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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Život během posledních let plynul stálým rychlým tempem. Málo
věcí se měnilo, a pokud přece jen něco, tak jsme si hned stěžovali. Ale co se
stalo v právě uplynulém měsíci, nemá obdoby a dá se těžko srovnávat
s něčím předchozím (snad jen trochu s morem či válkami).
V posledních letech jsme si zvykli, že se tu a tam ve světě objeví nějaká nemoc,
která se pomalu šíří většinou z Asie či Afriky. Vzpomeňme si na AIDS, Ebolu, Ptačí
chřipku SARS apod. Vždy jsme byli „v poklidu“, že je to daleko a nás se to netýká.
Utěšovali jsme se výborným zdravotnictvím, vědou, která zvládne všechno a na vše se
najde nějaký ten prášek či vakcína, prostě nějaký lék, který nám se vším pomůže. A
když se objevila současná pohroma v podobě pandemie virové choroby COVID-19,
jež je způsobena koronavirem SARS-CoV-2 , která vypukla v prosinci 2019 ve městě
Wu-chan v Číně, tak jsme zůstávali klidní, protože „přece Asie je daleko“ a vše jsme
bagatelizovali. Ovšem všichni jsme byli překvapeni, jakou rychlostí se virus rozšířil
z Číny do celého světa a jakým rychlým tempem se šíří Evropou. Ještě v minulém
zpravodaji nenajdete ani zmínku o blížící se nákaze. A najednou je to tady, přímo
v naší republice. Nastal velký boj tuto nákazu zmírnit a zpomalit. Najednou je
omezeno vycházení, setkávání více osob, jsme povinni nosit roušky, je omezený
provoz, zavřené jsou restaurace, kavárny či kadeřnictví. To jsou věci, které jsme si
před měsícem nedokázali představit. Je to těžká doba.
I v naší obci jsme museli z preventivních důvodů ustanovit krizový štáb. Ten hned
na svém prvním zasedání přijal několik důležitých opatření. Jedním z hlavních bylo
uzavření mateřské školy. Dále pak přijal opatření v oblastech školství, provozu
obecního úřadu a budov v majetku obce či v kultuře a sportu. Omezený provoz má
obchod Jednota, pošta, praktický lékař i pediatr. Nejrizikovějšími občany jsou
především naši senioři a nemocní lidé s dýchacími potížemi, protože ti velmi těžko
odolávají ataku nemoci, která laicky řečeno napadá především plíce. Je několikrát
horší než chřipka a provázejí ji vysoké teploty a kašel. Nakonec Vláda ČR zakázala
všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných
prostředků dýchacích cest. Stáli jsme před dilematem, kde vzít roušky či respirátory.
Naštěstí se mezi námi našly ženy, které okamžitě nastudovaly návod na šití
bavlněných roušek a než začalo platit nařízení, měli jsme první roušky na obci. Hned
jsme obešli starší a osamělé občany, kterým jsme nabídli pomoc nákupu či zajištění
léků a také předali první roušky. Podařilo se nám také postupně zajišťovat desinfekci
(byla drahá téměř jak lahev whisky), kterou v určených dnech a hodinách vydáváme
zdarma všem občanům. Její ideální použití je přes rozprašovač (kvůli nižší spotřebě) a
je určena k desinfekci rukou i ploch v domácnosti. Jen Vám ještě chci sdělit, že
nemám informace o tom, že by se v naší blízkosti nacházel pozitivně testovaný člověk
na tuto nákazu.
Během nouzového stavu byly zrušeny v uplynulém měsíci všechny kulturní a
sportovní akce. Poslední akcí byl Školský ples, který má dlouholetou tradici. Měl o
něco menší návštěvnost, ale těm, kteří se ho účastnili, vše vynahradilo vystoupení

Duben 2020
2

rodičů a příznivců dětí, navštěvujících základní školu. Nechybělo i dobré občerstvení a
především bohatá tombola. Výtěžek bude věnován na potřeby dětí ze ZŠ. Zároveň se
ještě hrála přípravná utkání, ve kterých si naši fotbalisté nevedli špatně.
Během března byla dokončena oprava sociálního zařízení pro děti v základní
škole. Došlo zde k provedení zcela nové elektroinstalace, byly položeny nové
kanalizační a vodovodní rozvody, nová dlažba i obklady. Předělány byly také
nevzhledné rozvody topení a část jich byla zakryta do sádrokartonových stěn.
Samozřejmostí byly i nové zařizovací předměty (záchody, pisoáry, umývadla,
vodovodní baterie, držáky na toaletní papír). Byly vybrány barevné obklady, aby se
líbily dětem a lahodily oku. Vše probíhalo za provozu s využitím jarních prázdnin a
ředitelského volna. Ani necelých devět dní děti využívaly přenosné záchody „toitoiky“
umístěné na dvoře ZŠ. Ty byly pro děti velkou atrakcí a nemohly se jich nabažit.
Děkuji dětem, personálu školy a rodičům za pochopení, toleranci a jsem rád, že se vše
i přes různé složitosti obešlo bez větších problémů. Nyní, až se otevře škola, se děti
můžou těšit z nových záchodů, na které se čekalo několik desetiletí.
Dokončeny jsou téměř úpravy komunikace na ul. Výmoly k novému vodojemu.
Zde došlo k přemístění cesty, která se nacházela mimo pozemky obce, zhotoveny
příkopy, pročištěn propustek a zesílena podkladní vrstva ze štěrkodrti. Firma LESCUS
pak na své náklady provedla zhotovení finální vrstvy štěrku a asfaltový povrch. Také
s touto firmou proběhla beseda kolem stavby nových uložišť stromků a haly. Beseda
měla velmi dobrou účast z řad občanů a všichni se tak mohli seznámit s celým
projektem a také podmínkami obce, které si stanovila v souvislosti s projektem.
Zodpovězeno bylo mnoho dotazů. Pan Rozmánek také všem občanům obce poděkoval
za trpělivost a pochopení, které s touto, na naše poměry, velkou stavbou mají.
I přes složitou situaci ohledně nouzového stavu byl prováděn na našich ulicích
úklid od posypového materiálu. Ten bude pokračovat i v dubnu, kdy nás zároveň čeká
svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů. Výběr nebezpečného odpadu se bude
konat před obecním úřadem v určený den a o víkendu budou u kulturního domu
přistaveny dva 40 m3 kontejnery na odpad, který se svým rozměrem nevejde do běžné
odpadové nádoby. Chci Vás opět požádat, stejně jako při předešlých svozech, o to, že
pokud budou kontejnery naplněny, abyste již další odpad nevozili a neukládali mimo
ně. SK Cetkovice opět provede svoz železného šrotu, jehož výtěžek použije SK pro
mládež v klubu a jeho provoz. Hasiči se zároveň postarají o vyřazený elektroodpad. U
skládky „Výmoly“ budou od 15.4.2020 na tradičním místě přistaveny kontejnery, kde
můžete dovézt biologický odpad ze svých zahrádek a veřejného prostranství (drobné
větvičky do průměru 2 cm, listí, trávu). Díky finanční náročnosti jsme museli změnit
místo ukládání tohoto odpadu (kompostárnu) a i odvozovou firmu. U kontejnerů je
nově sektor pro silnější větve do 15 cm, které bude následně pracovník OÚ štěpkovat.
Ty tak již nedávejte do kontejnerů. Štěpkovač je součástí dotace z OPŽP přes Svazek
TS M+H stejně jako kompostéry, které máme již v obci. Zároveň nyní provádíme
výběr dodavatele nádob (popelnic) na komunální odpad, které jsme Vám zdarma
slíbili zajistit. Až pomine tato hrozná doba, tak Vám vše rozvezeme. O tomto budete
včas informováni.
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Až do konce května jsme prodloužili možnost úhrady poplatků za odpady a psy.
Upřednostňujeme i platbu převodem na účet obce. Při platbě je jen třeba uvést
variabilní symbol (číslo popisné) a do poznámky jméno a příjmení poplatníka a počet
osob, za které je poplatek hrazen a případně počet psů. Přihlášku za psa můžete dodat
později či případně zaslat poštou, do schránky na OÚ či emailem. Přihlášky jsou na
www stránkách obce nebo na nástěnce v průjezdu OÚ.
A co vám mám říci závěrem? V této těžké chvíli se hlavně držte. Dodržujte
všechna opatření tak, abychom tuto nákazu nedostali. A pokud se tak stane, tak s tím
nic nenaděláme, bojujme s nemocí a buďme zodpovědní ke svému okolí. Rychlost,
jakou se nemoc šíří, je neuvěřitelná.
Blíží se Velikonoce, které v letošním roce prožijeme úplně jinak, než jsme zvyklí –
bez návštěv kostelů, bez návštěv příbuzných a asi i bez pomlázky. Je to až skličující.
Ale přesto Vám přeji, abyste otevřeli svá srdce a nepodléhali depresím a stresu.
Věřím, že opět bude lépe. O to více se musíme semknout a hledět s optimismem do
budoucnosti. Dopřejte si tak alespoň radost z jara, ze sluníčka a usmívejte se na lidi
kolem sebe.
To Vám na začátku dubna ze srdce přeje
Petr Horák
starosta obce
*******************************************************************************************

V měsíci dubnu se dožívají významného životního výročí tito jubilanti:
Učeň Ladislav
Geršl Jiří
Novosad Petr
Greplová Božena
Šmajda Stanislav
Tesařová Františka
Markusová Eva

Brychta Jiří
Čapková Ludmila
Ševčík Ladislav
Benešová Vilma
Mikula Josef
Kubín Svatopluk
Ženatá Jiřina

Srdečně blahopřejeme!
.…………………………………………………………………………………………..
V měsíci březnu se do naší obce narodila:
Karolína Vybralová
Přejeme hodně štěstí do života!
.…………………………………………………………………………………………..
V měsíci březnu naše řady opustil nejstarší občan:
Antonín Grepl
Čest jeho památce!
*******************************************************************************************
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Sportovní klub Cetkovice
Fotbalové soutěže
Jak jistě víte z médií, tak v souvislosti s koronavirem jsou veškerá sportovní utkání,
soutěže, tréninky či turnaje ve všech odvětvích sportu v celém světě zastaveny,
přerušeny nebo bez náhrady ukončeny. Týká se to i fotbalu. Přestože jsme se poctivě
připravovali na jarní část fotbalové sezóny a v této době již za sebou měli mít první
mistrovské utkání, tak bohužel zatím je vše pozastavené. V první polovině dubna by
měl FAČR, potažmo okresní a krajské fotbalové svazy, rozhodnout jak dál. Ve hře je
několik variant od zrušení soutěží až po jejich dohrání v pozdějších termínech (což
umožňuje zrušení Mistroství Evropy ve fotbale). Uvidíme, co přinesou dny příští.
Proto jsme ani nyní do zpravodaje nedali rozlosování.
SK Cetkovice přeje Vám všem, ať s dobrou náladou a ve zdraví překonáte tento
čas.
Petr Horák
******************************************************************************************

Obecní knihovna Cetkovice

V současné výjimečné situaci nemůžeme půjčovat knihy, ale chceme nějakým
způsobem pomoci čtenářům, žákům, studentům, rodičům a tak nabízíme možnost
využít zajímavé elektronické zdroje dostupné na dálku. Podívejte se na webové
stránky naší knihovny /“aktuálně“/.
Těšíme se na opětovné setkání v knihovně!
******************************************************************************************

Informace o uskutečněných akcích
Velká solidarita při COVID-19

Pandemie virové choroby COVID19, která je způsobena koronavirem
SARS-CoV-2 (dříve označovaným
jako 2019-nCoV), vypukla v prosinci
2019 ve městě Wu-chan v provincii
Chu-pei v centrální Číně. Odtud se
postupně rozšířila do Evropy, a to
především do Itálie, která se stala pak
dalším epicentrem nákazy.
Rychlým postupem nákazy se přes
turisty dostala i k nám. A tak Vláda
České republiky vyhlásila pro území
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České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru nejprve nouzový stav a 19.3.2020 s účinností od 19. března 2020 od 00:00
hod. zakázala všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez
ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka,
šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
Tento příkaz bohužel nás všechny zastihl nepřipravené. V celé republice (a i ve
světě) nebyly k dostání žádné roušky či respirátory, absolutně chyběly i desinfekční
prostředky. A tak se na internetu objevily první návody na šití roušek. Látkové roušky
jsou rychlým alternativním řešením a jejich nespornou výhodou je možnost
opakovaného použití. Vhodným materiálem je bavlna, protože snese mnohonásobné
vyvařování. Bavlněná rouška dle použitého materiálu může zachytit téměř 70-80 %
všech vykašlaných infekčních částic, čímž ji lze téměř srovnat s rouškou chirurgickou,
která jich zachytí až 85 %. A tak i u nás v Cetkovicích se rozjela po večerech výroba
domácích roušek. Maminky či babičky šily „jako o život“ ze zbytků materiálů, které
doma našly z doby, kdy ještě svým umem oblékaly své vlastní děti či vnoučata. A tak
jsme na obecním úřadě měli první roušky, které jsme mohli rozdat lidem. Hlavními
dodavatelkami byly Lenka Horáková, Monika Fialová, Jaroslava Vašíčková,
Romana Špidlíková, Svatava Čapková a Lenka Krésová.
Ve čtvrtek 19.3.2020 starosta obce
Cetkovice Petr Horák s pracovníkem
obecního úřadu Miroslavem Sychrou
obešli vytypované starší občany, kterým
nabízeli roušky a pomoc při zvládání
některých problémů, které mohou nastat
(nákupy, zasílání receptů, zajištění léků).
Předávali i telefonní kontakty na všechny
pracovníky OÚ pro případ potřeby či
pomoci.
Starostovi se také podařilo sehnat
přímo od výrobní firmy z Rájce-Jestřebí
desinfekci na ruce. Tu pak rozdával v pátek 20.3.2020 občanům do přinesených
nádob.
O následujícím víkendu mnoho žen v obci napnulo své síly a našilo další roušky.
Jaké pak bylo pro obyvatele obce Cetkovice překvapení, když na naší sakuře uprostřed
obce objevili roušky pověšené na nově pojmenovaném stromě „Rouškovníku“. Každý
si tak zdarma mohl vzít roušku pro vlastní potřebu.
Další „šičky“ roušek pro obce a Vás občany jsou Nikola Růžičková, Jana
Sychrová, Marie Staňková.
Je třeba si uvědomit, že všechny uvedené ženy roušky šijí zdarma a věřte, že
materiál na ně není levný. O to větší je uznání, které si zaslouží a také jim patří
velké D Í K Y. Proto vyzýváme Vás všechny, kteří byste se chtěli stát „sponzory“
šití a pomoct s nákupem materiálu, neváhejte kontaktovat OÚ nebo přímo výše
uvedené ženy.
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A jak se o svépomocí ušité látkové roušky starat a jak je použít?
Roušku nasazujeme tak, že její okraje přitiskneme na obličej a po dobu nošení se jí
nedotýkáme. Sundáváme ji za tkanice či gumičky. Důkladně si umyjeme ruce. Návod
na zacházení s použitou rouškou je jednoduchý. Vyvařit v hrnci s pokličkou, stačí 5
minut a nechat v hrnci do vychladnutí – tento postup prodlužuje působení vysoké
teploty a je prevencí opaření a popálení. Vyždímat, usušit a vyžehlit – nejlépe
napařovací žehličkou na nejvyšší teplotu s použitím napařovací funkce.
Přestože rouška virus 100% nezastaví, omezí šíření kapének s virem. Nosit roušku, ať
už jakoukoliv, má tedy opravdu smysl. Heslo současné doby tak je:

„Já chráním tebe a ty chráníš mě“.
Všem velmi děkujeme za pomoc, solidaritu a vstřícnost v této těžké době !!!!
Petr Horák
******************************************************************************************

Inzerce
Pronájem bezbariérového bytu
-cílová skupina: osoby starší 70 let, případně invalidita
Adresa: Velká Strana 52, Cetkovice
Kontakt: Kancelář ING DRAK s.r.o., tel..516 478 410

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

Informace
SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
v obci Cetkovice bude ve dnech 3.4.–5.4.2020 na
parkovišti u kulturního domu.
Od 14 hodin 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.
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
podzimní 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.
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………………………………………………………………………………………………………………………

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
SK Cetkovice pořádá v sobotu 18. dubna 2020 od 10 hodin po obci
sběr železného šrotu. Žádáme všechny občany, kteří chtějí odevzdat
staré železo, aby je až v den svozu (z důvodu možné krádeže)
shromáždili před svůj dům. Sportovci poté projedou všechny ulice
obce. Samozřejmě pomohou v případě Vašeho zájmu vynosit těžké
kusy ze sklepů či půd.
Výtěžek půjde na provoz fotbalových družstev mládeže a chod klubu.
………………………………………………………………………………………………………………………

Důležité informace pro občany v souvislosti s COVID – 19
V tomto článku bychom rádi pro Vás shrnuli důležité informace týkající se
pandemie onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2.
Vláda ČR 13.3.2020 vyhlásila nouzový stav, přijala několik zákonů a opatření.
Následně opatření přijal i krizový štáb obce Cetkovice na svém zasedání dne
16.3.2020.
Přijatá opatření krizovým štábem obce (dále jen KŠ):
Školství
- Bere na vědomí uzavření Základní školy Cetkovice.
- Ruší veškeré aktivity v tělocvičně Základní školy Cetkovice.
- Uzavírá do odvolání dnem 17.3.2020 provoz Mateřské školy Cetkovice.
- Ruší do odvolání provoz Mateřského centra.
Obecní úřad a budovy v majetku obce a jejich provoz
- Omezuje se provoz Obecního úřadu Cetkovice do odvolání
Provoz pro veřejnost – pondělí a středa – 8.00-10.00 h a 14.30-15.30 h
Platba poplatku za TDO a psa je prodloužena do 31.5.2020, možnost úhrady
bankovním převodem na účet 2026230399/0800 (variabilní symbol – číslo popisné, do poznámky uvést jméno a příjmení plátce a za kolik osob platí či doplnění počtu psů). Platba může být společná i s poplatkem za psa. Povinná přihláška je vyvěšena na nástěnce v průjezdu obecního úřadu a můžete ji doručit
do poštovní schránky či zaslat e-mailem.
- V budově úřadu Cetkovice budou zostřena hygienická opatření a přijata další
organizační opatření pro zachování možnosti výkonu státní správy.
- Přerušuje do odvolání provoz Obecní knihovny Cetkovice.
- Přerušuje do odvolání provoz Kulturního domu Cetkovice.
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- Omezuje se provoz budov ve vlastnictví obce.
Kultura
- Zákaz veškerých kulturních a společenských akcí v obci (soukromé akce - odpovědnost pořadatele).
- Zákaz návštěv pověřených osob u jubilantů (ti budou navštíveni po ukončení
zákazu).
Zajištění nákupů pro seniory
- Pracovníci obecního úřadu budou zajišťovat nákup potravin v místním obchodu
Jednota a léků pro občany samostatně žijící starší 70 let, kterým nemůže tuto
službu poskytnout osoba blízká.
- Nákup je možné nahlásit ve všední dny v době 7.30-8.30h na tel. čísle
516477522, 736415913, 728947968, 602755580 nebo email
ucetni@cetkovice.cz
- Rozvoz nákupu bude probíhat v době 9.30-10.30h (při převzetí nákupu je možné předat soupis na další den). Při převzetí bude probíhat i platba.
- Nákupy bude obecní úřad zajišťovat od pondělí do pátku.
Další upozornění pro občany:
- Upozorňuje všechny majitele nemovitostí na povinnost nahlásit neprodleně na
Obecním úřadě Cetkovice k přechodnému pobytu osoby, které se u nich zdržují
dlouhodobě bez trvalého pobytu. Úřad je povinen vést evidenci, protože při
mimořádných událostech by nemuseli být vpuštěni do obce.
- Omezený provoz má MUDr. Lick v Šebetově – vyzývá, aby lidé na kontroly či
pro potvrzení zbytečně nejezdili (potvrzení nebude vydávat), upozorňuje na
možnost vydání eNeschopenek a eReceptů. Ty je možné nechat si zaslat na
email cetkovice@cetkovice.cz a OÚ zajistí v případě léků jejich vyzvednutí a
předání pacientovi.
- Omezený provoz má MUDr. Machačová – je nutné se objednat na tel.č.
602866144. Provozní doba: Šebetov – středa 7-10 h, v jiné pracovní dny Boskovice 7-11 h.
- Česká pošta s.p. upozorňuje, že na poštu se nyní vstupuje jednotlivě, ostatní čekají na chodbě v odstupu mezi sebou 2 m. Pracovní doba pošty do odvolání byla stanovena v době od 8 od 11.45 h. Pro seniory je vyhrazen čas od 8 do 9 h.
- Obchod Jednota má zkrácenou provozní dobu. Otevřeno je pondělí, středa,
čtvrtek, pátek od 7.15 od 15 h, úterý od 7.15 do 10.30 h a sobota od 7.15 do 11
h. Dále obchod má od 11.15 od 11.45 h polední přestávku.
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Venkovní sportoviště zatím uzavřena nebudou, ale bude na nich namátkově
kontrolován počet osob. V případě nedodržení počtu maximálního povoleného
počtu osob budou následně uzavřena.
V případě, že se u občana objeví příznaky onemocnění, musí volat linku 1212
nebo linku Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje 773 768 994.
KŠ žádá občany k zachování klidu, ohleduplnosti k ostatním spoluobčanům a
dodržování nařízení vlády, které jsou a budou vydána. Dále doporučuje veškeré
informace sledovat ve zpravodajství České televize, kde pravidelně uveřejňuje
svá rozhodnutí Vláda ČR.

Důležitá opatření vlády
- Omezený pohyb osob na veřejnosti.
- Zákaz pohybu osob mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest
(roušky, respirátoru, šátku, šály a obdobné tkaniny).
- Zvláštní režim je zaveden ve vozidlech hromadné dopravy osob.
- Uzavřeny jsou hranice a některé provozovny maloobchodního prodeje (obchody, restaurace, kavárny, bary, kadeřnictví atd.).
- Platí omezená úřední doba všech úřadů.
- Uzavření všech škol a vnitřních sportovišť.
Přehled nejdůležitějších hygienických opatření zamezujících šíření koronaviru:
- Vyhýbejte se místům, kde se shromažďuje velké množství lidí, udržujte mezi
sebou odstup minimálně 2 m.
- Kdykoliv opouštíte byt nebo dům, tak pouze rouškou. Po použití se k roušce
chovejte, jako kdyby byla kontaminovaná.
- Pokud kašlete, tak nikdy do dlaní, ale do rukávu.
- Důležitá je zvýšená hygiena rukou (mýdlo, dezinfekce na bázi alkoholu).
- Používejte ochranné prostředky, doporučujeme nosit roušku či respirátor,
ochranné brýle, a rukavice (jakékoliv textilní rukavice, které mohou jedince
chránit před přenosem virů).
- Nedotýkejte se očí, nosu a úst.
- Nepodávejte si ruce, nelíbejte se ani se neobjímejte.
- Denně provádějte kontrolu hlavně u starších osob.
- Pijte jen teplé nápoje, obecně dbejte, aby ústa a krk byly vlhké, ne suché. Minimálně každých 15 minut vypijte několik doušků tekutin.
- Posílit imunitu zdravým životním stylem a přísunem vitamínů.
Veškeré další informace nejdete na www stránkách obce Cetkovice, v rubrice
občan – informace pro občany v článku „Covid-19“, kde vše průběžně
aktualizujeme.
Petr Horák
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Z obecní kroniky
Martinova velká cesta
Martin Šnobl narozený v roce 1998 je prostřední ze tří sourozenců. Vyučil se v oboru
silnoproud v Letovicích a v tomto oboru je v současnosti zaměstnán. Žije s rodiči a
prarodiči v rodinném domku v Cetkovicích. Rád kreslí a hraje na klavír.
Nápad putovat do poutního města Santiago de Compostela vznikl přibližně před
dvěma roky, kdy o této cestě něco slyšel a četl. Říká, že vždy rád cestoval a chodil
pěšky. Intenzívně se cestou začal zabývat na podzim 2018. Santiago si vybral ze tří
možných – Řím, Jeruzalém a Santiago, které je podle některých poutníků méně
náročné. Brzy si stanovil datum odchodu a to na pátek 8. dubna 2019. Cestu si
rozplánoval zhruba na 5 měsíců. Rodiče a prarodiče mu cestu rozmlouvali, ale
nakonec se všichni s Martinovým nezlomným rozhodnutím smířili a pomáhali mu
s nezbytnými přípravami.
Martin se musel vybavit velkým 70 l batohem, několikerým náhradním oblečením,
léky pro případ nemoci, finančně zajištěnou platební kartou, na jejíž konto dlouho
šetřil, dobrými pohorkami, náhradní obuví, dvěma mobily, mapami, malým vařičem –
kartuší, zimním oblečením, hamakou na spaní, spacím pytlem, sítí proti komárům,
nepromokavou stříškou, krémy, lahvemi na vodu, nádobou na vaření atd. Stanovil si
přibližný plán cesty s denním ujitím asi 20 – 30 km.
Na chůzi byl připraven občasnými pěšími výlety po ČR – např. Tišnov, Vyškov,
Zábřeh aj. Loučení před odchodem proběhlo v práci, kde dal na 5 měsíců výpověď.
Každý se jistě dokáže vžít do pocitů rodičů a celé rodiny při loučení s Martinem před
touto dlouhou, nevyzpytatelnou a namáhavou cestou. Naplánoval si zastávku
v Rosicích u Brna, aby se zde rozloučil se starší sestrou Romanou a její rodinou. Pak
už jeho kroky směřovaly přes Moravu do Čech a kolem Českých Budějovic ke
hranicím, kam došel asi za tři týdny. Šel hlavně po turistických cestách, silnicím se
víceméně vyhýbal. Po přejití Šumavy se dal směrem na Mnichov, který minul, dál
Aussburg, kolem Bodamského jezera. Překročil hranice Francie, pokračoval přes
Clermont Ferrand, minul Toulose a zamířil k hraničnímu přechodu St. Jean – Pied – de
– Port, pak přes Pamplonu, Logroňo, Burgos, León do Santiaga, které leží
v severozápadním cípu Španělska, asi 100 km od mysu Fisterra s majákem. Těšil se na
konec své cesty, byl napjatý a proto málo spal. Do Santiaga došel po krátkém nocování
brzy ráno, ještě za tmy. Během dne si prohlédl katedrálu sv. Jakuba a pak vyrazil na
závěrečných 100 km k mysu Fisterra.
Během cesty, hlavně ve Španělsku, potkával další poutníky. Už v Německu a Francii
si povšiml značení této cesty. Byly to žluté stylizované mušle na modrém podkladu se
šipkou. Jak se blížil k cíli, přibývalo jich. Do cíle došel 21. srpna 2019 a ušel
úctyhodných 2700 km! Cestu od mysu zpět do Santiaga už absolvoval autobusem.
V Santiagu ještě čekal 3 dny na svůj let, který měl s přestupem v Barceloně a odtud do
Prahy. Z Prahy cestoval vlakem do Blanska, kde na něj už čekali rodiče. Tak se Martin
po čtyřech a půl měsících pěšky a 23 hodinách v dopravních prostředcích dostal
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konečně živ a zdráv domů. Nejvíc se těšil na svoji postel, domácí jídlo, odpočinek a
rodinu.
Jak Martin cestou nocoval:
V ČR si mohl dovolit noclehy v levnějších hotelích, pak už jen za použití hamaky
zavěšené mezi stromy někde v lese. Jeho hamaka byla vybavena sítí proti komárům,
stříškou proti dešti a rose a spacím pytlem. Místo k přespání si musel vždy najít už za
brzkého odpoledne, protože ne všude byly vhodné stromy. Místo muselo být
nezarostlé, čisté a bezpečné. Hledání bylo často obtížné a mnohdy musel hodně slevit
ze svých požadavků, např. spal i poblíž smetiště.

Počasí:
U nás bylo počasí obstojné, ale polovina Německa mu propršela a navíc bylo hodně
chladno. Musel využívat každou vhodnou chvíli k sušení svého vybavení a oblečení.
Zato ve Francii uhodila vedra, až + 40 C a vedro bylo až do konce cesty.
Strava:
Stravoval se jednoduše, vařil si na vařiči, nečastěji měl rýži. Jídlo si také kupoval.
Vaříval si čaj, ale když foukal vítr, voda začala vařit třeba až za půl hodiny. Zažil i
hlad. Došla mu náplň kartuše na vaření a náhradní na tu jeho českou nepasovala.
Domlouvání se v cizině, spojení s rodinou:
Jazyky sice neovládá, ale zná v angličtině pozdrav, prosbu, poděkování atp. Jinak se
domlouval přes překladač v mobilu. Spojení s rodiči udržoval 1 x denně. Pohlednice
neposílal, občas si nějakou koupil na památku.
Osobní hygiena:
V ČR hodně využíval benzinky, hlavně ty, které jsou vybaveny sprchami pro dálkové
řidiče, totéž v Německu, Francii i Španělsku. Služby jsou ale placené. V Německu,
Francii a Španělsku jsou ve městech místa, kde mají zabudované venkovní pračky a
sušičky. Za poplatek si tam Martin mohl vyprat vše, co potřeboval. Někdy se koupal a
pral si v přírodě. Snažil se měnit a prát hlavně ponožky, protože zpočátku cesty mu
neprané ponožky způsobily odřeniny, puchýře i otoky nohou. Ke konci cesty odložil
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rozedrané lehčí boty, pohorky vydržely bez větších problémů až domů. I nohy si na
chůzi zvykly a byly bez puchýřů.
Překonávání překážek na cestě:
Někdy ho cestou přepadly pochybnosti o tom, zda cestu dokončí, ale při pomyšlení na
pěší zpáteční cestu šel raději rychle kupředu. Často musel v cizině přelézat různé ploty
kolem pastvin s krávami a býky i ploty vedoucí kolem kolejí. Někdy si spletl cestu a
musel se vracet. Obcházel velká pole, přešel horu Clermont Ferrat, také Pyreneje.
V Německu byl zastaven policisty, z nichž jeden mluvil také česky. Martin musel
vybalit celý batoh, protože ho podezírali z pašování cigaret. Ve Francii kontrolovali
policisté jeho doklady dvakrát. Jednou se ptali, kam jde, podruhé zas, kde spí. Vystačil
si s občanským průkazem. Problémy řešil hlavně s nedostatkem vody, nejvíc ve
Španělsku.
Ochota lidí:
Řidiči měli soucit s mladým pocestným. V ČR mu zastavil voják a nabízel svezení.
V Německu ho chtěla vzít do auta nějaká paní. Ve Francii, zrovna lilo jako z konve a
on šel po pusté silnici, zastavil mu autobus. Martin ale vždy s poděkováním odmítl.
Když braly za své jeho lehké boty, potkal Poláka, který mu radil, jak je opravit a slepit.
Ve Francii mu jeden starší pár daroval sušenky a pomeranč. Člověk v dodávce mu
poskytl vychlazenou vodu, vodu mu dávali zdarma i v restauracích nebo i v opravně
aut. Jeden z vracejících se poutníků – Ital – mu daroval svoji kartuši, do které bylo
možno dokupovat náplně.
Orientace v krajině:
Řídil se mapami v mobilech. „Mapy.cz jsou velmi dobrá věc“ říká Martin. Měl i části
papírových map z atlasů. Orientoval se turistickými značkami v ČR a Německu, dále
městy a cedulemi. Někdy trochu bloudil. V ČR šel po značených turistických cestách,
v Německu po cyklostezkách, ve Francii po silnicích a ve Španělsku po silnicích nebo
prašných cestách.
Dokumentace cesty:
Cestou fotil krajinu, města, historické památky, kostely, pomníky, krásné domy a vily,
stromy, sebe, zápasící brouky roháče, přírodu.
Zajímavosti:
Martin říká, že Německo je na první pohled bohatá země. Španělsko je mnohem
chudší, asi více jeho severní část. Velmi vzpomíná na Francii, která v něm zanechala
nesmazatelný dojem svojí krásnou krajinou, honosnými a udržovanými kostely, domy,
městy. V každém, kterým prošel, obdivoval a fotil majestátní pomníky věnované
padlým v napoleonských válkách. Obdivoval hory i moře, velká města i malé úpravné
vesničky s uzoučkými uličkami. Když šel nudnou krajinou, učil se básně nebo si četl.
Jednou našel peněženku s doklady a asi 50 eury. Martin tak dlouho hledal, až našel
úřednici, které svůj nález předal, i když by se mu ty peníze hodily, ale chtěl mít čisté
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svědomí. Cestou se setkával s dalšími poutníky, kteří šli také sami. Martin říká, že i on
chtěl jít sám. Bál se jít ve dvou hlavně z důvodů pozdější „ponorky“. Tvrdí, že je
introvert a samotář. Když jsem se ptala, zda ještě plánuje nějakou podobnou cestu,
řekl: „Možná.“
EL Camino de Santiago
se označuje tato cesta ve španělštině. Město Santiago de Compostela má asi 90 tisíc
obyvatel. Je památkovou rezervací a bylo zapsáno na seznam světového dědictví
UNESCO. Název Compostela vznikl zkomolením latinských slov a znamená hvězdné
pole – Mléčná dráha. Byly zde uloženy ostatky Jakuba Staršího, jednoho z 12
apoštolů. Město se proto stalo katolickým poutním místem. Denně sem pěšky přichází
mnoho poutníků z různých zemí. Cesta do Compostely je značena žlutou mušlí
ukazující směr cesty. Z pamětihodností je nejznámější katedrála sv. Jakuba jako místo
jeho posledního odpočinku. Dále je zde Hospital de los Reyes Católicos, klášter
benediktínů, klášter s kostelem dominikánů, klášter františkánů s kostelem sv.
Františka, univerzita, Centrum moderního umění Galicie a Praza de Galicia, což je
moderní čtvrť.
V roce 2000 bylo Santiago de Compostela spolu s Prahou vyhlášeno evropským
hlavním městem kultury.
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