii, která v únoru
započala. Jedná se o napadení Ukrajiny Ruskem. Ať důvody či pohnutky byly jakékoliv,
jedná se o regulérní válku, která s sebou přináší utrpení, zranění či smrt spousty lidí.
K ničemu dobrému tato válka nepovede. Povede jen k nesmírnému utrpení, které
postihne i nás. Musíme si uvědomit, že nejbližší ukrajinské město Užhorod je od nás
vzdáleno autem 500 km. Už teď vidíme, jak k nám proudí mnoho uprchlíků před válkou.
Nesmíme zapomenout, že konflikt nás zasáhne i ekonomicky. Vidíme to na růstu cen
plynu, benzínu či nafty. To vše zvyšuje i inflační tlaky na ceny téměř všeho. Invazi
Ruska do svrchovaného státu a vyvolání válečného konfliktu, ať je to z jakéhokoliv
důvodu, nezbývá než jednoznačně odsoudit. Nikdy jsem si nemyslel, že válka v Evropě
je vůbec možná a že se lidé asi nikdy nepoučí z minulosti. Ve světle této scenérie se mi
zdají naše současné problémy a rozmíšky absolutně malicherné.
I během března se vybírají poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatky za
držení psů. V hojném počtu je využíván platební terminál a platby tak probíhají
bezhotovostně. Také děkujeme za to, že se snažíte využívat k platbám úřední dny. Opět
Vám chceme vyjít vstříc a připravili jsme na březen jednu sobotu, kterou mohou využít
ti poplatníci, kteří se nemohou například z pracovních důvodů běžně dostavit v úředních
hodinách.
Máme za sebou Popeleční středu. Ta nám připomíná pomíjivost lidského života a
v tento den bychom se také měli zříci všeho zlého. Je také začátkem postní doby, která
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trvá až do začátku mše na památku Večeře Páně na Zelený čtvrtek o Velikonocích.
Pro křesťany se jedná o dobu očekávání na příchod Ježíše Krista. Využijme všichni tento
čas klidu a rozjímání pro svou duševní očistu a těšme se také z očekávání příchodu jara,
i když v současných mrazech se nám tato představa zdá vzdálená. Přeji Vám příjemný
březen.
Petr Horák
starosta obce
*******************************************************************************************

Společenská kronika
V měsíci březnu se dožívají významného životního výročí tito jubilanti:
Soukupová Jiřina
Rejda Vítězslav
Kaldová Hana

Zvejška Josef
Becková Mária

Gratulujeme a přejeme spokojenost a pevné zdraví v dalších letech!
.…………………………………………………………………………………………..
V měsíci únoru naše řady opustila:
Jana Rafailová
Čest její památce!
*******************************************************************************************

Informace z Mateřské školy
Zimní olympijské hry v mateřské škole.
Měsíc únor byl pro
většinu ve znamení
zahájení
olympijských her
v Pekingu, a jelikož
i my v mateřské
škole jsme nadšení
sportovci, nemohli
jsme si tuto událost
nechat ujít.
I u nás proběhlo
tradiční
zahájení
olympijských her
poslechem hymny a
průvodem s olympijským ohněm. Jednotlivé sportovní disciplíny jsme si přizpůsobili
dle možností našich olympioniků. Ze zimních sportů si děti mohly vyzkoušet například:
lyžování ve slalomu, závod v bruslení, curling či střelbu pukem na branku. Naši malí
sportovci byli soutěživí, závodili ze všech svých sil, v týmu se podporovali a nechybělo

Březen 2022
4

ani fandící obecenstvo. Na konci olympiády získaly děti zasloužené ocenění v podobě
medailí.
Všichni jsme si toto období sportu užili a děti si odnesly plno zážitků doprovázených
smíchem a radostí.
Jana Kováčová
*******************************************************************************************

Sportovní klub Cetkovice
Valná hromada
V pátek 18.2.2022 se v Hostinci u Smékalů konala valná hromada SK Cetkovice,
z.s.. Bilancovali jsme zde činnost za rok 2021 a udělali si plány na rok 2022. Také byl
zvolen nový výkonný výbor.
Naše organizace má k dnešnímu dni po revizi členů výkonným výborem, který
dostal úkol z poslední VH, 81 členů, z toho je 48 členů řádných s hlasovacím právem,
13 čestných členů a 20 členů mladších 18 let. Dále jsme pak členy FAČR, kde máme
registrováno 112 členů, což je nárůst o 16 proti poslední valné hromadě. V juniorském
věku je 59 členů do 23 let (z toho 37 členů do 18 let).
Sportovní klub Cetkovice organizuje tři fotbalová družstva. Muži hrají III. třídu
okresního přeboru Blansko. Mladší přípravka pak svůj okresní přebor. Starší přípravka
zatím jen trénuje a není přihlášena do okresních soutěží, protože jsme nevěděli, jaký o
ni bude mezi dětmi zájem
Nový výkonný výbor bude pracovat ve složení - Horák Petr, Jedlička David, Najer
Radek, Pospíšil Jakub, Pospíšil Jaroslav, Sychra Miroslav, Učeň Ladislav, Kubín
Michal a Šmíd Zbyněk.
Hlavní akcí roku 2022 budou oslavy 80 let od založení SK Cetkovice, které jsou
naplánovány na 9.7.2022. Postupně se připravuje program.
Zimní příprava
Již jsme absolvovali dne 27.2.2022 na umělé trávě v Boskovicích první přátelské
fotbalové utkání mužů, ve kterém jsme porazili Doubravici 8:2. Výsledek v těchto
utkáních ale není důležitý. Jde především o přípravu na sezónu. V dalším plánovaném
utkání s Ráječkem nám budou chybět 4 hráči základní sestavy. Jinak kluci absolvují
pravidelné tréninky v tělocvičně ZŠ ve V. Opatovicích. Doplňkově pak chodí hrát na
víceúčelové hřiště a také navštěvují místní posilovnu.
Další plánovaná utkání mužů:
6.3.2022
Cetkovice – Ráječko „B“
12.3.2022 Cetkovice – Letovice (pohár)
19.3.2022 Cetkovice – Bořitov

17.30 h
14.00 h
16.00 h

umělá tráva Blansko
umělá tráva Blansko
umělá tráva Boskovice
Petr Horák

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

Obecní knihovna Cetkovice

Březen – měsíc čtenářů
Březen slavíme jako měsíc čtenářů - měsíc knihy. V loňském roce stále ovlivňoval chod
knihovny výskyt koronaviru Covid-19 a s tím související epidemická opatření, kdy se
nemohly konat společenské a kulturní akce. Proto v roce 2021 proběhlo jen několik akcí
– cestovatelská přednáška o Albánii, návštěva žáků 1. a 2. ročníku ZŠ v knihovně
(čtenářská dílna), návštěva dětí MŠ v knihovně – součást projektu, velikonoční výstava,
úkolová soutěž ve zpravodaji. Na to, že v letech před covidem bývalo v knihovně 15 20 akcí za rok, je to opravdu málo. Tak jen doufáme v lepší časy.
V současnosti probíhají v budově úřadu stavební práce – bezbariérový přístup a nový
výtah, který bude mít výstup také v knihovně. Chod knihovny tyto práce neohrožují,
část regálů je jen přesunuta do vedlejší místnosti a čtenářům je stále zpřístupněna.
V roce 2022 plánujeme: březen - přednáška Řez ovocných dřevin,
V průběhu roku - trénování paměti, odpoledne společenských her, cestovatelské
přednášky, výstavy.
Porovnání některých statistických údajů
2021
Výpůjčky knih celkem
1 826
Z toho výpůjčky dětem
138
Návštěvníci knihovny (vč. akcí)
632
Návštěvníci kulturních akcí v knihovně
77
Nákup nových knih
97
Vyřazení zastaralých knih
1
Počet čtenářů
80
Přihlásilo se 7 nových čtenářů

2020
2019
1 834
2195
101
296
671
990
154
331
131 (i dary) 122 (i dary)
192
154
83
75

Čtenáři s největšími výpůjčkami za rok 2021
Dospělí
1. Jana Jancková
2. Jana Kohoutová
3. Radek Grepl a Marcela
4. Dagmar Partyšová
5. Věra Palánková

Děti a mládež
1. Nela Hunčová
2. Filip Pospíšil
3. Matěj Bednář a Magda
4. Sára Vašíčková
5. Pavla Knídlová

112
91
72
67
62
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10
7
7
5
4

Jsem ráda, že máme zatím hodně čtenářů věrných naší knihovně, i když velikou
konkurencí tištěným knihám jsou v dnešní době tablety, čtečky a mobily. Pokles
čtenářů je hlavně z řad dětí a mládeže. Proto si velmi cením, že už druhým rokem
půjčujeme knihy žákům do základní školy do jejich čtenářské dílny, kde je žáci se
zájmem čtou a pracují s nimi. Knihovní fond je každý rok rozšiřován o novinky
vydané v daném roce, často vybrané i na rady čtenářů.
Knihovnice
„Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha.“ Seneca
*******************************************************************************************

Informace
Zubní pohotovost o víkendech a svátcích– březen 2022
Datum Jméno

Adresa

Telefon

5.3.

MUDr. Nečasová Lucie

Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2 607 812 963

6.3.

MUDr. Padalík Karel

Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263

12.3.

MUDr. Paděrová Miroslava

Šebetov, 117

516 465 452

13.3.

MUDr. Paulíčková Jarmila

Černá Hora, Zdrav. středisko

725 415 615

19.3.

MUDr. Paulíčková Veronika Černá Hora, Zdrav. středisko

723 184 842

20.3.

MUDr. Pernicová Libuše

Boskovice, Růžové nám. 16

774 177 804

26.3.

MDDr. Potůček Jiří

Blansko, Pražská 1b

516 419 538

27.3.

MUDr. Roth Pavel

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

.…………………………………………………………………………………………..
Obecní úřad oznamuje, že od 14. února 2022 jsou vybírány platby za svoz
komunálního odpadu na rok 2022 ve výši 600 Kč za občana.
Dále jsou vybírány poplatky za psa – 150 Kč/pes, 200 Kč za každého
dalšího psa. Pro seniory nad 65 let platí sleva 120 Kč/pes a 150 Kč za
každého dalšího psa.
Výše zmíněné poplatky můžete platit bezhotovostně převodem na
číslo účtu 2026230399/0800, kde jako variabilní symbol uvedete číslo
popisné Vašeho domu. Do poznámky je vhodné uvést počet osob, za
které poplatek převádíte a případně i počet psů zahrnutých v platbě.
Hotově a kartou lze platit v kanceláři obecního úřadu v úředních
hodinách.
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Pondělí: 800-1200, 1400-1700
Středa: 800-1200, 1400-1700
Pro občany, kteří nemají možnost uhradit poplatky během pracovního týdne, je
vyhrazena i sobota 19. 3. 2022 v době 800-1000.
.…………………………………………………………………………………………..
Podařilo se vyjednat náhradní přímé spojení Jevíčka a Velkých Opatovic
s Brnem
Dne 3. 11. 2021 byl ukončen spoj Moravská Třebová – Brno, který byl pro cestující
z Opatovicka a Boskovicka jediným přímým spojem bez přesedání do krajského města.
Spoj byl hojně využíván studenty, pracujícími v Brně a také seniory. Soukromý
dopravce provoz linky zrušil, mimo jiné z důvodu nedostatku řidičů.
Okamžitou reakcí byla aktivita především starostů obcí a měst (Velké Opatovice,
Jevíčko, Cetkovice, Knínice). Hlavním hybatelem se stala také paní senátorka Ing.
Jaromíra Vítková. Po mnoha jednáních, která byla kvůli covidu složitá, vznikl ve
spolupráci s Jihomoravským krajem a firmou Kordis JMK kompromis. Od 1.3.2022
budou moci obyvatelé obcí v naší oblasti využít 3 spojů vedených v ranní době a 3
zpátečních spojů v odpolední době. Tyto spoje vzniknou propojením 3 existujících linek
a přidáním dalších odjezdů linky 234 mezi Blanskem a Boskovicemi, aby byly
minimalizovány vícenáklady se zavedením těchto spojů.
Toto řešení, my jako starostové, bereme jako kompromisní a dočasné. Stále se
budeme snažit, aby byl provoz přímého spoje obnoven v podobě, jaká byla před
zrušením. Další jednání mají následovat i v měsíci březnu.
Bližší informace naleznete na letáku v tomto zpravodaji.
.…………………………………………………………………………………………..
Plánovaná výstavba 22 rodinných domků
Během posledních měsíců jsem měl mnoho dotazů kolem připravované lokality pro
výstavbu 22 rodinných domků v oblasti Rybníček. Týkaly se především toho, kdy by
mohlo dojít k prodeji stavebních pozemků. Dovolím si nastínit harmonogram. Hotova
je stavební dokumentace. Po kontrole rozpočtů by mělo být v polovině dubna vypsáno
Svazkem vodovodů a kanalizací výběrové řízení na dodavatele inženýrských sítí
(vodovod, kanalizace dešťová, kanalizace splašková). V ideálním případě
předpokládáme, že by zhotovení sítí mohlo být do října 2022. Již 3 roky máme zaplacen
připojovací poplatek firmě EG.D. (dříve E.ON Distribuce). Dle sdělení pracovníka
firmy začali s projektováním elektrické sítě. Bohužel na tuto část prací příliš vliv
nemáme. Můžeme předpokládat, že realizace by mohla být začátkem příštího roku.
Řešíme umístění trafostanice, která má být na problematickém pozemku. Součástí
územního rozhodnutí je i rozvod plynu. V současné době a po konzultacích s ostatními
obcemi, kde provádějí zasíťování, nemá rozvod plynu příliš význam. Důvodem je to, že
obec plynovod komplet zainvestuje, ale plynárny Vám jej v současné době ani za
nějakou částku nevykoupí. Což je zmařená investice. Jedná se také o to, zda budoucím
stavebníkům díky stavebnímu zákonu vůbec vytápění jen plynem povolí. Také
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k rozhodnutí nedělat plynovod přispívá i prohlášení EU týkající se ukončení topení
plynem v domácnostech po roce 2035, také současné problémy s dodávkou plynu
z Ruska a s tím spojené zvyšování ceny. Z výše uvedených důvodů předpokládáme, že
během roku 2023 bychom mohli začít prodávat pozemky. Samozřejmě zde bude
podmínka, že do dvou či tří let musí být postavena určitá část domu.
Další dotaz byl veden na cenu. Ta bohužel není ještě známá. Bude ji stanovovat
Zastupitelstvo obce Cetkovice. Bude vycházet z částky, kolik nás budou stát náklady na
zbudování sítí.
Jak jsem psal minule, před samotnou stavbou bychom chtěli zbudovat nový
propustek místo stávajícího mostu na ul. Sadová u č.p.216, který není ve stavu, aby
vydržel trvalý průjezd nákladních automobilů. V současné době byl doladěn rozpočet a
do 14 dnů bude vypsáno výběrové řízení. Je to nutné i z důvodu toho, abychom odlehčili
provozu na ul. Rybníčky.
Petr Horák
***************************************************************************

Informace o uskutečněných akcích
Masopust v Cetkovicích
Masopust pro někoho znamená období veselí, radovánek a hodování od Tří
králů do Popeleční středy zakončené masopustním průvodem či masopustním bálem.
Pro někoho je to možná známý pojem bez hlubšího smyslu. Jde o tradici, která na
našem území sahá až do 13. století. Dříve ovšem masopust býval poněkud rozpustilejší
a hlučnější než dnes.
Kulturní, školský a sportovní výbor při
Zastupitelstvu obce Cetkovice se snaží tuto tradici
udržet a každoročně pořádá Masopustní průvod
obcí. Ten letos připadl na sobotu 26. února. Sraz
masek byl jako vždy na návsi u obecního úřadu,
kde bylo připraveno „startovní“ občerstvení. Sešlo
se nás celkem 19 masek od dvou let do dospělosti.
Vedoucím průvodu byl statný medvěd, dále přišla
kouzelná čarodějnice, klaun s malou červenou
karkulkou, o něco starší červená karkulka s dobře
vybaveným košíčkem, Sherlock Holmes se svým
pomocníkem, vytrvalý potápěč, tři pohádkové
princezny, dřevorubec s motorovou pilou a sedm
žolíkových karet. Po předání symbolického klíče
od Cetkovic průvod vyrazil. I přes zamračené
počasí panovala dobrá nálada. Cestou bylo ve většině domácností, které nás přivítaly,
připraveno občerstvení. Ochutnali jsme koblížky, buchty, chlebíčky, jednohubky,
čerstvě usmažené řízečky, štrůdly a další dobroty, spoustu kokinek a teplý čaj.
Dospěláci se pak zahřáli u různých likérů, slivovičky nebo třeba kávy. Velmi si
pohoštění našich spoluobčanů vážíme a děkujeme za ně. Díky patří také za finanční
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příspěvky, které budou použity na kulturní akce v obci konané Kulturním, školským a
sportovním výborem.
A děkujeme i všem maskám, zvláště pak maskám - dětem. Některé zvládly celou
téměř osmihodinovou cestu až do cíle. Snad se nás příští rok sejde více.
Lenka Vybralová

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

Pozvánka na nadcházející akce
Každý čtvrtek od 18.30 h do 19.30 h
probíhá v malém sále kulturního domu v Cetkovicích

Cvičení pro ženy a dívky

S sebou si vezměte: podložku, ručník, pití

Přijďte si zacvičit, příjemně se protáhnete a uvolníte!
.…………………………………………………………………………………………..
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