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Slovo starosty
Vážení spoluobčané
Pandemie virové choroby COVID-19 byla v uplynulém měsíci na
ústupu. Postupně se rozvolňovala i opatření, které zavedla Vláda ČR či
jednotlivá ministerstva. A tak na procházkách již nemusíme nosit roušky.
Některé děti se koncem května vrátily do mateřských a základních škol. I
počasí se změnilo. Někoho potěšilo a někoho ne. V každém případě konečně napršelo
(v jeden den dokonce více jak 22 mm) a myslím si, že i více. Co však vadí, je velké
ochlazení, které přináší prodloužení topné sezóny a znovu nastartování topných
systémů.
Od 25.5.2020 se i u nás otevřela základní a mateřská škola. Pracovnice těchto
organizací se musely připravit na složitější provoz. Ten bylo nutné promyslet
dopodrobna, aby byly splněny požadavky MŠMT. U školy došlo i k tomu, že jsou děti
zařazeny do skupin po 15. Ty pak mají i jiný čas příchodu do školy a i jinak rozvrženy
hodiny tak, aby se skupiny vůbec nepotkaly. Strava je zajištěna takovým způsobem,
aby byly dodrženy doporučené vzdálenosti. Jídelnou se stala tělocvična. I školka se
podobně připravila na svůj provoz. Do MŠ i ZŠ obec nakoupila bezdotykové stojany
na dezinfekci i samotnou tekutou a gelovou dezinfekci. Vše bylo připraveno na první
den otevření po uvolnění zpřísněných opatřeních v naší republice v souvislosti
s „coronavirem“.
Bohužel následky omezení předchozích měsíců se začínají projevovat i na
snížení příjmů obce. Přitom na letošní rok jsme měli naplánováno několik důležitých
investic, které už jsou rozpracované. Mezi hlavními je zateplení kulturního domu,
oprava komunikací, oprava dvorní části v ZŠ, výměna oken na kadeřnictví a oprava
rybníku Vrbovec. Na akce jsou vybraní dodavatelé a na některé máme i přislíbenou
dotaci, ale většina prostředků půjde z našeho rozpočtu. Menší projekty bohužel
budeme muset zastavit. Je dobře, že jsme během posledních let hospodařili dobře a
vždy nám něco v rozpočtu zbylo. Tak doufám, že se s touto nenadálou situací dobře
vypořádáme.
Postupně, jak se uvolňují některá opatření, se život navrací k normálu. I
Krizový štáb obce Cetkovice odvolal některá svá předchozí nařízení. Otevřel se provoz
kulturního domu, fotbalisté si naplánovali díky zrušenému ročníku fotbalových soutěží
přátelská utkání. V prvním z nich naši hráči porazili Skalici nad Svitavou. Další utkání
budou následovat i v tomto měsíci. V červnu se dále můžeme těšit na nohejbalový
turnaj, který tradičně pořádá společně SK Cetkovice a Obec Cetkovice. V knihovně
začíná druhá část výstavy pohlednic s tématem „Co jsme se učili v hodinách dějepisu“.
Chtěl bych na tomto místě ještě připomenout, že nyní můžete na obci uhradit
poplatky za psa a odpad. Úhrada těchto poplatků byla díky COVID-19 prodloužena do
konce května. Přesto se ještě najdou mezi námi občané, kteří na to pravděpodobně
zapomněli.
Končí školní rok 2019-2020. Pro děti byl zvláštní a budou na něho později
vzpomínat tak jako my, kteří pamatujeme například „uhelné prázdniny“. Děti i rodiče
se museli přizpůsobit vzniklé situaci. Rozjelo se například nové vyučování na dálku –
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„online“, rodiče se museli v odpoledních hodinách s dětmi učit a tím se jim krátil
jejich volný čas. Byla to doba, která pro nikoho nebyla jednoduchá. Je vidět
s rozjezdem škol, že zájem dětí i rodičů o obnovenou výuku je velký, protože do ZŠ
nastoupilo 36 dětí (více jak 80%) a do MŠ 25 dětí.
Držím dětem pěsti, aby úspěšně zakončily tento školní rok. Vám všem pak přeji
krásný a slunečný červen.
Petr Horák
starosta obce
***************************************************************************

Společenská kronika
V měsíci červnu se dožívají významného životního výročí tito jubilanti:
Soukup Josef
Kubínová Marie
Mikulová Ludmila
Letfus Antonín
Kubínová Zdenka

Vašíčková Drahomíra
Janková Aloisie
Letfus Richard
Kubín Josef

Přejeme pevné zdraví a hodně radosti ze života!
……………………………………………………………………...............................
V měsíci květnu se do naší obce narodil:
Jan Hes
Přejeme hodně štěstí do života!
………………………………………………………………………...............................
V měsíci květnu naše řady opustila:
Marie Jurdičová
Čest její památce!
………………………………………………………………………...............................
Vzpomínka
Dne 1. června 2020 uplynulo 10 let od úmrtí paní Marie Staňkové.
Za tichou vzpomínku děkuje syn Petr s rodinou
*******************************************************************************************

Sportovní klub Cetkovice
TURNAJ ČTYŘ - JARO 2020
Z důvodu zrušené sezóny se kluby Cetkovice, Letovice, Skalice nad Svitavou a
Svitávka dohodly, že budou hrát formou turnaje přípravné zápasy v jarní části roku
2020.
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Účastníci (muži):
AFK Letovice
TJ Sokol Skalice nad Svitavou
SK Cetkovice
SK Moravan Svitávka
Systém:
Hraje se „jednokolově“, vítězství je za 3 body, remíza pak za 1 bod. Hraje se dle
platných pravidel fotbalu. Hrací doba zápasů finálového turnaje bude zkrácena.
Program:
1. kolo
sobota 23.5.2020
Svitávka – Letovice
17:00 h
neděle 24.5.2020
Cetkovice – Skalice
16:30 h
2. kolo
neděle 31.5.2020
Skalice – Svitávka
16:00 h
úterý 2.6.2020
Cetkovice – Letovice
18:15 h
3. kolo
pátek 5.6.2020
Svitávka – Cetkovice
18:00 h
sobota 6.6.2020
Letovice – Skalice
17:00 h
4. kolo - závěrečný turnaj - hřiště Letovice, sobota 13.6.2020
zápas o 3. místo
16:00 h
finále
17:30 h

4:3
4:1
hřiště Cetkovice
hřiště Svitávka
hřiště Letovice

Zveme na utkání všechny příznivce a diváky. Počet diváků bude omezen dle
schválených pravidel vydaných Vládou ČR.
******************************************************************************************

Informace
Zubní pohotovost o víkendech – Červen 2020
Den

Lékař

Adresa

Telefon

6.6.

MDDr. Veselý (MDDr. Veselá)

Letovice, Masarykovo náměstí 162/38

792 325 591

7.6.

MDDr. Veselý

Letovice, Masarykovo náměstí 162/38

792 325 591

13.6.

MDDr. Vrbová

Knínice u Boskovic, 330

774 844 735

14.6.

MDDr. Trubáčková

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 452

20.6.

MUDr. Tomaštíková

Adamov, Smetanovo nám. 327

516 446 398

21.6.

MUDr. Tomášková

Blansko, Pražská 1b

734 177 800

27.6.

MUDr. Sládek

Velké Opatovice, nám. Míru 492

516 477 319

28.6.

MUDr. Semrádová

Sloup, Zemspol, 221

516 435 203

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.

………………………………………………………………………...............................
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Upozornění
Hasiči Cetkovice upozorňují, že jimi vybíraný elektroodpad je nutné odevzdávat po
předchozí domluvě. Sběrné místo je v areálu, který je určen i ke sběru železného šrotu.
………………………………………………………………………...............................

Obec Cetkovice
přijme zaměstnance na pozici

PRACOVNÍK OBECNÍHO ÚŘADU
Nabízíme plný pracovní úvazek na dobu neurčitou s 3 měsíční zkušební lhůtou.
Předpokládaný nástup: dle dohody (nejpozději 1.9.2020)
Náplň práce:

Organizuje práce pracovníků vykonávajících veřejně prospěšné práce či
brigádníků.


Čistí chodníky, místní komunikace a další plochy ve vlastnictví obce zejména
od listí, sněhu, posypových materiálů.



Udržuje veřejnou zeleň (kosení trávy, stříhání, kácení dřevin).



Provádí drobné opravy a údržbu majetku obce.



Zajišťuje správu budov a areálů obce, jejich údržbu.



Provádí svoz odpadu z odpadkových košů.


Správa a údržba sportovních areálů a nemovitostí v majetku obce.
Základní požadavky:


Morální bezúhonnost a dobrý zdravotní stav bez omezení.



Čistý trestní rejstřík (doložen k žádosti).



Odpovědnost za svěřený majetek a odvedenou práci.



Samostatnost.



Řidičský průkaz minimálně skupiny B.



Vyučen v technickém oboru (např. mechanik, opravář, údržbář, zahradník ….).



Výhoda: bydliště v obci Cetkovice, svářečský průkaz, řidičský průkaz skupiny T.

Platové podmínky:
 Platové podmínky se řídí zákoníkem práce a nařízením vlády o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (předpokládaný plat
v rozmezí 20.000,-Kč až 25.000,-Kč, dle vzdělání a praxe).
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Benefity:
 K dispozici služební telefon, po zapracování příspěvek na penzijní připojištění,
příspěvek na stravu (stravenky).
Žádosti o místo včetně krátkého životopisu s přehledem praxe, kopii dokladu o
nejvyšším vzdělání a výpis z rejstříku trestů podávejte písemně nejpozději do
15.7.2020 do 17 hodin na Obecním úřadě v Cetkovicích.
Bližší informace na obecním úřadě či na telefonech: 516 477 522 (kancelář),
602 755 580 (starosta).
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
******************************************************************************************

Obecní knihovna Cetkovice
Vás srdečně zve na II. část projektu/výstav

„Rok pohlednice“

„Co jsme se učili
v hodinách dějepisu“
Mapuje slavnou minulost i těžké chvíle našeho národa od nejstarších českých pověstí
až po události minulého století, které jsme probírali v hodinách školního dějepisu.
Tiskem vydal V. Kovařík, Terezín, reprodukce více než sta malířských děl
dokumentujících českou historii – od slavných českých malířů A. Liebschera, V.
Brožíka, J. Mathausera, V.H. Brunnera, J. Skramlíka, V. Černého /reprodukce
105x115 mm/. Tyto barvotiskové pohlednice pocházejí z prvorepublikového
nakladatelství VKT.

každé úterý 15.30 h – 18 h
******************************************************************************************
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Ztráty a nálezy
V kanceláři OÚ jsou soustředěny obecní ztráty a nálezy.
K dispozici je sbírka mobilních telefonů, 47 kusů klíčů,
autoklíče, dioptrické brýle, různé kusy oblečení a zlaté i
stříbrné šperky.
Pokud něco postrádáte nebo naopak naleznete, neváhejte
se obrátit na OÚ v úředních hodinách, případně na
telefonu 516 477 522

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

Pozvánka na nadcházející akce

………………………………………………………………………...............................
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******************************************************************************************
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.
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