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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Únorová pranostika „Únor bílý - pole sílí“ na ten letošní únor absolutně
„nepasuje“. Teploty byly téměř jarní a příroda vypadala, že se probouzí.
V polovině měsíce již byly vidět rozkvetlé sněženky a bledule. Snad jen ta
vláha v podobě deště bude dostačující. Ten drobný poprašek sněhu, co se
objevil koncem měsíce, asi „nic moc“ nezachrání. A výhled počasí na březen nevěstí
žádnou změnu. Z toho plyne, že tento ráz zimy svědčí škůdcům jako hraboši či kůrovec,
kteří jsou neúměrně přemnoženi a jejich práce je vidět v okolí.
Největší únorovou investicí v naší obci je oprava sociálních zařízení pro děti
v základní škole včetně zařizovacích předmětů. Těm postupně skončila
životaschopnost, což se projevovalo na větší poruchovosti. Sociální zařízení bylo
původní z minulého století a esteticky už nesplňovalo současné požadavky moderní
doby. Již v minulém roce jsme na tuto akci požádali o dotaci MMR, ale pro velké
množství shromážděných žádostí jsme neuspěli. S opravou jsme čekali, jak dopadneme.
Nakonec jsme se rozhodli financovat vše z vlastních finančních prostředků a
zastupitelstvo obce na konci roku vybralo ve výběrovém řízení firmu Ivan Kopřiva
z Boskovic. Firma si byla vědoma, že vše bude probíhat za provozu. Hlavní bourací
práce byly naplánovány na jarní prázdniny a tři dny ředitelského volna. V tomto období
byla provedena i kompletně nová kanalizace, rozvody vody a elektřiny. Obklady a
omítky již probíhají za provozu školy. Samozřejmě práce trochu omezují provoz školy,
na chodbách je vidět prach a děti včetně učitelů nemají takový komfort. Je třeba to však
nějak přečkat a spíš se těšit na výsledek. Během února jsme také zajistili statický
posudek pro strop tělocvičny. I zde bychom chtěli v příštím roce investovat do oprav.
Omezený je i provoz na ul. Výmoly. Zde dochází k přeložce cesty, která byla
postupně vyjeta na sousedním soukromém pozemku (někde i více jak 2 m). Vracíme ji
tak do původního stavu. Po podkladových vrstvách zde bude položen asfalt, který bude
financovat firma LESCUS.
Probíhá také výběrové řízení na dodavatele akce „Snížení energetické náročnosti
objektu kulturního domu v obci Cetkovice vč. výměny zdroje vytápění“. Nyní jsou
otevřeny obálky, proveden výběr dodavatele a ten musí doložit v originále dokumenty,
které byly součástí výběrového řízení. Vypadá to, že bychom díky výběrovému řízení
mohli uspořit nějaké finance. Výslednou firmu uveřejníme v příštím zpravodaji po
podpisu smlouvy. Tato akce bude jednou z největších a nejtěžších z hlediska své
složitosti a také tím, že bude probíhat za provozu. Nahlášení pronajímatelé budou muset
trošku počítat s určitými omezeními. Vybraná firma zase bude muset své práce trošku
přizpůsobit provozu.
Připravujeme také výběrové řízení na opravu místních komunikací. Tentokrát přijde
na řadu ulice Vanovská s novou zástavbou a částečně ul. Řadovky, kde cestu malinko
rozšíříme. Zároveň chceme rozšířit ul. Školní tak, aby se zde dalo lépe parkovat. Dále
chceme doplnit štěrk na ul. Vrbovecká, kde bohužel při přípojkách, které prováděli
jednotliví stavebníci, došlo k poškození podkladu a je zde velké množství bahna. Na
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této ulici čekáme, než budou udělány přípojky na všechny pozemky a potom provedeme
finální úpravu komunikace.
Probíhá stavba lesních školek (úložišť pro stromky a haly), jejímž investorem je
firma LESCUS. Množí se dotazy a připomínky, proto po vzájemné dohodě s firmou
LESCUS proběhne na obecním úřadě krátké seznámení s projektem a majitel firmy se
svými pracovníky budou připraveni odpovědět na Vaše případné dotazy. Bližší
informace najdete dále ve zpravodaji.
Téměř každý víkend v únoru jste se mohli u nás těšit z kulturní či společenské akce.
Velmi dobrou úroveň měl II. farní ples, kde jste mohli obdivovat pěkně vyzdobený sál,
nechybělo i bohaté občerstvení a velká tombola. Zajímavé bylo barmanské vystoupení
včetně ohňových efektů. Výdělek z akce bude použit na opravy varhan a uhrazení
potřebných věci v našem kostele.
Následný víkend Kulturní školský a sportovní výbor při ZO uspořádali Obecní
zabíjačkové hody. Tato akce je pro pořadatele velmi náročná, protože příprava zabere
více jak 4 dny. Ten poslední je už většina pořadatelů unavená, protože chystání probíhá
každý den odpoledne a až do večerních hodin, za což patří všem velký dík. Poděkovat
také musíme i panu Pavlu Tichavskému, který vedl výrobu zabíjačkových dobrot.
Nechyběla i menší tombola, ze které si téměř každý něco odnesl. Pro zahřátí si většina
z nás dala svařené víno.
Rychlým tempem se blíží Velikonoce a tak i u nás před Popeleční středou nechyběl
Masopustní průvod. Proti loňskému roku se masek sešlo méně. Ovlivněno to mohlo být
i tím, že děti měly prázdniny. I tak prošli s veselou celou obec. Z finančních příspěvků
v pokladničce budou pořádány akce během roku pro děti i dospělé, které pořádá
Kulturní školský a sportovní výbor.
I v naší knihovně jste mohli navštívit zajímavé akce jako Odpoledne společenských
her a pak především Literární kavárnu k výročí 200 let od narození slavné spisovatelky
Boženy Němcové. Zde jste se mohli dozvědět mnoho zajímavých informací z jejího
života a tvorby. Nechyběla ani výstava jejich knih. Svým dílem přispěla k úspěchu akce
i paní Milada Smékalová, která přinesla ze své sbírky některá vydání nejslavnějšího díla
této spisovatelky, Babičky. Velmi zajímavé bylo nejnovější vydání z roku 2019, které
vyšlo v omezeném tisku a předmluvu k ní napsal Zdeněk Svěrák. Poměrně velkou účast
měla zajímavá přednáška o sběratelství, sbírkách a fenoménu turistických vizitek paní
Růženecké.
V březnu se pak můžeme těšit na Školský ples, který má dlouholetou tradici. Pořádají
ho rodiče dětí navštěvujících naši základní školu v Cetkovicích. Dětem pak je věnován
výdělek celé akce. Nebude zde chybět bohaté občerstvení a velká tombola. Připraveno
je také „tajné“ zajímavé vystoupení rodičů a jejich příznivců.
Mateřské centrum Cetkovice má na březen pro děti připraven Karneval. Letošním
tématem jsou komiksové postavy. Nebudou chybět i hry, soutěže či drobné odměny.
Tato akce má u nás ale i v blízkém okolí velký věhlas, protože pořadatelé mají vše
perfektně připraveno.
Postupně se také na přelomu měsíce března a dubna rozjedou i fotbalové soutěže.
Fotbalisté pilně trénují, hrají přípravná fotbalová utkání a ti nejmladší mají za sebou i
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přípravné turnaje. Na začátek dubna paní knihovnice Blanka Janková připravuje tradiční
Noc s Andersenem a přednášku o Albánii.
Od začátku února až do konce března se jako každý rok vybírají poplatky za svoz
komunálního odpadu a poplatky za držení psů. Výše poplatku za svoz odpadu je 460,Kč na osobu/rok. Poplatek ze psů byl po téměř 18 letech navýšen. Připomínám, že díky
platnosti nové OZV týkající se evidence psů a jejich čipování je nutné vyplnit znovu
přihlášku k poplatku a evidenci. Samozřejmě při placení Vám s vyplněním tohoto
formuláře pomůžeme. Je však nutné si s sebou vzít očkovací průkaz pro vyplnění
některých údajů a třeba i samolepku s čipem, pokud Vám ji při čipování dal veterinář.
Formulář také můžete stáhnout z našich www stránek a urychlíte tak platbu. Oba
poplatky se budou vybírat v úředních dnech a hodinách na Obecním úřadě Cetkovice. I
v březnu je pro Vás, kteří se nemůžete v běžné úřední dny dostavit, připraven sobotní
termín pro úhradu těchto poplatků.
Po Popeleční středě nastala doba příprav na největší křesťanský svátek – Velikonoce.
Užijme si tento čas v klidu a rozjímání. Těšme se také z očekávání příchodu jara. Přeji
Vám krásný slunečný březen.
Petr Horák
starosta obce
*******************************************************************************************

Usnesení č. 11/2020
z řádného zasedání zastupitelstva obce Cetkovice
konaného dne 24. února 2020 v kanceláři Obecního úřadu Cetkovice v 17.00 hod.
………………………………………………………………………....................................................

Zastupitelstvo obce:
001/20 – schvaluje
- zapisovatele: Ing. Kateřinu Přikrylovou
- ověřovatele zápisu: Mgr. Josefa Sychru a Josefa Jurdiče
- program dnešní schůze s malou opravou, jiné připomínky nebyly podány,
přítomno bylo všech 9 zastupitelů a 2 hosté.
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
002/20 – schvaluje průběh a výsledek inventarizace majetku Obce Cetkovice
k 31.12.2019
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
003/20 – schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „ZŠ Cetkovice – rekonstrukce
sociálního zařízení v I.NP vč. sanace části obvodového zdiva“ na JMK
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
004/20 – na základě změny struktury firmy LESCUS Cetkovice s.r.o. schvaluje
smlouvu o provádění komplexních lesnických činnosti a prodej dříví
s firmou LEKURO,s.r.o., Velká Strana 43, 679 38 Cetkovice vč. Příloh
(ceny zůstávají stejné jako v roce 2019) a pověřuje starostu podpisem
smlouvy
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
005/20 – schvaluje smlouvu č. 1040017657/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na pozemek parc.č. 1051 v k.ú. Cetkovice s firmou E.ON
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Distribuce a.s., F.A.Gestnera 2151/6, 370 49 České Budějovice na stavbu
„Cetkovice, úprava DS, č.p.149“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
006/20 – schvaluje smlouvu č. 1030051346/003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na pozemek parc.č. 489/2 v k.ú. Cetkovice s firmou E.ON
Distribuce a.s., F.A.Gestnera 2151/6, 370 49 České Budějovice na stavbu
„Cetkovice, kabel NN, Špidlík“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
007/20 – schvaluje smlouvu č. 1030058092/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na pozemek parc.č. 1052/1 v k.ú. Cetkovice s firmou 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
008/20 – schvaluje smlouvu č. 9900105319_1/VB o zřízení věcného břemene na
pozemek parc.č. 950/1 v k.ú. Cetkovice s firmou GasNet, s.r.o., Klišská
940/96, Kliše, 400 01 Ústí nad Labem na stavbu „STL plynová přípojka
k č.p. 16“ za cenu 2.000,-Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
009/20 – schvaluje pověření kontrolnímu a finančnímu výboru k provedení kontroly
v příspěvkových organizacích MŠ a ZŠ Cetkovice za rok 2019 do
30.4.2020, kdy bude předložen zápis
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
010/20 – schvaluje na základě žádosti ředitelky ZŠ Cetkovice nahrazení interního
auditu veřejnoprávní kontrolou a doporučuje sloučit funkci hlavního
účetního a správce rozpočtu. Tuto funkci bude zastávat externí účetní.
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
011/20 – 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
012/20 – schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Cetkovice
a to pro DSO Technické služby Malá Haná, IČ: 06609627, ve výši
948.054,49 Kč na předfinancování projektu – Předcházení vzniku
biologicky rozložitelného odpadu (než bude ze strany SFŽP proplacena
dotace) a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
013/20 – schvaluje uzavření dohody o úhradě podílu na akci Předcházení vzniku
biologicky rozložitelného odpadu na rok 2020 mezi obcí a DSO Technické
služby Malá Haná, IČ: 06609627, o úhradě finančního podílu ve výši
84.519,21 Kč a pověřuje starostu podpisem dohody
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
014/20 – schvaluje rámcovou smlouvu o jednoduchém vypořádání autorských práv
s SMS-služby s.r.o.,V Rovinách 934/40, 140 00 Praha 4 za cenu 13.642,-Kč
a pověřuje starostu popisem smlouvy
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
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015/20 – schvaluje vypsání a rozsah výzvy k podání nabídky pro soutěž na zakázku
malého rozsahu vč. zadávacích podmínek, minimální seznam oslovených
firem a složení výběrové komise na akci „Oprava MK 2020 Cetkovice“
(do 30.4.2020)
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
016/20 – schvaluje odkup pozemku parc.č. 881 a 883, vše v k.ú. Cetkovice za
sjednanou cenu
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
017/20 – schvaluje na základě cenové nabídky firmu Energy benefit centre, Křenova
438/3, 162 00 Praha 6 jako technický dozor stavebníka, Autorský dozor
projektanta a realizátora povinné propagace za cenu 38.000,-Kč bez DPH
a pověřuje starostu podpisem smlouvy
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
018/20 – schvaluje na základě cenové nabídky firmu JNDS projekt s.r.o., Mlýnská
905/6, 678 01 Blansko jako dodavatele projektové dokumentace „Cetkovice
– chodníky a autobusový záliv“ za cenu 64.900,-Kč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
019/20 – informaci MěÚ Velké Opatovice, odboru výstavby
- Územní souhlas – plechový sklad pro komunální techniku – Obec
Cetkovice
- Schválení stavebního záměru – garáž na parc.č. 717/2 v k.ú. Cetkovice – Josef Šafránek
- Schválení stavebního záměru – novostavba RD parc.č. 477 – Jan Horák
- Územní souhlas – plynovodní přípojka na parc.č. 943/1 a 1112 – Ana
Kačuničová a Robert David
- Zahájení společného řízení – novostavba RD na parc.č.158 – KM Beton pumpy s.r.o.
- Územní souhlas – Cetkovice – lokalita 5RD Lescus – kabelové vedení NN – E.ON
020/20 – vyplnění dotazníku firmy EKOKOM za rok 2019
021/20 – informaci Svazku V+K o zveřejnění dokumentů na úřední desce
022/20 – informaci probíhajících jednání ve věci převodu pozemku parc.č.465/4 v k.ú.
Cetkovice ze SPÚ na obec
023/20 – informaci Katastrální úřadu Boskovice
- Plomba a vyrozumění o změnách na parcelu č. 940/1, 942/1278/28,
971 972, vše v k.ú.Cetkovice
024/20 – opatření obecné povahy a stanovení přechodné úpravy provozu na silnici
II/374 na akci „“374-005 MOST PŘES LIPINU ZA ÚHŘICEMI“ na silnici
mezi Cetkovicemi a Uhřicemi
025/20 – informaci SFŽP o schválení prodloužení termínu pro doložení podkladů
k vydání RoPD na opravu KD
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026/20 – informaci MěÚ Boskovice, odboru výstavby a územního plánování
- Veřejná vyhláška – změna ÚP Borotín
- Společné jednání o návrhu územního plánu Velké Opatovice
027/20 – informaci JMK
- ve věci finančního vztahu rozpočtů ČR a JMK k obecnímu rozpočtu –
platba za státní správu
- oznámení o řízení o povolení výjimky na likvidaci hraboše polního
pro VOS zemědělců a.s.
- povolení výzkum ohrožených druhů živočichů na území JMK
- o financování sociálních služeb v roce 2020
- o vzniku webového úložiště Portál obcí
- o možnosti konkurzních řízeních na ředitele příspěvkových organizací obce
028/20 – informaci o výpovědi smlouvy s Hanáckou zemědělskou společností
Jevíčko, a.s. na BRKO
029/20 – rozvozní plán VOS zemědělců a.s.digestátu z BPS, kejdy, močůvky
a silážních vod pro rok 2020
030/20 – informaci firmy LESY ČR, s.p., ve věci organizačních změn (OSL se
stěhuje z Prostějova do Černé Hory)
031/20 – informaci Města Boskovice o navýšení VPS na sociálně-právní ochranu dětí
o roční míru inflace
032/20 – informaci ČŠI o inspekční činnosti v MŠ Cetkovice – 11.2.2020
033/20 – poděkování Charity ČR, Oblastní charity Blansko, za uspořádanou
Tříkrálovou sbírku. V naší obci se vybralo 30.226,-Kč.
034/20 – oznámení o zpravodajské povinnosti pro ČSÚ týkající se statistiky v oblasti
výdajů na ochranu životního prostředí
035/20 – výsledky celoplošné deratizace obce – podzim 2019
036/20 – žádost ředitelky ZŠ o převod zlepšeného hospodářské výsledku do fondů –
bude řešeno při finanční kontrole; dále informaci o ředitelském volnu v době
oprav a odpadech v ZŠ
037/20 – posouzení stávající stropní konstrukce v ZŠ
038/20 – informaci firmy SAKO Brno o možnosti navážení odpadů
039/20 – zprávu ze schůze finančního výboru
040/20 – připravované doplnění štěrku na ul. Vrbovecká
041/20 – informaci o opravách, investičních akcích v obci a stavu přípravy a realizace
- stavební povolení na garáž parcela č. 465/6, stav příprav výběrového řízení na
zateplení KD vč. dosavadního průběhu po otevření obálek, dokončena
obnova zeleně, zemní práce na ul. Výmoly (přeložka cesty), nové VO na ul.
Sadová, práce, stav opravy sociálního zázemí ZŠ Cetkovice, rozpočet na
opravu místních komunikaci 2020, předělání rozpočtu na opravu tělocvičny
dle posudku
042/20 – informaci o proběhlých a připravovaných společenských akcích
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*******************************************************************************************

V měsíci březnu se dožívají významného životního výročí tito jubilanti:
Letfus Josef
Vašíčková Anna
Nechutová Marie
Kohoutová Jana
Kubínová Jaroslava

Zvejška Josef
Křičková Alena
Soukupová Jiřina
Jurdičová Jiřina

Srdečně blahopřejeme!
.…………………………………………………………………………………………..
V únoru se do naší obce narodila:
Gabriela Karasová
Přejeme hodně štěstí do života!
*******************************************************************************************

Informace z Mateřské školy
Co jsme prožili v únoru v mateřské škole.
Měsíc únor nebyl příliš „bílý“, ale zato k nám do školky hned dvakrát zavítalo divadlo.
Během prvního představení jsme s dětmi navštívili zemi Eskymáků, tuleňů a ledních
medvědů. Společně s Eskymáky jsme se vydali na lov medvěda, zahráli si spoustu her
a měli jsme možnost vyzkoušet některé netradiční hudební nástroje. V dalším
představení
jsme se spolu
s herci vydali
do pohádky O
Sněhurce. Vše
nakonec dobře
dopadlo, ale
pohádkovou
zemi fantazie
jsme zdaleka
neopustili.
Jako každý rok
„zavítal“
i
tentokrát
do
školky karneval. Tradiční řádění v maskách, hry a sladké odměny rozzářily tváře dětí.
Hasič soutěžil s Červenou Karkulkou, spousta princezen a víl tančila jako na kouzelném
bále, piráti, čerti, indiáni, zvířátka a mnoho jiných pohádkových postav soutěžilo, bavilo
se a užívalo tohoto vydařeného dne.
Lenka Koplíková
*******************************************************************************************
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Informace ze Základní školy
Poklad kapitána Baltazara
Opět po roce jsme u nás ve škole přivítali Divadélko pro školy z Hradce Králové.
Loutkoherecké představení „Poklad kapitána Baltazara aneb Kdo se bojí, nesmí na
moře!“ se konalo ve čtvrtek 6. února 2020.
Dobrodružný příběh o námořnících a pirátech nás díky svéráznému opeřenci
Alfrédovi a kouzelné mušli přenesl na moře. Ovšem moře skýtá mnohá nebezpečí.
Během cesty za ztraceným
pokladem jsme překonali
bouři, vyzráli na žraloka a
odolali
zlému
kapitánu
Baltazarovi.
Společně
jsme
si
zazpívali,
zakřičeli
a
zamysleli se nad tím, že
chytrost a důvtip jsou silnější
a účinnější zbraně, než svaly a
bambitka. A větší bohatství
člověku přináší poctivost,
přátelství a čisté svědomí než
poklad.
Odměnou pro herce byl velký potlesk a rozzářené obličeje našich diváků.
Děkujeme za krásné představení
.…………………………………………………………………………………………..
MAŠKARNÍ KARNEVAL 2020
I v letošním školním roce jsme pro žáky uspořádali Maškarní karneval. Oproti
předchozím ročníkům byl nyní z kapacitních důvodů určen pouze pro žáky, kteří jsou
do školní družiny přihlášeni.
Karneval vypukl ve čtvrtek 20. února 2020. Masky se nám nejprve představily a
byly opravdu velmi nápadité. Po tělocvičně se proháněl fotbalista, florbalista, voják,
Spiderman, Batman, čarodějky, včelka, pejsek, kočičky, zajíček, jednorožec nebo třeba
Harry Potter.
Program byl bohatý, nechyběly soutěže jako třeba skákání v pytli či střelba na
branky. Vědomostní kvíz prověřil znalost pohádek a vynechat jsme nemohli oblíbenou
hru „Čokoláda“. Při této hře žáci házejí kostkou a ten, komu padne šestka, se musí co
nejrychleji ustrojit do zimních doplňků a potom si může za pomoci příboru pochutnat
na čokoládě. Avšak vše musí stihnout dříve, než další žák hodí šest.
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Poslední minuty společného odpoledne patřily tanci, parket se ihned zaplnil a
všichni skotačili v rytmu známých písní z pohádek. Nechybělo ani občerstvení – domácí
perník s mlékem.

Každý účastník si domů odnesl sladkou odměnu a spoustu veselých zážitků. I letos
se karneval, stejně jako v minulých letech, vydařil a žakům se vůbec nechtělo odcházet
domů.
.…………………………………………………………………………………………..

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání
proběhne na ZÁKLADNÍ ŠKOLE V CETKOVICÍCH
7. dubna 2020 od 15:00 do 18:00 hodin.
.…………………………………………………………………………………………..
Základní škola Cetkovice, okres Blansko, příspěvková organizace, Náves 91, 67938
Cetkovice
NABÍZÍ VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO







Pracovní pozice: uklízečka
Úvazek od 50 % a více dle domluvy, možnost dělené směny.
Pracovní doba dle dohody s ohledem na činnost organizace.
Umožníme přivýdělek při MD či RD nebo při pobírání důchodu.
Pracovní poměr na dobu určitou, nástup ihned.
Další informace na telefonním čísle 773524718 nebo
e-mailu zs.cetkovice@centrum.cz podá ředitelka školy.
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Sportovní klub Cetkovice
Fotbalový turnaj v Městečku Trnávce
Naši mladí fotbalisté se postupně připravují na jarní část fotbalové sezóny.
V sobotu 15. února 2020 si ji zpestřili turnajem mladších přípravek v hale v Městečku
Trnávce. Pořadatelem byl SPK Slovan Moravská Třebová. Turnaje se zúčastnily 4
týmy. Naši zde stejně jako loni získali velice pěkné třetí místo.
Kluci se postupně dvoukolově utkali „každý s každým“ s výsledky:
Cetkovice – Moravská Třebová „A“ 0:8 a 0:8, Cetkovice – Knínice 0:8, 1:1, Cetkovice
- Moravská Třebová „B“ 4:1, 2:1.
Konečná tabulka:
1 . Moravská Třebová „A“
18 bodů
2. Knínice
8 bodů
3. Cetkovice
7 bodů
4. Moravská Třebová „B“
1 bod
Mužstvo se nyní připravuje na jarní část sezóny 2019-2020. Pravidelně trénuje v
tělocvičně ZŠ Velké Opatovice.
Jsme rádi, že se podařilo opět navázat na dobré výsledky naši fotbalové mládeže
z nedávných let.
Starší přípravka hraje první mistrovské utkání 28.3.2020 od 10 hodin na hřišti
v Knínicích.

Horní řada: realizační tým Zbyněk Šmíd, David Kubín; prostřední řada: Lukáš Vybral,
Adam Komárek, Matěj Grénar, Lukáš Pospíšil, Prokop Hunča; spodní řada: Jindřich
Kaderka, Jan Forchtner
Petr Horák
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.…………………………………………………………………………………………..
Valná hromada SK Cetkovice
V sobotu 29. února 2020 se v hasičské zbrojnici konala výroční Valná hromada SK
Cetkovice, z.s.. Fotbalisté zde bilancovali rok 2019 a chystali výhled na rok 2020.
V současné době hrají okresní soutěže OFS Blansko muži v III. třídě a okresní přebor
hraje starší přípravka. Klub má v současné době v ČUS 74 členů a ve FAČR dokonce
103 členů. SK Cetkovice pořádá mnoho aktivit v obci jako taneční zábavy, nohejbalový
turnaj, silvestrovský fotbálek. Také se podílí na životě obce sběrem železa. Podařilo se
mu získat dotaci z MŠMT, která byla použita na vybavení klubu sportovními
pomůckami a potřebami. Velké poděkování patří také Zastupitelstvu obce Cetkovice,
které pomáhá s údržbou hřiště a přispělo nám i finančně na činnost.
Členové klubu a jejich příznivci odpracovali nemálo brigádnických hodin na úpravě
a opravě povrchu fotbalového hřiště, které nebylo v dobrém stavu a často na něm stála
voda. Nejvíce náročná byla výpomoc při tzv. aerifikaci, kdy došlo k provzdušnění
trávníku a ke zlepšení odtokových poměrů pomocí propíchání povrchu dutými hroty a
zapískováním. Zde bylo nutné z celého hřiště ručně odstranit „špunty“ hlíny.
Dovolte, abychom zde poděkovali všem členům a příznivcům za činnost a podporu.
Dále pak děkujeme Zastupitelstvu obce Cetkovice a Obecnímu úřadu Cetkovice za
podporu a SDH Cetkovice za poskytnutí prostor pro naši valnou hromadu.
Petr Horák
.…………………………………………………………………………………………..
Fotbalová příprava mužů
Družstvo mužů se připravuje na sezónu především pravidelnými tréninky
v tělocvičně Základní školy Velké Opatovice, kde kondiční přípravu vede Jan Horák.
Zároveň pravidelně v pondělí probíhá posilovací a protahovací cvičení s paní
Buryškovou v tělocvičně naší základní školy. V neposlední řadě pravidelně ve čtvrtek
dobrovolně hrají kluci fotbal buď na víceúčelovém hřišti v Cetkovicích, nebo
v tělocvičně ve Velkých Opatovicích. Družstvo má za sebou i první přátelské utkání
s Jaroměřicemi, kde zvítězilo 9:4. Dále se zúčastnilo turnaje ve Svitávce, kde skončilo
na pěkném druhém místě z šesti týmů.
Program nejbližších utkání
8.3.2020
14.3.2020
22.3.2020
28.3.2020

15.30 h
14.00 h
18.30 h
15.00 h

přátelské utkání Cetkovice – Letovice A
přátelské utkání Cetkovice – Ráječko B
přátelské utkání Cetkovice – Bořitov
mistrovské utkání Cetkovice – Lipůvka

umělá tráva Boskovice
hřiště Ráječko
umělá tráva Boskovice
hřiště Cetkovice

Petr Horák
******************************************************************************************
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Sbor dobrovolných hasičů Cetkovice
Činnost SDH Cetkovice
Prosincovou výroční valnou hromadou uzavřeli hasiči Cetkovice rok 2019 a do
dalšího roku vstoupili s tradičními plány i s novými výzvami.
Tradiční akcí, která se uskutečnila, byl 18. ledna hasičský ples. Letos ho krátce
po zahájení oživilo vystoupení mladých hasičů, které zaslouženě sklidilo úspěch. Celým
večerem provázela hudební skupina Velvet, ta všechny přítomné potěšila svým
divadelně - hudebním vystoupením. K dobré atmosféře přispělo také bohaté občerstvení
a soutěž o krásné a zajímavé ceny. Tímto děkujeme všem sponzorům za dary, stejně tak
i návštěvníkům plesu za jejich přízeň a podporu místních hasičů. A samozřejmě velké
díky patří i všem pořadatelům, kteří svůj čas věnovali přípravě a zdárnému průběhu
celého plesu.
Kromě každoročních akcí spojených s hasiči se letos v září uskuteční VODA
KOŇKÓ PŘES TŘE KRAJE, kterou pořádá Okresní odborná rada muzejnictví a
historie při OSH Blansko ve spolupráci s dalšími organizacemi OSH a SDH. Jedná se o
dálkovou přepravu vody ručními vahadlovými stříkačkami z Olomouckého kraje (Horní
Štěpánov), přes Jihomoravský kraj (Úsobrno) do Pardubického kraje (Jaroměřice). Na
předávce se budou podílet i hasiči Cetkovice se svou ruční stříkačkou. S tím je spojeno
zajištění vhodného vybavení. Již delší dobu se plánuje oprava ruční stříkačky. Ta je nyní
nezbytná. Tato investice bude nemálo nákladná, i když ji podpoří jak náš hasičský sbor,
tak i obec Cetkovice. Proto jsme se rozhodli oslovit i vás, spoluobčany. Pokud by se
chtěl někdo podílet na opravě ruční stříkačky, může pomoci přispěním finančního daru.
V případě zájmu, prosím, kontaktujte starostu SDH Cetkovice Martina Čapku buď na
tel. čísle 721 717 957, nebo během roku na hasičských akcích.
Dárcům předem děkujeme. Seznam čestných sponzorů bude zapsán do hasičské
kroniky.
SDH Cetkovice
******************************************************************************************

Obecní knihovna Cetkovice

Obecní knihovna pořádá ve spolupráci se ZŠ Cetkovice

Noc s Andersenem

KDY: v pátek 3. 4. 2020 v 18 h v knihovně s přespáním do
soboty 4. 4. 2020 - 8.30 h
KDO: žáci Základní školy Cetkovice
Přihlášky s podrobnostmi obdrží děti ve škole.
Při letošním nocování v knihovně si připomeneme 20. výročí
českého překladu knihy o Harry Potterovi. Děti se mohou těšit
na zajímavý a „kouzelný“ program.
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Informace
Zubní pohotovost o víkendech a svátcích– březen 2020
7.3.

MUDr. Nečasová

Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2

607 812 963

8.3.

MUDr. Mikulášková

Letovice, Mánesova 468/2

516 474 488

14.3.

MUDr. Lukeš

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

15.3.

MUDr. Loskot

Svitávka, Hybešova 197

516 471 210

21.3.

MUDr. Láníková

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 456

22.3.

MUDr. Kutlíková

Boskovice, Růžové náměstí 2345/12

602 882 007

28.3.

MUDr. Kupková

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 457

29.3.

MUDr. Kulhánková

Křtiny, Zdrav. středisko

516 414 291

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

Informace
Obecní úřad oznamuje, že od 10. února jsou vybírány platby za
svoz komunálního odpadu na rok 2020 ve výši 460 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 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 28.3.2020 od 800 do 1100 v kanceláři OÚ.
………………………………………………………………………………………………………………………

Obec Cetkovice vypisuje výběrové řízení na pozici:
Uklízečka budov v majetku obce.
Termín nástupu: ihned
Pracovní smlouva na dobu neurčitou.
Vaše žádosti zasílejte do 31.3.2020 na starosta@cetkovice.cz nebo
na adresu obecního úřadu.
Bližší info získáte na OÚ v úředních hodinách.
………………………………………………………………………………………………………………………

Firma LESCUS Cetkovice si dovoluje pozvat
zájemce na Setkání nad projektem lesních
školek, které se bude konat ve čtvrtek 12.3.2020
v obřadní síni Obecního úřadu Cetkovice v II.NP.
Setkání se uskuteční v době od 16 do 17 hodin. Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing.
Martin Rozmánek se svými spolupracovníky.
………………………………………………………………………………………………………………………
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Informace o uskutečněných akcích
Obecní zabijačkové hody
Zabijačka odjakživa patří k vesnickému koloritu. Na internetu najdete zajímavou
definici: „Zabijačka je událost, při níž dojde k zabití (porážce) doma chovaných vepřů
svépomocí, popřípadě za účasti řezníka, následnému rozporcování těla a zpracování
získaného masa do domácích zásob před nadcházející zimou. Kromě této
samozásobitelské role je nepřímým smyslem zabijačky také její společenský přesah,
protože bývá značně náročná na technické (kuchyňské) zázemí i na počet
spolupracovníků, takže v době zabijačky se ke členům domácnosti připojuje i širší
příbuzenstvo, sousedé apod., vykonávající pomocné práce“.
Tato definice se může
zdát úsměvná, přesto i v současné době má svůj význam. A jelikož se nemůže prasátko
veřejně zabíjet, vznikly Obecní zabijačkové hody, které i letos v sobotu 15. února 2020
pořádal Kulturní, školský
a sportovní výbor při ZO.
I u těchto hodů můžeme
z definice vybrat části,
které se na tuto akci hodí
- zabijačka je náročná na
technické zázemí a na
počet spolupracovníků,
je to setkání sousedů a
má společenský přesah.
Stejně
jako
v
předchozích
letech
výroba
samotných
zabíjačkových produktů
začala již ve středu a
trvala až do pozdních pátečních večerních hodin. Ve středu se loupala a krájela cibule,
připravovaly rohlíky a škvařilo sádlo. Další den byl ve znamení vaření masa a výroby
tlačenky (někde se jí také říká presbuřt). V pátek pak přišla na řadu výroba jelítek a
jitrnic. Výrobky se musely ještě tepelně opracovat (uvařit), což se dělo někdy až do 22
hodin. Muselo se to stihnout tak, aby v sobotu bylo vše připraveno.
Letošní sobotní prodej byl posunut už na dvanáctou hodinu, a tak bylo nutné maso
v kotlích vařit už od 9 hodin. Ve 12 hodin se otevřela okénka na prodej, před kterými
se během okamžiku udělala fronta. Mezi koupěchtivými zájemci nechyběli i lidé
z blízkého okolí. V kotlích se vařilo maso, ovar, ledvinky, srdce či játra, které servíroval
Petr Horák na talířky nebo do přinesených nádob. V dalším kotli se vařila tmavá polévka
(prdelačka), kterou tentokráte ochucoval Petr Horák a Radek Najer, který s Ladislavem
Čapkou vydával bílou i tmavou polévku. O prdelačku byl tak velký zájem, že jí musel
být uvařen další kotel. Hlavním porcovačem masa do kotlů pak byl Josef Čapka.
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V domečku pak tlačenku, jitrnice, jelítka, paštiku, sádlo či škvarky prodávali Tomáš
Grepl, Svatava Čapková, Marcela
Najerová a Drahomíra Vašíčková.
V předsálí kulturního domu bylo
pro hladové a žíznivé připraveno
posezení, kde se o obsluhu starali
David Letfus, Valentin Cojocaru,
Katka Přikrylová a Blanka Janková.
Ti nepodávali jen pití v podobě
točeného piva, svařeného vína či
grogu, ale i teplou bílou i tmavou
polévku. Opět nechyběla malá
tombola, kde k hlavním cenám patřila
elektrická řetězová pila či osobní
váha.
Veškeré maso pocházelo z regionálních chovů jatek Bořitova.
Na závěr je třeba hlavně poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu
akce. Celou akci měl na starosti Martin Čapka, který vše koordinoval, odpracoval a
strávil tím spoustu času. Patří mu velký dík. Ve výčtu osob nesmíme zapomenout i na
ty, kteří se podíleli na výrobě – Lenku Vybralovou, Dagmar Partyšovou, Mirka Sychru
a našeho topiče Filipa Najera. Velké poděkování za výpomoc pak patří Pavlu
Tichavskému ze Světlé, který pomohl zajistit suroviny k výrobě a vydatně vedl
samotnou výrobu zabijačkových dobrot. Doufáme, že všem chutnalo!
Petr Horák
………………………………………………………………………………………………………………………

Masopustní průvod
V sobotu 22. 2. 2020 se konal v Cetkovicích masopustní průvod. Před budovou
obecního úřadu se dopoledne sešlo pár statečných, kteří se hned vydali na veselou
obchůzku obcí. V průvodu
nechyběla baba jaga, malířnatěrač
či
elektrárník
z Černobylu. Průvodu přálo
počasí, takže jsme se vyhřívali
ve svitu jarních paprsků a za
hudebního doprovodu dua
Hasanovy děti vykračovali obcí.
Navštívili jsme postupně celou
obec a ve spoustě domácností
byli
pohoštěni
tradičními
masopustními
koblihami.
S posledními paprsky jarního sluníčka jsme obchůzku ukončili. Peníze věnované do
kasičky budou využity v rámci dalších akcí pořádaných KŠaS výborem při
Zastupitelstvu obce Cetkovice.
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Pozvánka na nadcházející akce

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

Farnost Cetkovice všechny srdečně zve na přenášku
laického misionáře, teologa a překladatele Václava Čápa
na téma:

Přednáška se uskuteční
v neděli 22. 3. 2020
v 15 hodin ve farní chaloupce .
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