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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Léto je v plném proudu. První měsíc prázdnin uběhl jako voda.
Přinesl nám krásné počasí, které se od tohoto měsíce očekává. Snad nás
možná zaskočila velká vedra s teplotami přesahujícími 30°C, ale myslím si,
že to k létu patří. Naštěstí noci byly chladnější, a tak jsme stihli naše domovy
vychladit. Díky takovému rázu počasí přišly letošní žně o něco dříve než v letech
předchozích. I suché počasí při sklizni obilí zemědělcům vyhovuje.
V obci naplno probíhá sečení trávy. Díky pracovníkovi OÚ a dobrým brigádníkům
je tráva v obci téměř všude s předstihem posečena. A tak na řadu přichází druhá seč.
Dovolím se vrátit k minulému zpravodaji, kde byl článek Technických služeb Malá
Haná ohledně odpadu a toho, s čím se pracovníci technických služeb potýkají. I u nás
se stalo, že občas nebyla vyvezena nějaká popelnice s komunálním odpadem.
Častokrát to bylo kvůli tomu, že měla jinou barvu (modrou, hnědou či žlutou) a tak si
pracovníci mysleli, že je v ní jiný odpad, než zrovna sváželi. Zastupitelstvo obce na
komunální odpad zakoupilo nové černé popelnice a ty byly zdarma rozdány do všech
domácností. Proto bych Vás chtěl požádat, abyste komunální odpad dávali výhradně
do černých popelnic, nebo můžete ještě zatím použít Vaše původní kovové.
Možná jste si všimli, že se na konci července rozjela akce na zasíťování
stavebních pozemků v lokalitě Rybníčky. Zde se nejprve bude skrývat ornice pod
budoucí komunikací a pokládat splašková a dešťová kanalizace včetně vodovodu.
Akci pro Svazek vodovodů a kanalizací, na nějž jsme převedli investorství, provádí
Stavitelství Trynkl, které nabídlo nejlepší cenu. Zároveň tato firma zvítězila ve
výběrovém řízení obce na dodávku nového propustku na ul. Sadová. Tyto akce bude
firma provádět současně.
V polovině srpna by měly být zahájeny práce na zbudování nové místní
komunikace na ulici Vrbovecká. Zde by měla být stávající štěrková komunikace
rozšířena. Budou doplněny štěrkem podkladové vrstvy, dodány obrubníky, zbudovány
uliční vpusti na odvodnění komunikace a následně položen finální asfaltobeton
v tloušťce 11 cm. Samozřejmostí bude i asfaltový propoj na ulici Hliníky. Současně
s touto akcí bude opravena pásmová zdrž v ústí ulice Výmoly z ul. Brodecká, která je
delší dobu v havarijním stavu. Také na ul. Zádědiní bude opraven překop po napojení
I. etapy sítí pro novou zástavbu.
Během uplynulého měsíce byla zprovozněna FIT stezka v parku pod fotbalovým
hřištěm. Na tuto akci se nám podařila získat dotace z MAS Partnerství venkova.
Samotné herní prvky, které slouží k pohybovým cvičením, jsou rozesety na celé ploše
parku. U vstupu z ul. Sportovní najdete mapu, kde je vyznačeno jejich umístění. Dále
zde najdete lavičku či odpadkový koš. Zajímavostí je především to, že u každého
herního prvku najdete popis použití a především, pro majitele „chytrých telefonů“ QR
kód, kde je návod, jak daný herní prvek použít. Doufám, že se celá stezka bude líbit a
najde své uživatele stejně jako workoutové hřiště na ul. Malá Strana, které získalo
oblibu hlavně mezi dětmi.
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Velmi nás potěšila zpráva, že jsme získali dotaci z Jihomoravského kraje ve výši
250.000,-Kč na opravy v kulturním domě. Po předešlé rozsáhlé rekonstrukci nyní na
řadu přijde kompletní oprava oplocení celého areálu včetně vstupních bran a branek
z ulice Sadová i Jevíčská. Navíc dojde k opravě šatny v KD a to především výdejního
pultu. Šatna bude vybavena žaluziemi tak, aby bylo zabezpečeno při akcích uložené
šatstvo a obsluha nemusela být stále přítomna. Stejně bude vybaven i výdejní pult u
občerstvení v přísálí. Tím by měla být ukončena rekonstrukce celého kulturního domu,
který byl postaven v akci „Z“ našimi občany na přelomu 80. a 90. let minulého století.
Nesmím zapomenout i na společenské události, které proběhly v uplynulém
měsíci. Jednou z největších akcí letošního roku byla oslava 80 let od založení
fotbalového klubu SK Cetkovice. Tato velká akce se konala na fotbalovém hřišti.
Jednak to byla oslava pohybu a především fotbalu, o čemž svědčily fotbalové zápasy
přípravky, žáků a především pak fotbalové utkání svobodných a ženatých, které bylo
napínavé až do samého konce. Nakonec klub ocenil čestným uznáním a medailí své
zasloužilé členy. Zajímavé bylo setkání s hostem večera Petrem Švancarou, který
nabídl přítomným trošku jiný pohled na fotbal z hlediska bývalého profesionála. Akci
doprovázelo bohaté občerstvení a skvělá nálada. Pořadatelé se těšili z výborné účasti
návštěvníků.
Ve výčtu červencových akcí nesmí chybět ani tradiční Hasičský výlet. Mimo
hasičské ukázky, stejně jako v případě fotbalistů, nechybělo bohaté občerstvení i dobrá
návštěvnost.
I srpen nezůstane v podobě kulturních akcí pozadu. Z důvodu nemoci jednoho
člena plánované hudby bylo posunuto Sousedské posezení z tradičního termínu.
Přijďte strávit pohodové odpoledne při příjemné hudbě a dobrém občerstvení v areálu
kulturního domu. Akci pořádá Kulturní, školský a sportovní výbor pod vedením
Martina Čapky.
Avšak hlavním tahákem tohoto měsíce bude regionální akce Okolo Malé Hané.
Letošní 15. ročník má start a cíl v sousední Světlé. Tuto významnou akci celého
regionu, kterou pořádá náš Mikroregion Malá Haná, navštěvují každoročně stovky
cyklistů z blízkého i dalekého okolí. Dovoluji si Vás všechny tímto pozvat na
cyklovýlet, který nemá v širokém okolí obdoby. Je to také příležitost k setkávání
známých při jízdě na kole našim krásným údolím. Pořadatelé si pro Vás také v cíli
připravili zajímavý program, jehož vrcholem bude tradičně velká tombola a
občerstvení. Bližší informace najdete v těchto zprávách a na plakátech. Na obecním
úřadě si můžete zakoupit losy do tradičně velmi bohaté tomboly, při které ani
nemusíte být přítomni. Případné výhry Vám budou doručeny na Vámi uvedenou
adresu.
Léto je v plném proudu, a tak co Vám popřát na závěr? Snad především sluncem
zalité dny plné pohody a radosti. A těm, kteří vyrážejí na letní dovolenou, přeji
vydatný odpočinek, nabrání spousty sil a životního elánu.
Petr Horák
starosta obce
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*****************************************************************************************

Usnesení č. 28/2022
z řádného zasedání zastupitelstva obce Cetkovice
konaného dne 6. června 2022 v hasičské zbrojnici Cetkovice v 17.00 hod.
………………………………………………………………………....................................................

Zastupitelstvo obce Cetkovice:
066/22 – schvaluje
- zapisovatele: Blanka Janková
- ověřovatele zápisu: Mgr. Josefa Sychru a Radka Najera
- program dnešní schůze, jiné připomínky nebyly podány, přítomno bylo 7 zastupitelů,
1 odešel v průběhu zasedání a 2 hosté.
A: 7 hlasů N: 0 zdržel se: 0
067/22 – na základě schválené smlouvy o smlouvě budoucí schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. PR-014330059228/001-ADS na pozemek parc.č. 101, 1021 a
96/8 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, kabel NN, Martínek“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy
A: 7 hlasů N: 0 zdržel se: 0
068/22 – schvaluje smlouvu č. PR-001030070479/001-ENGB o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene na pozemky parc.č. 1012, 949/1 v k.ú. Cetkovice s firmou
EG.D., a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno na stavbu „Cetkovice, kabel
NN, Kubín“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy
A: 7 hlasů N: 0 zdržel se: 0
069/22 – na základě žádosti schvaluje příspěvek T.N., ve výši 700,-Kč/měsíc (příspěvek od května 2022) na úhradu stravného a školného v MŠ Cetkovice pro dceru na
základě předloženého dokladu o úhradě
A: 7 hlasů N: 0 zdržel se: 0
070/22 – na základě žádosti Hasičského okrsku Šebetov schvaluje příspěvek ve výši
6.000,-Kč na akci „Voda koňkó přes tře kraje“
A: 7 hlasů N: 0 zdržel se: 0
071/22 – na základě žádosti Centra sociálních služeb Města Letovice schvaluje příspěvek ve výši 1.500,-Kč na rok 2022 na potřeby umístěného občana obce
A: 7 hlasů N: 0 zdržel se: 0
072/22 – schvaluje na základě žádosti ředitelky MŠ Cetkovice příspěvek ve výši
55.000,- Kč na opravu tepelného čerpadla ROBUR
A: 7 hlasů N: 0 zdržel se: 0
073/22 – schvaluje přijetí dotace z JMK z PRV na akci „Opravy KD Cetkovice“ ve
výši 250.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy
A: 7 hlasů N: 0 zdržel se: 0
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074/22 – schvaluje finanční dar na úhradu nákladů spojených s pohřbem občana obce
ve výši 5.500,- Kč dle podané žádosti
A: 7 hlasů N: 0 zdržel se: 0
075/22 – na základě usnesení ZO č.27/2022 ze dne 19.4.2022, bodu 045/22 nebylo
možné uzavřít smlouvu (vybraní žadatelé odmítli podepsat smlouvu) a následném zajištění nových dvou cenových nabídek schvaluje jako dodavatele prací na zakázku
„Oprava MK 2022 Cetkovice“ s nejnižší nabídkovou cenou firmu STRABAG a.s.,
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, oblast jih,Tovární 3, 620 00 Brno za cenu
1.702.075,46 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo; jako náhradníka v případě odstoupení či nemožnosti podepsání smlouvy firmu na druhém místě
firmu PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 za cenu 2.098.419,68 Kč bez
DPH
A: 6 hlasů N: 0 zdržel se: 0
076/22 – schvaluje účetní závěrky k 31.12.2021 příspěvkových organizací zřizovaných
obcí (ZŠ Cetkovice a MŠ Cetkovice)
A: 6 hlasů N: 0 zdržel se: 0
077/22 – schvaluje účetní závěrku obce Cetkovice k 31.12.2021
A: 6 hlasů N: 0 zdržel se: 0
078/22 – schvaluje celoroční hospodaření Obce Cetkovice za rok 2021, závěrečný účet
Obce Cetkovice za rok 2021 bez výhrad
A: 6 hlasů N: 0 zdržel se: 0
079/22 – schvaluje směrnici o užívání znaku a praporu obce Cetkovice
A: 6 hlasů N: 0 zdržel se: 0
080/22 – schvaluje rozpočtové opatření č.1 (schválené starostou) a rozpočtové opatření
č.2
A: 6 hlasů N: 0 zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce Cetkovice bere na vědomí :
081/22 – žádost firmy VH ateliér Brno ve věci souhlasu s realizací stavby Odbahnění a
rekonstrukce rybníka p.č. 463/1
082/22 – informaci MěÚ Velké Opatovice, odboru výstavby
 Územní souhlas – stavební úpravy domu č.p.242 – J.K.
 Územní souhlas – garáž pro zemědělskou techniku – T.G.
 Sdělení – stavební úpravy a přístavba výtahu - obec Cetkovice
083/22 – smlouvu o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí pro EG.D., a.s.,
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno na územní rozhodnutí ze dne 4.6.2021, č.j.
MOV-957/2021,stavební objekt SO 08
084/22 – informaci o rozhodnutí MěÚ Boskovice, odboru dopravy, ve věci povolení
zrušení přejezdu P6957 a následném odvolání obce proti jeho zrušení
085/22 – výzvu JMK na poskytnutí dat pro Digitální technickou mapu
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086/22 – informaci o žádosti na JMK o změnu závazných ustanovení LHP o maximální celkové výši těžeb
087/22 – souhlasné závazné stanovisko MěÚ Boskovice ve věci „Odbahnění a rekonstrukci rybníka p.č.463/1, v k.ú.Cetkovice“
088/22 – informaci o změně velikosti jističe na KD Cetkovice (ze 100 A na 50 A)
089/22 – informaci Ministerstva spravedlnosti ČR o podávání průběžného oznámení
veřejnými funkcionáři
090/22 – na základě žádosti rozhodnutí Krajského úřadu JMK o poskytnutí finančního
příspěvku na hospodaření v lesích ve výši 121.920,-Kč
091/22 – informaci o revizi OZV při konzultacích s MV ČR a přípravě nových OZV
092/22 – informaci o opravách, investičních akcích v obci a stavu přípravy a realizace
bezbariérovost OÚ, stav přípravy nové zástavby RD, předběžný projekt na opravu
rybníku Zádědiní, odevzdání žádosti o dotaci na opravu rybníka Vrbovec, stav části
trámů na střeše ZŠ a příprava projektu na půdní vestavbu, oslovení firem na opravu
KD (šatna, oplocení), oprava koupelny a WC v bytě MŠ (firmy k oslovení)
093/22 – informaci zachování počtu zastupitelů obce Cetkovice na příští volební období
………………………………………………………………………....................................................

Usnesení č. 29/2022
z řádného zasedání zastupitelstva obce Cetkovice, konaného dne 25. července
2022 v hasičské zbrojnici Cetkovice v 17.00 hod.
………………………………………………………………………....................................................

Zastupitelstvo obce Cetkovice:
094/22 – schvaluje
- zapisovatele: Ing. Kateřinu Přikrylovou
- ověřovatele zápisu: Ladislava Čapku a Martina Grénara
- program dnešní schůze, jiné připomínky nebyly podány, přítomno bylo 8 zastupitelů,
1 se omluvil a 1 host.
A: 8 hlasů N: 0 zdržel se: 0
095/22 – schvaluje OZV, kterou se ruší OZV č. 1/1997, o znaku obce Cetkovice a jeho
užívání, ze dne 3.3.1997, OZV č.1/2003, o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na
veřejném prostranství, ze dne 16.6.2003, OZV č. 2/2003, o místních poplatcích, ze dne
29. 12. 2003, OZV č.4/2005, požární řád obce Cetkovice, ze dne 19. 12. 2005, OZV č.
2/ 2019, o evidenci psů a jejich chovatelů, ze dne 18. 11. 2019, OZV č. 2/2020, o
místním poplatku z pobytu, ze dne 16. 12.2020 a OZV č. 1/2018, kterou se stanoví
společné školské obvody základní školy a mateřské školy zřízených obcí Cetkovice, ze
dne 23. 4. 2018.
A: 8 hlasů N: 0 zdržel se: 0
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096/22 – schvaluje změnu OZV č.1/2019 o místním poplatku ze psů, ze dne
18.11.2019
A: 8 hlasů N: 0 zdržel se: 0
097/22 – schvaluje OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
A: 8 hlasů N: 0zdržel se: 0
098/22 – schvaluje OZV o místním poplatku z pobytu
A: 8 hlasů N: 0 zdržel se: 0
099/22 – schvaluje OZV, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Cetkovice a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
A: 8 hlasů N: 0 zdržel se: 0
100/22 – schvaluje OZV, kterou se vydává požární řád obce Cetkovice
A: 8 hlasů N: 0 zdržel se: 0
101/22 – schvaluje OZV, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní
školy a mateřské školy
A: 8 hlasů N: 0 zdržel se: 0
102/22 – schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité
věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BVY/2769/2022-BVYM s Česká republika-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 na pozemek parc.č. 1082/6, zapsaného na LV
60000 v k.ú. Cetkovice a pověřuje starostu podpisem smlouvy
A: 8 hlasů N: 0 zdržel se: 0
103/22 – schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité
věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BVY/2774/2022-BVYM s Česká republika-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 na pozemky parc.č. 1092 a 1093, zapsaných na
LV 60000 v k.ú. Cetkovice a pověřuje starostu podpisem smlouvy
A: 8 hlasů N: 0 zdržel se: 0
104/22 – schvaluje nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s firmou Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno na akci
„Odbahnění a rekonstrukce rybníka p.č.463/1, k.ú. Cetkovice“ a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
A: 8 hlasů N: 0 zdržel se: 0
105/22 – schvaluje pronájem části suterénních prostor v Kulturním domě Cetkovice
P.B. na provoz posilovny za cenu 500,-Kč/měsíc a úhradu nákladů na energie, otop a
vodu; smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1.8.2022 s výpovědní lhůtou 3
měsíce
A: 8 hlasů N: 0 zdržel se: 0
106/22 – schvaluje povolení výjimky z počtu žáků Základní školy Cetkovice pro školní rok 2022/2023; bere na vědomí informace o zápisu do MŠ a ZŠ
A: 8 hlasů N: 0 zdržel se: 0
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107/22 – schvaluje hospodaření v obecních lesích za I. pololetí 2022
A: 8 hlasů N: 0 zdržel se: 0
108/22 – na základě cenové poptávky firmu Josef Růžička, Řadovky 269, 679 38 Cetkovice jako dodavatele oplocení, vstupních bran a kovových prvků za cenu 306.400,Kč bez DPH na akci „Opravy KD Cetkovice“
A: 8 hlasů N: 0 zdržel se: 0
109/22 – na základě cenové poptávky firmu DŘEVOS Cetkovice, Školní 249, 679 38
Cetkovice jako dodavatele dřevěných prvků za cenu 135.863,23 Kč bez DPH na akci
„Opravy KD Cetkovice“
A: 8 hlasů N: 0 zdržel se: 0
110/22 – schvaluje komisi pro výběr dodavatele na opravy sociálních prostor v bytu
MŠ a po výběru pověřuje starostu podpisem smlouvy (zakázka malého rozsahu)
A: 8 hlasů N: 0 zdržel se: 0
111/22 – schvaluje rozpočtové opatření č.3
A: 8 hlasů N: 0 zdržel se: 0
112/22 – schvaluje uložení finančních prostředků na vkladovém účtu dle nabídky ČS
a.s. na 6 měsíců
A: 8 hlasů N: 0 zdržel se: 0
113/22 – schvaluje výpis záměru pronájmu služebního bytu v ZŠ
A: 8 hlasů N: 0 zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce Cetkovice bere na vědomí :
114/22 – informaci MěÚ Velké Opatovice, odboru výstavby
 Společný souhlas – Novostavba RD Cetkovice p.č. 318 – M.K.
 Společné řízení – Novostavba RD na p.č. st.162/1, 162/2 – J.V.
115/22 – informaci o rozhodnutí MěÚ Boskovice, odboru tvorby a ochrany životního
prostředí
-souhlas ke stavbě „Cetkovice, obnova NN“
-výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce Rozšíření technické a dopravní
infrastruktury pro výstavbu RD, lokalita Rybníčky – I.etapa
116/22 – informace o jednání ze dne 12.7.2022 s SÚS a MěÚ Boskovice ve věci nebezpečného vjezdu do obce od Boskovic a řešení vtoku vody do obce od obce Světlá
117/22 – informaci o žádosti na stavební pozemek
118/22 – informaci o veřejné vyhlášce ve věci Změny č.1 ÚP Horní Štěpánov
119/22 – informaci firmy EKOKOM o změně v sazebníku odměn
120/22 – informace o podání žádosti Krajského úřadu JMK a OL o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích
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121/22 – na základě žádosti povolení Krajského úřadu JMK na změnu závazného stanovení LHP platného na období 2019-2028 pro LHC Lesy obce Cetkovice
122/22 – vyrozumění Úřadu vlády ČR o harmonogramu záměru bezbariérových tras
123/22 – informaci o změnách železničního jízdního řádu od 11.12.2022
124/22 – informaci o novele zákona o střetu zájmů od 1.7.2022
125/22 – informaci Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu, o možnosti řešení v případě rušení signálu
126/22 – předběžnou informaci o dotaci ze SFDI na chodníky a autobusové zálivky ve
výši 4.207.752,-Kč ; realizace v roce 2023, nutno vybrat během podzimu 2022 dodavatele
127/22 – informaci o opravách, investičních akcích v obci a stavu přípravy a realizace
– oprava podlahy v mateřském centru (dle cenové nabídky), stav přípravy nové zástavby RD, oprava KD (šatna, oplocení), oprava koupelny a WC v bytě MŠ, oprava
komunikace Vrbovecká, dokončení FIT stezky
128/22 – informaci o plánovaném navýšení nájmu v KD
*****************************************************************************************

Společenská kronika
Naši jubilanti v měsíci srpnu:
Mrvová Ludmila
Novosadová Marie
Beneš Vojtěch
Pramuk František

Sychra Josef
Krčmář Leoš
Lajšner Ladislav
Kubín Jiří

Přejeme hodně zdraví a hodně optimismu do dalších let!
…………………………………………………………………………………………………

V měsíci červenci se do naší obce narodil
David Knídl
Přejeme hodně štěstí do života!
…………………………………………………………………………………………………

V měsíci červenci naše řady opustili:
Anna Ševčíková
Zdeněk Hublík
Čest jejich památce!
******************************************************************************************
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******************************************************************************************

Sportovní klub Cetkovice
Oslavy 80 let fotbalu v Cetkovicích
Fotbal je u nás nejpopulárnějším sportem. Zároveň je to i jeden z nejrozšířenějších
druhů zábavy, neboť utkání sledují pravidelně miliony diváků po celém světě. Kromě
toho je fotbal významnou složkou aktivního odpočinku, protože ji rekreačně hrají ve
volném čase statisíce dospělých i dětí. Dnešní fotbal se vyvinul z míčových her, které
nacházíme v různých obměnách na všech kontinentech, v každé historické etapě
kulturního vývoje lidské společnosti. Zprávy o míčových hrách máme již ze starověku.
Míč se obvykle kopal i házel. Vznik dnešního fotbalu má kořeny v Anglii v 16. století.
Postupně vykrystalizovaly dvě hlavní formy fotbalu: v jedné verzi pravidel (dnešní
rugby) míč po hřišti přenášeli hráči rukama, v druhé verzi (dnešní fotbal) se
upřednostňovalo kopání do míče. A Anglie se tak stala kolébkou fotbalu, kde hře dala
pravidla a systém. Odtud se fotbal roku 1890 dostal i do českých a moravských zemí.
V Cetkovicích se fotbal dle kroniky hrál poprvé v roce 1919. Po vzniku
Protektorátu Čech a Moravy se postupně okupanti zaměřovali na stávající spolky. To
se jim však ve většině případů nepodařilo a vlastenečtí Češi zakládali sportovní
fotbalové kluby. Ve válečných letech bylo přebudováno v Cetkovicích fotbalové hřiště
na sokolské cvičiště (nyní se zde nachází mateřská škola a kulturní dům). Po
vybudování hřiště byl v roce 1942 založen sportovní fotbalový klub SK Slávia
Cetkovice. U jeho zrodu stál magistr Antonín Barák. Byl to velký fanda klubu Slávie
Praha, a proto se i tento název dostal do nově vzniklého sportovního klubu. Během let
se měnily jeho názvy a přes TJ Sokol Cetkovice až nakonec vznikl nový název SK
Cetkovice. V klubu se hrál nejen fotbal, ale sdružoval i stolní tenis.
A právě 80. výročí založení
klubu jsme si připomněli v sobotu
9. července 2022. Na toto výročí
jsme se připravovali již od konce
loňského roku. Program byl
opravdu bohatý. Od 13 hodin se
utkali ti nejmenší fotbalisté
sdruženi
v týmu
přípravky
s Letovicemi. Naši si na začátku
utkání udělali náskok, ale nakonec
o jeden gól prohráli. I tak se všem
utkání líbilo, děti dostaly na konci
od svých trenérů Zbyňka Šmída a Michala Kubína medaile. Na závěr zápasu se mladí
fotbalisté vyfotili i se svými rodiči.
Od 14 hodin pak začal zápas žáků. Tým se nově tvoří a v této sezóně jsme ho
poprvé přihlásili do okresních soutěží. Bohužel jejich soupeř z Knínic na poslední
chvíli zrušil svou účast, a tak si kluci zahráli mezi sebou. Na závěr byli všichni
odměněni upomínkovými předměty s logem klubu. Dále jim drobné dárky předala
senátorka Jaromíra Vítková. Nechybělo ani tradiční focení se svými trenéry Davidem
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Loukotou a Valentinem Cojocaru. Uvidíme, jak se klukům bude dařit v soutěžích.
Všechny děti včetně těch, které hrály v obou utkáních, si pak mohly pochutnat na
jejich oblíbeném párku v rohlíku, který jim pořadatelé připravili.
Po sportovních kláních následovalo slavnostní předání čestných uznání a medailí
zasloužilým členům klubu a všem, kteří pracují pro klub jako trenéři či se zasloužili o
rozvoj cetkovického fotbalu. Oceněni byli Ladislav Učeň, Petr Horák, Jaroslav
Pospíšil, Radek Najer, Miroslav Sychra, Michal Kubín, František Tesař, Miroslav
Najer, Antonín Kubín, Jiří Sychra, Lubomír Grepl, Zbyněk Šmíd, David Kubín, Jan
Horák, Ondřej Lepka, David Loukota, Valentin Cojocaru, David Jedlička, Pavel
Slezák, Jakub Pospíšil a nejstarší člen našeho klubu, který pamatuje jeho založení,
Josef Vinkler. Ceny spolu s předsedou klubu Petrem Horákem předávala i senátorka
Jaromíra Vítková.
Po slavnostním předání následovala zajímavá soutěž v pití piva. Pořadatelé ji
trošku ztížili a k pivu museli soutěžící doběhnout 16 metrů, což se trošku projevilo v
samotném pití piva. Mezi aktéry nechyběly ženy, které svými výkony překonaly muže.
Vítězem se stal Filip Krejčí.
Po soutěži se pak šli do kabin připravovat hráči následujícího utkání Svobodní –
Ženatí. Zároveň se začala prodávat tombola, která měla 136 cen. Mezi hlavní lákadla
patřila televize či mobilní telefon. Holky, které prodávaly ruličky do tomboly, byly
stále v obležení, dokud se neprodal poslední los.
Následující utkání Svobodní – Ženatí se neslo ve vyrovnaném duchu. Bylo vidět,
že trenéři obou družstev David Jedlička a Jan Horák postavili velmi dobré týmy z řad
současných, bývalých i mladých hráčů. Ženatí se dostali brzy do vedení 2:0. Na konci
však bylo vidět, že v týmu ženatých jsou i o něco starší hráči, kteří na tom již nejsou
fyzicky nejlépe. Vydrželi však závěrečný tlak svobodných a utkání skončilo 2:2.
V penaltovém rozstřelu byli šťastnější Svobodní. Následovalo tradiční focení, které už
doprovázela malá dešťová přeháňka.
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Největším lákadlem oslav byl večer s Petrem Švancarou, který je bývalým
prvoligovým fotbalistou, moderátorem, účastníkem slavného fotbalového pořadu
TIKI-TAKA a především velkým šoumenem. Ten přijel po 19. hodině. Měl za sebou
jízdu až z Českých Budějovic, kde hrál exhibiční utkání s bývalými reprezentanty.
Moderátor Michal Hradecký si pro něj připravil zajímavé otázky týkající se jeho
profesionální fotbalové kariéry, jeho přestupů i moderování v pořadu TITI-TAKA.
Obdarovali jsme ho hrnečkem s logem klubu, které Petr sbírá a slíbil, že ho
v uvedeném pořadu zpropaguje. Následovala autogramiáda a Petr se se zájemci
vyfotografoval. Po tomto již následovala taneční zábava.
Celé odpoledne bylo doplněno výborným doprovodným programem, který se
odehrával především na ploše před fotbalovým areálem. Děti se mohly těšit z velké
nafukovací skluzavky, kterou nám zapůjčil Martin Odehnal, malého řetízkového
kolotoče, nafukovacích balonků, cukrové vaty, jízdy na čtyřkolce či si děti mohly
prohlédnout přistavenou hasičskou cisternu. Plánovali jsme pro děti pěnu, ale bohužel
kvůli chladnějšímu počasí a zdraví dětí jsme si tuto atrakci rozmysleli. Velkému zájmu
se těšilo malování na obličej, které bylo perfektní.
Po celý den se mohli účastníci těšit z výborného občerstvení, mezi kterým
nechyběly dobroty z udírny a především opékané makrely od Martina Letfuse. O tyto
dobroty byl velký zájem, protože ryby došly již v 17 hodin a udírna byla vyprodána ve
22 hodin. Nechybělo i točené pivo a nealkoholická bezinka. Jen pro ilustraci se piva
vypilo 10 beček. Celý sortiment pak doplnil výborným vínem z Moravské Nové Vsi
vinař Jan Toman.
V žádném utkání tohoto dne nešlo o výsledek, ale především o radost z pohybu,
ze hry a především z fotbalu. Měli jsme radost z velké návštěvnosti, protože jsme
celou akci nedělali jen pro sebe, ale především pro obyvatele Cetkovic, fanoušky a
příznivce. Za jejich účast jim patří velký dík. Bylo výborné i to, že nám přálo počasí a
celé odpoledne svítilo sluníčko. Také poděkování patří všem sponzorům, kteří se
podíleli na velmi bohaté tombole, i moderátoru Michalu Hradeckému. Velké
poděkování pak patří všem, kteří se podíleli na přípravě, samotném průběhu akce i
následném úklidu areálu. Celá akce byla velmi důstojnou oslavou výročí 80-ti let od
založení klubu, ale i oslavou postupu do okresního přeboru a výhrou v poháru OFS
Blansko, kterého jsme letos dosáhli.
Petr Horák
…………………………………………………………………………………………………

Nová sezóna 2022-2023
Čas rychle běží a po oslavách zde máme novou sezónu. Muži budou hrát okresní
přebor, kam nově postoupili. Také budou hrát po vítězství v okresním poháru krajský
pohár. Mladší přípravka se posunula do té starší a nově jsme přihlásili i žáky.
Fotbal v srpnu:
Muži
Středa
3.8.2022
Cetkovice – Rájec-Jestřebí 17.30 h
Pohár JmKFS
Sobota
6.8.2022
Ráječko B – Cetkovice
18.00 h
přátelské utkání
Neděle
21.8.2022 Vysoč./Šošův., – Cetkovice17.00 h
mistrovské utkání
Neděle
28.8.2022 Cetkovice – Olešnice
17.00 h
mistrovské utkání
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První utkání s Doubravicí ze dne 14.8.2022 bylo odloženo. Zatím nevíme termín
utkání. Termíny utkání žáků zatím nejsou známé.
******************************************************************************************

Informace
Zubní pohotovost o víkendech – Srpen 2022
Den
Lékař
Adresa
6.8.
MUDr. Kraml Pavel
Boskovice, Růžové nám. 16

Telefon
733 644 499

7.8.

MUDr. Paděrová Miroslava Šebetov 117

516 465 452

13.8.

MUDr. Žilka Vlastimil

516 467 313

14.8.

MUDr. Kulhánková Emilie Křtiny, Zdrav. středisko

516 414 291

20.8.

MUDr. Kupková Jarmila

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 457

21.8.

MUDr. Kutlíková Tatiana

Boskovice, Růžové nám. 2345/12 602 882 007

27.8.

MUDr. Loskot Pavel

Svitávka, Hybešova 197

516 471 210

28.8.

MDDr. Javorská Aneta

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 455

Benešov 19

Služba je sloužena od 08:00 do 12:00 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.
******************************************************************************************

Inzerce
Firma ING DRAK s.r.o. hledá administrativní pracovnici (-ka).
Požaduje:
o Práce s PC
o Angličtina
o Vystavování faktur
o Příprava dokumentů pro účetního
o Personální a mzdová agenda
Nabízí:
 Plat 28.500, Příspěvek na stravu
 Pružná pracovní doba
 Pracoviště Cetkovice, Nádražní 301
Kontakt: 777 569 569 (Ing. Josef Dračka)
******************************************************************************************
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******************************************************************************************

Sbor dobrovolných hasičů Cetkovice
Rozloučení mladých hasičů s uplynulým školním rokem
Na středu 29. června 2022 jsme pro naše mladé hasiče naplánovali rozloučení
se školním rokem. Po tradičním nástupu a podání hlášení vedoucímu byli mladší i
starší žáci rozděleni do skupin podle věku. Následovalo plnění úkolů s hasičskou
tématikou na předem připravené stezce. Zde museli použít znalosti a dovednosti, které
se naučili v kroužku mladých hasičů. Měli například určit směr pochodu podle daného
azimutu a topografických značek, uvázat uzly, do pracovních listů doplnit např.
technické prostředky, správné chování při požáru, vhodné či nevhodné hasicí přístroje.
Na workoutovém hřišti na Malé Straně potom plnili různé pohybové aktivity. A to se
pomalu blížili k dominantě Cetkovic - kostelu sv. Filipa a Jakuba. Tam pro ně bylo
připraveno překvapení, které bylo pro mnohé zcela poprvé… Jednalo se o výstup na
věž kostela. Zde viděli hodinový stroj a po otevření dřevěných okenic od kostelních
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zvonů se jim naskytl krásný výhled na okolí Cetkovic - zeměpisně Boskovickou
brázdu, Malou Hanou. Po prohlídce se vrátili k hasičské zbrojnici, kde si opekli buřty
a dali malé občerstvení. Posledním úkolem, který na mladé hasiče čekal, bylo hledání
pokladu. Ten pak společnými silami našli a rozdali si dárky v podobě Zápisníku
mladého hasiče a připili dětským šampaňským.
Než jsme se všichni
rozešli domů, poděkovali
jsme žáčkům za činnost a
popřáli
jim
hezké
prázdniny
plné
nezapomenutelných
zážitků.
Dovolte
nám
připojit
ještě
krátké
ohlédnutí za uplynulým
ročníkem
2021/2022.
Kromě
pravidelných
schůzek, které na 3 měsíce
přerušila
covidová
opatření, se mladí hasiči
zúčastnili několika soutěží. V září to byly hasičské závody v Borotíně, v říjnu
podzimní kolo hry Plamen: závod požárnické všestrannosti a štafety dvojic v Lysicích.
V dubnu Jarní uzlování v Šošůvce. Celé jaro probíhala fyzická a dovednostní příprava
na květnové jarní kolo Plamene v Ostrově u Macochy – snad nejnáročnější závody
celého roku. Mladší i starší žáci zde závodili hned ve čtyřech disciplínách: požární
útok, požární útok CTIF, štafeta 4x60 m a štafeta CTIF. V červnu si mladí hasiči
zasoutěžili v disciplíně požární útok v Šebetově a v červenci ve Velkých Opatovicích
poměřili svoje síly v požárním útoku, štafetě 4 x 60m a v „pivní“ štafetě s nápojem
Kofola. Prozatím se s dětmi držíme hesla, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se,
protože umístění na soutěžích bylo většinou na středních – nižších příčkách, avšak
nabyté zkušenosti jsou k nezaplacení. Každá chyba s sebou nesla i poučení pro příště a
chuť stále se v něčem zlepšovat.
Hasičské závody nejsou
jedinou prioritou. Mladí hasiči
se zapojili i do výchovně
vzdělávacích a kulturních akcí
jako je Požární ochrana očima
dětí a mládeže, Výroční valná
hromada SDH Cetkovice,
Tříkrálová sbírka, Ukliďme si
Cetkovice,
Setkání
zasloužilých hasičů okresu
Blansko či Slavnost sv.
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Floriána. Poslední „odměnou“ tohoto ročníku bude třídenní letní soustředění pro
mladé hasiče, na které už se velmi těšíme.
Rádi bychom poděkovali rodičům našich mladých hasičů za podporu, pomoc a
spolupráci během celého roku, vážíme si toho. Děkujeme i samotným mladým
hasičům. Těší nás jejich nadšení, vytrvalost a snaha učit se novým dovednostem a
zlepšovat se v nich. Veliké poděkování patří všem vedoucím, kteří neváhají věnovat
svůj čas a energii dětem. Na závěr přejeme pěkný zbytek prázdnin a s mladými hasiči
již koncem srpna na shledanou.
vedoucí MH
…………………………………………………………………………………………………

Okresní kolo v požárním sportu
Letošní jaro bylo pro nás - hasičky, ve znamení pravidelnějších schůzek a
hasičských tréninků. V polovině května nás (společně s muži) čekalo Základní kolo
v požárním sportu Okrsku Šebetov konané v Borotíně, odkud postupují do okresních
kol družstva z prvních příček. Soutěží se v disciplínách běh na 100 m s překážkami,
požární útok a pořadová příprava. Zde jsme se umístily na pěkném 3. místě. Netušily
jsme, že i toto umístění pro nás může znamenat vstupenku na Okresní kolo v požárním
sportu. To se konalo 2. 7. v Blansku a z důvodu neúčasti žen z Borotína a Úsobrna se
usmálo štěstí i na nás. Doplnily jsme tedy družstvo ženami z Borotína a Uhřic,
obnovily a zintenzivnily tréninky a v sobotu 2. července jsme vyrazily v sestavě:
Svatava Čapková, Romana Šmajdová, Lenka Vybralová, Petra Župková, Lucie
Hrušková, Simona Grulichová, Zuzana Stiblová, Nela Hunčová a Marie Slavíčková.
První disciplínou byl běh na 100 m s překážkami, následovaly požární útoky a celou
soutěž uzavírala štafeta 4 x 100 m s překážkami.
Po sečtení všech časů jsme
obsadily celkově 4. místo ze 4.
Bronzová příčka nám unikla o
pouhých
1,38
vteřin.
Když
vezmeme v potaz fakt, že většina
našeho týmu byly mámy od dětí
30+ a ostatní družstva měla věkový
průměr kolem 20, nedopadlo to
nejhůř. :-) Pohár jsme si s sebou i
přesto odvezly – za 3. místo
v disciplíně požární útok.
Soutěž jsme si užily.
Obohatila
naše
dosavadní
zkušenosti a rozšířila obzory
v oblasti
požárního
sportu.
Děkujeme Peti a Zuzce za milou a
přátelskou výpomoc. Děkujeme našim rodinám za podporu a mužům z SDH Cetkovice
za pomoc při trénincích a na soutěži.
Lenka Vybralová
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Hasiči na Velehradě
V předvečer státního svátku „Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje“
4.července se koná v bazilice na Velehradě „Modlitba za vlast“ ve spolupráci
s armádou ČR. Mezi pozvanými hosty byli vojáci, policisté, hasiči, zdravotníci,
dobrovolníci a další, kteří pomáhají druhým. Do baziliky přijeli i ústavní činitelé,
hejtmani, starostové a další představitelé městských i obecních samospráv. Před
zahájením napochodovali nejdříve praporečníci hasičů z Jihomoravského kraje, mezi
kterými byli tři hasiči z našeho sboru. Po nich následoval pochod praporečníků armády
ČR. V 18,30 hod. zahájil slavnostní podvečer Mons. Jan Graubner a kardinál Dominik
Duka společně s novým administrátorem arcidiecéze olomoucké, biskupem Josefem
Nuzíkem. Velehradský farář P. Josef Čunek ve své modlitbě mimo jiné zmínil:
„modleme se, aby naše země přispěla k probuzení hodnot, které přinesli na Velehrad
svatí Cyril a Metoděj. Nejen víru, ale i vzdělání, kulturu a právní systém. Je to jediná
naděje pro budoucnost“. Po modlitbě položili představitelé státu květiny u sv. Cyrila a
Metoděje. Na závěr zazněla v bazilice v podání armádní hudby státní hymna. Poté opět
slavnostním pochodem odešli praporečníci armády a hasičů. Z Cetkovic se této akce
zúčastnilo včetně praporečníků osm členů SDH. Večer na Velehradě pokračoval venku
u baziliky charitativním koncertem.
Slova modlitby za vlast 2022
„Dobrý Bože,
vzdáváme Ti díky, čest a chválu
za nesmírné dary, které nám dáváš.
Děkujeme Ti za naši požehnanou zem.
Děkujeme Ti za blahobyt a mír,
ve kterém žijeme.
Děkujeme Ti za naše rodiny.
Za příležitosti, které dostáváme.
Vzdáváme Ti díky za důstojnost,
kterou nám propůjčuješ,
i zodpovědnost, kterou nám dáváš.
A uděl, pokorně prosíme,
i do dalších let naší zemi mír.
Dej tento mír blízké Ukrajině,
i národům Afriky, kde se válčí.
Obrať srdce všech těch,
kteří jsou zaslepeni svými představami,
aby začali hledat společné dobro
a opravdový pokoj.
Ty pane buď naším vůdcem,
Ty buď naším ochráncem,
ty buď dál naším nejlepším přítelem.
O to Tě prosíme, skrze Krista, našeho pána.
Amen.“
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******************************************************************************************

Obecní knihovna Cetkovice

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

Pozvánka na nadcházející akce

Srpen 2022
18

Srpen 2022
19

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

Srpen 2022
20

