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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Vánoční svátky, na které se těšíme téměř celý rok, jsou již za námi.
Připravujeme se na ně skoro dva měsíce, a když přijdou, tak než si je
uvědomíme, jsou pryč. Zároveň jsme vstoupili do nového roku 2020. Lámeme
si hlavu a hloubáme, jaký asi bude? Co nám přinese? Jak se asi bude dařit mé
rodině? Budeme všichni zdraví? Zkrátka otázek spojených s prvními dny nového roku
je spousta. A odpověď nikdy dopředu neznáme. I toto je zamyšlení skončených svátků
a přelomu roku.
Počasí o vánočních svátcích připomínalo spíše podzim. Překvapila nás v některých
dnech intenzita deště. Objevil se i malý, ale opravdu malý poprašek sněhu. Hned
v novém roce nás ale překvapil po teplých dnech, kdy o Vánocích a před Silvestrem byli
vidět i cyklisté, docela slušný mráz, na který nejsme zvyklí. Tak uvidíme, co si leden na
nás přichystá.
Poslední měsíc roku 2019 byl u nás nabit mnoha akcemi a událostmi. Mnohé z nich
mají u nás mnohaletou tradici. Mezi ně patří Zpívání u vánočního stromu, které si na
druhou adventní neděli pro Vás připravil Kulturní, školský a sportovní výbor při
zastupitelstvu obce. K vidění zde byla krásná vystoupení dětí z mateřské a základní
školy, která měla mezi diváky velký ohlas. K příjemné atmosféře adventní neděle
přispěly svým vystoupením i temperamentní místní mažoretky. Vrcholem prosince byl
asi adventní koncert Bary Basikové. Překvapil nás velký zájem diváků. Tři týdny
dopředu už byl koncert vyprodaný. Nakonec jsme museli ještě několik zájemců
odmítnout. Koncert ozdobilo společné vystoupení Báry s dětským sborečkem ze ZUŠ
Velké Opatovice, což bylo milé a pro děti jistě velkým zážitkem. U Báry je vidět, že má
velmi zajímavý hlas a v některých písních to naplno „rozbalila“. Krásný a velmi
zajímavý byl doprovod na elektronický cimbál. Koncert úžasně navodil pocit blížících
se Vánoc a musím za něj poděkovat Báře, kapelníkovi Blue Cimbalu Romanu
Veverkovi, dětem a jejich paní učitelce a pak hlavně sponzorům a dárcům, kteří s touto
akci pomohli finančně tak, aby byla cena vstupenky přijatelná pro všechny. Děkuji také
všem, kteří se koncertu zúčastnili.
Nechybělo i předvánoční koledování Velkého dechového orchestru Malá Haná.
Mladí muzikanti nás opět v poslední adventní neděli příjemně naladili na vánoční čas.
Radost jsem měl z toho, že se vypilo rekordní množství starostovského punče. Mezi
dalšími akcemi minulého měsíce byl tradiční Mikuláš, který naděloval v obchodě
Jednota i v domácnostech, školní besídka v ZŠ Cetkovice i perníkový večírek v MŠ.
Málem bych zapomněl ve svém výčtu na adventní jarmark, který na konci listopadu
uspořádala MŠ Cetkovice. Zde byla vidět velká šikovnost paní učitelek, pracovnic MŠ
a některých maminek.
I konec roku je spojen s několika zajímavými akcemi. SK Cetkovice uspořádal malý
silvestrovský turnaj ve fotbale na víceúčelovém hřišti. Nechyběl na začátku i program
pro malé fotbalisty. Opět fotbalistům přálo počasí, pouze ráno mírně mrzlo a tak se vše
vydařilo a všichni odcházeli spokojeni. Velkou tradici má každoroční půlnoční
rozloučení se starým rokem na Návsi. Ohňostrojem a společným přípitkem jsme uvítali
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příchod nového roku 2020. Zde patří poděkování našim Hasičům za teplý grog a svařené
víno a panu Smékalovi za pomoc s ohňostrojem.
I začátek roku 2020 si ničím nezadá s posledním měsícem roku. Vše začíná tradičním
Plesem SDH Cetkovice. Obecní úřad, farnost Cetkovice a Charita Blansko pořádá opět
tradiční Tříkrálovou sbírku. Zde můžete věnovat finanční dary, které pomohou těm,
kteří to nejvíce potřebují. Knihovna si pro Vás připravila odpoledne plné her a zejména
zajímavou akci, kterou bude výstava pohlednic s různými tématy. Můžete se
prostřednictvím pohlednic tak přenést na zajímavá místa nejen u nás, ale i ve světě.
Součástí tohoto zpravodaje jsou dvě důležité věci. Tou první je malý kapesní
kalendář. Hlavním motivem toho letošního jsou dominanty obce (kostel sv. Filipa a
Jakuba a fara) v zimním čase se zapadajícím sluncem. Věřím, že se Vám bude líbit.
Dále ve zpravodaji naleznete svozový kalendář na rok 2020. Došlo v něm, jak se
postupně rozrůstá firma Technické služby Malá Haná, ke změnám ve dnech svozu. Plast
a papír bude stále v úterý jednou za měsíc a směsný komunální se vrátí stejně jako
bioodpad na čtvrtek. Vše máte přehledně barevně vyznačené ve výše uvedeném
přiloženém kalendáři.
A na závěr mi ještě dovolte, abych jménem svým, jménem zastupitelstva obce a
pracovníků obecního úřadu Vám všem upřímně a srdečně popřál do nového roku
2020 hlavně hodně zdraví, štěstí, radosti, porozumění, úspěchů a to jak v osobním,
tak i v pracovním životě.
Petr Horák
starosta obce
*******************************************************************************************

Ohlédnutí za rokem 2019 v naší obci
Začátek nového roku bývá i časem ohlédnutí za tím právě skončeným rokem.
Přemýšlíme, co jsme prožili, co se událo. Život je sám o sobě pestrý a každého z nás
občas postihnou i zlé dny naplněné trápením, smutkem a nezdarem. Jsou ale během roku
i dny dobré a veselé, radostné a šťastné. A většinou si naštěstí později pamatujeme do
života jen to dobré. Ohlédněme se za rokem 2019, jak jsem to i prezentoval ve
svém novoročním proslovu 1. ledna 2020 v místním rozhlase. Povedlo se mnoho věcí.
Pro děti jsme opravili a vybudovali nové dětské hřiště na Brodku a na Návsi.
Byly zde použity přírodní prvky z akátu, aby hřiště lépe zapadla do krajiny. Největší
předností herních prvků z akátového dřeva je jejich originalita díky typickému zakřivení
dřeva, odolnost vůči povětrnostním vlivům a vandalismu. Zde se nám povedlo získat
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 400.000,-Kč.
Již dva roky intenzivně pracujeme na revitalizaci zeleně v obci. Nyní přišla na řadu
II. etapa lesoparku v části pod fotbalovým hřištěm v části „na Stojánku“. Opět se nám
podařilo získat dotaci z JMK, tentokráte ve výši 150.000.-Kč. Mimo výsadby zeleně zde
nechybí cestičky, které budou doplněny lavičkami k odpočinku. Součásti akce, která
navazovala na loňskou I.
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etapu, byly i terénní úpravy a hlavně demolice bývalé drůbežárny, která hyzdila tuto
oblast a byla v havarijním stavu.
Rozpracovali jsme projekt „Snížení energetické náročnosti objektu kulturního
domu v obci Cetkovice vč. výměny zdroje vytápění“. Uspěli jsme s žádostí o dotaci na
Státní fond životního prostředí. Tato velká investice bude finančně náročná. Částka se
bude pohybovat kolem 8.000.000,-Kč. Předpokládaná míra dotace bude kolem 40%.
Vše bude záležet na tom, jaká cena vzejde z výběrového řízení, které nyní připravujeme.
Nepředpokládáme však, že by cena nějak závratně klesala, protože v současné době je
spíše problém sehnat kvalitní firmu, která se zakázky ujme. Investice do majetku na
snížení energetické náročnosti je vždy ta nejlepší. V rámci akce by mělo dojít ke
kompletnímu zateplení celého pláště budovy, výměně oken a dveří, výměně části
střechy a k výměně otopného systému – kotlů, které jsou z roku 1994 a mají již velice
malou účinnost.
Pracujeme také na získání dotace na revitalizaci a opravy rybníku Vrbovec. Zde je
zhotovena projektová dokumentace a na začátku října jsme podali žádost o dotaci
z Ministerstva zemědělství, která by mohla činit až 2.000.000,-Kč. Jak někteří z Vás
viděli loni v létě, v rybníku díky únikům byl nedostatek vody, což v současném suchém
rázu počasí není dobré.
V letošním roce chceme opravit sociální zařízení pro děti v základní škole včetně
zařizovacích předmětů. Těm postupně končí životaschopnost, což se projevuje na větší
poruchovosti. Sociální zařízení je původní z minulého století a esteticky už nesplňuje
současné požadavky moderní doby. V roce 2019 jsme již vybrali dodavatele a vše by se
mělo realizovat v době jarních prázdnin a těsně po nich za provozu. Rekonstrukce budov
bývají vždy složitější, protože nikdy nevíme, čím nás pod povrchem překvapí.
Velký „třesk“ nastal v naší obci v oblasti odpadů. Naše obec se zapojila do projektu
obcí Malé Hané v této problematice a stala se členem Svazku obcí Technické služby
Malá Haná, který založil svozovou firmu. Od 1.7.2019 se zcela změnil zaběhnutý svoz
odpadů a z dotace jsme Vám všem rozdali nové odpadové nádoby na plast, papír a
bioodpad, které máte přímo doma a nemusíte tak zbytečně chodit ke kontejnerům. Co
je úžasné, tyto nádoby si převzaly všechny domácnosti v obci. Tímto systémem tzv.
„DOOR TO DOOR“ (sběr odpadu od dveří) chceme napomoci k většímu třídění a
k Vašemu pohodlí. Systém má za sebou první půl rok a stále se zabíhá a postupně
vyhodnocuje. Už teď víme, že směsný komunální odpad klesl o více jak polovinu. Také
jsme uspěli s žádostí o dotaci na kompostéry, které opět zdarma dostanete na jaře
letošního roku do domácnosti. Součástí dotace bude i štěpkovač, který nám na obci
velmi chybí. Zastupitelstvo obce Cetkovice se také rozhodlo, že ještě do všech
domácností zakoupí černé popelnice o objemu 240 litrů na směsný komunální odpad a
každá domácnost je dostane zdarma. Distribuce bude probíhat současně s kompostéry.
Naplno taky pracujeme na projektu inženýrských sítí pro novou zástavbu v oblasti
Rybníček tzv. Močétek. V současné době se finišuje s přípravou na podání žádostí o
stavební povolení, které bychom rádi přes zimu získali. Měly by zde vzniknout stavební
pozemky pro 22 rodinných domků.
Myslíme i na hendikepované a starší spoluobčany. Chceme pro ně zpřístupnit obec
tak, aby se bez překážek dostali na některá místa. Máme stavební povolení na úpravy
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OÚ, jehož součástí bude bezbariérový přístup na OÚ a poštu, dále pak byste se měli
výtahem dostat do obřadní síně či do knihovny. Připravujeme podklady, aby realizace a
případná dotace byla v roce 2021.
Z drobných akcí bych ještě rád vzpomněl zakoupení myček do KD, ZŠ a MŠ, opravu
povrchu fotbalového hřiště. Rozpracovali jsme také rozšíření veřejného osvětlení části
ulice Sadové za humny. Objednali jsme radary měřící rychlost u problematických
vjezdů do obce a další.
Suché období posledních let zapříčinilo přemnožení kůrovce. Tento malý brouček
decimuje zcela naše lesy, které jsou převážně tvořeny smrkem. Suchem oslabené stromy
nedokážou odolávat lavině náletů tohoto „ničitele“. Tato kalamita bude mít obrovský
vliv na život kolem nás. Současný pohled na lesy nad obcí bude podle předpovědí
lesníků během dvou let minulostí. Vidíme to již nad sousedními Uhřicemi a postupně
se to přenese i na okolní lesy. Bohužel je nutné napadené dřevo vytěžit. Na trhu je však
velký přetlak kůrovcového dřeva a tak rapidně klesá jeho cena. Ta nakonec nyní ani
nepokryje náklady na zalesnění. Prostě je to pro nás opravdu katastrofa, která zcela
změní ráz Malé Hané. Při procházce lesem se člověku opravdu chce plakat. Ale
nesmíme se vzdát a společně s přírodou bojovat.
Ještě mi dovolte, abych upozornil i na kulturní akce v obci v loňském roce. Svůj žánr
si opět u nás mohla vybrat každá generace. Děti například sportovní odpoledne,
lampionový průvod či drakiádu, dospělí plesy, taneční zábavy, divadla, besedy a
výstavy v knihovně, zpívání u vánočního stromu, vánoční koledování s punčem, různé
sportovní události a akce. Krásný byl i adventní koncert Báry Basikové s dětským
sborem. Prostě každý občan všech věkových kategorií si mohl vybrat z této široké
nabídky.
Nakonec mi na tomto místě dovolte, abych upřímně poděkoval všem
pořadatelům - zastupitelům, pracovníkům OÚ, členům KŠaS výboru, mateřské
škole, základní škole, knihovně, hasičům a fotbalistům, kteří se podílí na organizaci
kultury a sportu v Cetkovicích. Velice si vážím těch, kteří se bez nároku na zisk
věnují činnosti pro veřejnost. Ještě jednou všem veliké díky.
Petr Horák
starosta obce
*******************************************************************************************

Usnesení č. 10/2019
z řádného zasedání zastupitelstva obce Cetkovice
konaného dne 16. prosince 2019 v kanceláři Obecního úřadu Cetkovice v 17.00 hod.
………………………………………………………………………....................................................

Zastupitelstvo obce:
235/19 – schvaluje
- zapisovatele: Ing. Kateřinu Přikrylovou
- ověřovatele zápisu: Ing. Jaromíra Lišku, Ph.D. a Ladislava Čapku
- program dnešní schůze s malou opravou, jiné připomínky nebyly podány,
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přítomno bylo všech 9 zastupitelů a 2 hosté.
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
236/19 – schvaluje upravenou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na pozemky parc.č. 689/8, 692/1, 1043, 1044,1045 v k.ú. Cetkovice s firmou E.ON
Distribuce a.s., F.A.Gestnera 2151/6, 370 49 České Budějovice na stavbu „Cetkovice,
lokalita 5 RD Lescus“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
237/19 – schvaluje přílohu č.2 ke Smlouvě č.5/18 o odstranění a separaci
komunálního odpadu v obci Cetkovice pro rok 2020 s firmou Technické služby Malá
Haná s.r.o. a pověřuje starostu podpisem přílohy
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
238/19 – schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného
oleje s firmou Libor Černohlávek, Jakub 38, 285 33 Církvice
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
239/19 – schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč J.Š,Cetkovice.na celoroční
provoz posilovny v KD na rok 2019
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
240/19 – schvaluje pronájem části suterénních prostor v Kulturním domě Cetkovice
O.S. ,Cetkovice na provoz posilovny za cenu 500,-Kč/měsíc a úhradu nákladů na
energie, otop a vodu; smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3
měsíce
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
241/19 – schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330049556/001 na
pozemky parc.č. 278/28, 971, 972 v k.ú. Cetkovice s firmou E.ON Distribuce a.s.,
F.A.Gestnera 2151/6, 370 49 České Budějovice na stavbu „Cetkovice, ul.Polní,
kabNN Vašíček“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
242/19 – schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330049408/001 na
pozemek parc.č. 942/1 v k.ú. Cetkovice s firmou E.ON Distribuce a.s., F.A.Gestnera
2151/6, 370 49 České Budějovice na stavbu „Cetkovice, příp.NN pro garáž Vybíhal“ a
pověřuje starostu podpisem smlouvy
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
243/19 – schvaluje na základě žádosti finanční dar SDH Cetkovice ve výši 50.000,-Kč
na slavnostní prapor
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 1
244/19 – schvaluje dar 4.000,- Kč členovi ZO k významné životní události
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 1
245/19 – 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
246/19 – schvaluje hospodaření v obecních lesích za rok 2019
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
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247/19 – schvaluje plán inventur na rok 2019 k 31. 12. 2019, složení inventarizačních
komisí a školení inventarizačních komisí
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
248/19 – schvaluje dle vyvěšeného návrhu po úpravách rozpočet Obce Cetkovice na
rok 2020 vč.fondů
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
249/19 – schvaluje střednědobý rozpočtový výhled Obce Cetkovice
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
250/19 – schvaluje hospodaření obce k 30.11.2019 a výhled do 31.12.2019
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
251/19 – schvaluje rozpočtové opatření č.8
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
252/19 – schvaluje přílohy ke zřizovacím listinám ZŠ Cetkovice a MŠ Cetkovice
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
253/19 – informaci o pokračování uložení prostředků u ČS a.s. na další 3 měsíce
254/19 – informaci o změně příjmení paní místostarostky a s tím související skutečnosti
255/19 – informaci MěÚ Velké Opatovice, odboru výstavby
- Územní souhlas – Přípojka NN, vodovodní přípojka na p.č.171 a
1050 v k.ú. Cetkovice – E.ON Distribuce
- Stavební povolení –Snížení energetické náročnosti objektu KD vč.
zdroje vytápění – Obec Cetkovice
256/19 – návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu Svazku M+H
257/19 – rozhodnutí JMK o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích
- LHP ve výši 36.693,-Kč
258/19 – informaci MŽP o sběru dat pro projekt TAČR
259/19 – informaci MěÚ Boskovice, odboru tvorby a ochrany životního prostředí –
závěrečná prohlídka – Cetkovice, Mišinská, Lescus - přeložka vodovodu
260/19 – návrh rozpočtu na rok 2020 Svazku R43
261/19 – žádost o koupi stavebního pozemku
262/19 – informaci o opatření obecné povahy MZe, č.j. 63920/2019-MZE-16212
263/19 – vyrozumění o výsledku posouzení záměru bezbariérové trasy č.29/2020
Cetkovice z Úřadu vlády ČR
264/19 – informaci o vyúčtování návratné finanční výpomoci poskytnuté z rozpočtu
obce Cetkovice pro TS M+H poukázané na pokrytí nákladů dotace a jejich
vrácení 4. 12. 2019
265/19 – návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu Svazku TS M+H
266/19 – informaci FÚ pro JMK ve věci koeficientu daně z nemovitosti
267/19 – informaci MěÚ Boskovice, odboru dopravy ve věci stanovení přechodné
úpravy provozu na pozemní komunikaci II/374 v souvislosti se stavbou
firmy LESCUS
268/19 – informaci MV ČR ve věci novely nařízení vlády č.318/2017 Sb. a zákona
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269/19
270/19
271/19

272/19
273/19

č. 263/2019 Sb.
– informaci hejtmana JMK o změnách IDS JMK od 1. 1. 2020
– nový kalendář svozů na rok 2020
– informaci o opravách, investičních akcích v obci a stavu přípravy a realizace
- stav projektu na zasíťování nové lokality pro RD Na Rybníčku, příprava
podkladů pro územní řízení na garáž parcela č. 465/6, stav příprav
výběrového řízení na zateplení KD vč. stavebního povolení, pokračování
akce obnova zeleně – dodělávají se zemní práce, příprava údržby fotbalového
hřiště pro lepší vsak vody, dokončen nový rozvaděč na VO
u bytovek, přeložka cesty k novému vodojemu
– informaci o proběhlých a připravovaných společenských akcích
– informaci o stížnosti občanů na popelnice umístěné na odstavné ploše podél
plotu na ul. Školní

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

Společenská kronika
V měsíci lednu se dožívají významného životního výročí tito jubilanti:
Vašíček Zdeněk
Koblasa Pavel
Smékal Bohumil
Srdečně blahopřejeme!
.…………………………………………………………………………………………..
V měsíci prosinci naše řady opustily:
Hrudová Ladislava
Pospíšilová Jiřina
Čest jejich památce!
*******************************************************************************************

Informace z Mateřské školy
Adventní čas mateřské škole.
První adventní neděle připadla na 1. prosinec 2019. Počasí však vůbec nenasvědčovalo
tomu, že zbývají méně než čtyři týdny do Vánoc. U nás v mateřské škole je advent vždy
spojený s čekáním na Ježíška. Ve středu 4. prosince se uskutečnil Perníčkový večírek.
Pozvali jsme na něj děti, rodiče, sourozence, babičky, dědečky a přátele školy. Ráno
jsme si nastrojili stromeček a odpoledne děti vystoupily s vánočním programem.
Následovalo zdobení perníčků s pomocí rodičů. Dospělí i děti ochutnávali vánoční punč
i perníčky a všichni jsme si až do podvečerní doby pěkně popovídali. Ve čtvrtek 5.
prosince k nám zavítal Mikuláš s andělem. Zazpívali jsme mu společně písně a
zarecitovali básně. Děti slíbily, že budou hodné a Mikuláš je obdaroval malým dárkem.
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Potom jsme se ještě vydali do místního obchodu, kde nás čekal Mikuláš s andělem a s
čertem. Některé děti se čerta bály a Mikuláši slibovaly, že se polepší. I zde na děti čekala
sladká odměna. V neděli 8. prosince jsme vystoupily s vánočním programem v
kulturním domě. Připravený program měl úspěch, zejména pohádka Hrníčkové kouzlo.
Předvánoční čas nám také obohatili pedagogové ze ZUŠ Velké Opatovice, kteří nás
navštívili v mateřské škole 10. prosince. Zahráli a zazpívali nám vánoční písně a koledy,
některé známější jsme si mohli zazpívat společně s nimi. Vystoupení mělo vysokou
úroveň a všem se nám líbilo. Potom už jsme jen v našem adventním kalendáři počítali,
kdy budou Vánoce. Aby nám čekání rychle ubíhalo, zpívali jsme si vánoční písně a
koledy, poznávali jsme vánoční zvyky a tradice, poslouchali jsme pohádky, vánoční
příběhy, a tak jsme se konečně dočkali.
Poslední den před vánočními prázdninami 20. prosince k nám dorazil Ježíšek s vánoční
nadílkou dárků a hraček. Děti se moc těšily a měly z nadílky velkou radost. Není nic
krásnějšího, než rozzářené dětské oči u vánočního stromku.
Jaroslava Buličková

Přejeme všem hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2020.
Za kolektiv zaměstnanců Mateřské školy Cetkovice
Miroslava Sedláková

Leden 2020
9

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

Informace ze Základní školy
Adventní dílničky
Družinový program jsme si letos v listopadu obohatili návštěvou Adventní
dílničky. Akci pořádala organizace MAS Boskovicko PLUS společně se SVČ
Boskovice. Tvoření probíhalo v pátek 29. listopadu 2019 od 9 do 16 hod v Sokolovně
v Boskovicích pro pedagogy ZŠ, MŠ, volnočasové pedagogy, družiny a rodiče s dětmi.
Dílniček se účastnilo 14 žáků ze školní družiny, kteří o tuto akci projevili zájem.
Rukodělné činnosti byly
velice pestré a žáci si sami
rozhodli, který výrobek si
zhotoví. Velký zájem byl
projeven
o
vytvoření
svícínku ze zavařovací
sklenice, zdobený různým
materiálem, či o svícen ze
samotvrdnoucí
hmoty
zdobený kořením. Dále si
žáci mohli vyrobit vánoční
přání, odznaky s vlastním
motivem, papírové dárkové
taštičky,
stromečky
s
využitím
roliček
od
toaletního papíru a další. V sále sokolovny hrála vánoční hudba, která navozovala
příjemnou tvůrčí atmosféru. Žáci byli velice činní i přes počáteční ostych z neznámého
prostředí a osob. Během hodiny si dokázali vyrobit několik krásných věcí, které si
odváželi domů a těšili se, koho obdarují vlastnoručně vyrobeným dárkem.
………………………………………………………………………....................................................

Vánoční besídka pro žáky
Poslední den před vánočními prázdninami se uskutečnila v prostorách naší
školy vánoční besídka pro žáky. Zavítal k nám Ježíšek s dárky do školní družiny.
Již tradičně jsme začali pohádkou dle výběru žáků. Letos se promítalo ve dvou
třídách. V horní třídě žáci zhlédli animovaný film „Coco“ a v družině mohli žáci
sledovat pohádku „Pat a Mat ve filmu“. Po třídách se linula vůně vánočního čaje a
cukroví. Z každého koutu na nás dýchala atmosféra Vánoc, která nám zpříjemnila
čekání na nadílku.
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Po svačině jsme se všichni opět
sešli a přesunuli jsme se k vánočnímu
stromečku, kde na nás čekaly dva
zabalené dárky. Jeden z nich byl tak
velký, že ho museli přenášet tři silní
chlapci. Rozbalování probíhalo v naší
tělocvičně, kde bylo možné dárky ihned
vyzkoušet. Velký dárek v sobě ukrýval:
obruče, nahazovadlo, koordinační pásy,
pěnové brány, balanční desky, pěnové
pálky, chůdy, různé druhy míčů a hry na
tříbení smyslů. Nadšení a radost se dala
číst ze všech dětských tváří.
Na závěr tohoto dne jsme si popřáli
všichni krásné a pohodové prožití svátků
vánočních a s radostnými pocity jsme
odcházeli domů.

……………………………………………………………………………………………………………

Recyklo zpravodaj – Nebuď REBEL
Prvním úkolem letošního školního roku 2019/2020 bylo vytvořit recyklační
zpravodaj. Žáci se tak stali redaktory, reportéry, fotografy, grafiky vlastního školního
zpravodaje zaměřeného na ochranu životního prostředí. Naše práce byla nejdříve
zpracována v papírové podobě, následně byla vytvořena verze elektronická. Jedinou
podmínkou Recyklohraní bylo, aby se alespoň polovina jeho obsahu věnovala třídění
drobného elektra anebo baterií. A také přiblížení dvou významných „recyklačních“
svátků: Evropský týden recyklace baterií (9. - 15. 9.) a Mezinárodní den elektroodpadu
(14. 10.).
Cílem úkolu bylo zábavnou formu zapojit žáky do osvěty pro třídění a recyklaci
elektrozařízení a baterií. Náš zpravodaj byl věnován všem, kteří si rádi hrají a rádi se
učí něco nového. Prostřednictvím zpravodaje jsme se snažili podpořit celoroční
sběrovou kampaň papíru, baterií a drobného elektra a také jsme chtěli poukázat na
problematiku třídění jednotlivých druhů odpadů.
Když se budeme společně snažit pečlivě třídit odpady, přispějeme k ochraně
životního prostředí. Recyklací papíru, baterií, plastů, elektrozařízeních, skla, kovů
a dalších odpadů ušetříme cenné suroviny a snížíme náklady na likvidaci směsných
odpadů.
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******************************************************************************************

Sportovní klub Cetkovice
Silvestrovský fotbal v Cetkovicích
Mezi tradiční akce, které pořádá
náš
sportovní
klub,
patří
silvestrovský fotbálek. Přemýšleli
jsme, jak dlouho ho již hrajeme.
Odhadem se jednalo o cca 19.
ročník. Nejdříve jsme hrávali na
starém fotbalovém hřišti, a když se
opravovalo, tak jeden ročník se
uskutečnil dokonce v sousední
Světlé. Po dokončení víceúčelového
hřiště jsme začali dělat i malý turnaj.
Ten vytrval až dodnes.
Silvestr 2019 nás mile překvapil
dobrým počasím, protože během let
jsme zažili snad všechny jeho rozmary. Ráno bylo -2°C a pomalu se začalo drát
sluníčko. Předpověď slibovala čisté nebe beze srážek, za což jsme byli rádi. I tak však
při čekání mezi zápasy byla fotbalistům zima na nohy.
V úterý 31. 12. 2019 v 9 hodin jsme připravili pro hráče a hráčky fotbalové přípravky
hry a fotbalové utkání. Nejprve si děti vyzkoušely něco ze svých fotbalových
dovedností. Potom si zahráli fotbálek společně se svými trenéry. Po skončení se děti
zahřály horkým čajem a posilnily oplatky. Nechyběly i dětské „rychlé špunty“.
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Postupně na víceúčelové hřiště
přicházeli účastníci následného
turnaje. Opět jsme příchozí současné
fotbalisty, bývalé fotbalisty a mládež
rozdělili do čtyř družstev. Muži
Cetkovic se rozlosovali do dvou
mužstev (kapitáni David Jedlička a
Filip Dokoupil) a další dvě tvořili
starší páni (kapitán Petr Horák) a
mládež doplněná o starší pány
(kapitán David Kubín). Družstva
Filipa Dokoupila a Petra Horáka
neprohrála ani jedno utkání a tak
vzájemný zápas byl velkým finálem. V něm zvítězila lepší fyzická kondice týmu s
mladšími hráči. Ti měli ve svém středu nejlepšího střelce mužů Tomáše Přikryla,
kterému v gólech zdatně sekundoval jeho spoluhráč Tomáš Pospíšil. Vítězství tohoto
družstva bylo jednoznačné. Opět v družstvech nechyběli i hráči z blízkého okolí.
Nejstarším účastníkem pak byl Jiří Šmíd.
Každé mužstvo jako pozornost obdrželo a odšpuntovalo „bohemku“ a všichni
fotbalisté, přátelé a známí si připili na zdraví. Vrcholem pak byl malý ohňostroj.
V tomto turnaji nešlo absolutně o výsledek. Zvítězili všichni ti, kteří se nebáli oslavit
poslední den v roce pohybem.
Nakonec nám dovolte Vám všem popřát šťastný nový rok 2020, hodně zdraví,
štěstí, radosti z pohybu a životního optimismu.
Petr Horák
******************************************************************************************

Obecní knihovna Cetkovice
„Rok pohlednice“
Taky se Vám zdá, že do Vaší poštovní schránky doputovala pohlednice už před
nějakým delším časem? Dříve jste se potěšili pohlednicemi od známých z pěkné
tuzemské či zahraniční dovolené mnohem častěji. Ani předvánoční čas přílišnou
zásilku vánočních pohledů neslibuje. V době SMS zpráv a mailů se naše životní tempo
zrychluje a volba padá na okamžitou možnost rychlého, třeba pozdravného nebo
blahopřejného sdělení … je to mnohem efektivnější a také levnější záležitost.
Nepatrnou, ale přece jen určitou konkurencí se staly v nedávné době turistické vizitky
a magnetky. První komerční pohlednice s tématikou Vánoc se objevila v polovině 19.
století v Londýně. Pohlednice se během dalších třiceti let expedovaly z ostrovů do
celého světa. Po roce 1895 zažilo zasílání pohlednic v Evropě značný boom.

Leden 2020
13

Pohlednice je forma poštovní korespondence, má na jedné straně vyobrazený
propagační materiál a na
druhé straně místo pro
psaný text.
První
poštovní
známky pro listovní
zásilky
pocházely
z Anglie už z roku 1840.
Do té doby bylo poštovné
placeno příjemcem.
Fotografie
Eiffelovy věže podnítily
v letech 1889 a 1890
mohutné
vydávání
pohlednic. Za „zlatý věk
pohlednic“ se považuje
období od konce 19. století do roku 1914. Pohlednice se na přelomu 19. a 20. století
staly nejrozšířenějšími zásilkami dopravovanými poštou. K rozdělení adresní strany
na dvě části – pro adresu a pro sdělení – došlo v Anglii v roce 1902.
Sběratelstvím pohlednic se zabývá obor filokartie. Na konci 19. století se
sběratelé začali sdružovat do klubů. Výpovědní hodnotu pohlednic pochopila česká,
moravská a slezská muzea, mnohá z nich založila filokartické sbírky. Pohlednice se
zeměpisným obsahem jsou častými dobovými doklady architektonické podoby míst
z minulosti a staly se tak výborným srovnávacím materiálem pro naši současnost.
Historie výstav pohlednic začala v českých zemích rokem 1899, kdy byla
v Hradci Králové uspořádána Maticí školskou první z nich.
Ale i pro naše 21.
století
platí
jedna
„
pohlednicová
mánie“:
DOSTÁVEJTE POHLEDY
Z CELÉHO SVĚTA. Můžete
se jí zúčastnit registrací přes
internet na stránce tzv.
POSTCROSSINGU (projekt
umožňující
výměnu
pohlednic
mezi
registrovanými uživateli
z
celého světa).
Z nedávné minulosti
známe řetězové rozesílání
pohlednic na několik adres,
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s nadějí účastníka na mnoho příchozích pozdravů. Pokud by nikdo z účastníků řetěz
nepřerušil, mohla na Vaši adresu doputovat slušná řádka pohlednic z celého světa.
Obvykle nebyla pravidla dodržena a často se to míjelo účinkem.
Dnešní rozesílání pohlednic komplikuje také někdy vysoká cena za pohled (např.
v případě návštěvy turistických míst na horských chatách), ale i stále vzrůstající cena za
poštovné.
Navažme proto na historii úspěšných výstav! Přijďte se podívat do cetkovické
knihovny na prezentaci pohlednic z oblasti celé řady tematických okruhů.
Výstava bude probíhat během celého roku 2020 a bude rozdělena na témata, např. :
Hlavní města, Města Čech a Moravy, České a Moravské hrady a zámky, Evropská
města, Lázeňská města a Města na starých pohlednicích ( 1900 – 1950); pohlednice
ze školních výletů, zámoří, hory, přání a blahopřání.
Ludmila Růženecká
………………………………………………………………………………………………………………………

Obecní knihovna Cetkovice vyhlašuje rok 2020
„Rokem pohlednice“
Srdečně zveme všechny
na výstavu pohlednic na téma:
I. část: Hlavní města; Města Čech a Moravy, hrady a zámky; Evropská města,
hrady a zámky; Lázeňská města; Města na starých pohlednicích
Každé úterý 15.30 h – 18 h
******************************************************************************************

Informace
Zubní pohotovost o víkendech a svátcích– leden 2020
11.1.

MDDr. Šméralová K.

Boskovice, Lidická 8

731 074 479

12.1.

MUDr. Ševčíková R.

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 454

18.1.

MUDr. Ševčíková B.

Blansko, Svitavská 1A

516 416 386

19.1.

MUDr. Stojanov

Blansko, B. Němcové 1222/15

605 184 479

25.1.

MUDr. Staňková V.

Jedovnice, Zdrav. středisko

516 442 726

26.1.

MUDr. Sládek

Velké Opatovice, nám. Míru 492

516 477 319

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 17:00
hodin do 07:00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24 hodin.

………………………………………………………………………....................................................
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Upozornění k nové evidenci psů
Přihlášky k evidenci psů a jejich čipových štítků budou
k dispozici od 10. 2. 2020.
Od tohoto dne je také možné uhradit poplatek ze psa,
který činí 150 Kč za prvního psa, 200 Kč za každého
dalšího.
Pro držitele psů nad 65 let věku je výše poplatku
snížena na 120 a 150 Kč.
******************************************************************************************

Informace o uskutečněných akcích
Adventní koncert Báry Basikové

Advent je časem očekávání narození Ježíše Krista. Je to doba, kdy se připravujeme
na Vánoce. Uklízíme, pečeme, sháníme dárky, zkrátka stres potkáváme na každém
kroku. Zároveň i navštěvujeme akce, které nám pomohou právě od předvánočního
shonu se oprostit, trošku zklidnit a navodit příjemnou náladu. A právě o to se snažíme
prostřednictvím adventních koncertů známých umělců, které již pátým rokem pořádá
naše obec. Každý rok byl koncert něčím zajímavý – Kameloti nás potěšili svou
bezprostředností, Petra Janů krásnými a známými písněmi, Petra Černocká svou
„energičností“ a radostí, Leona Machálková svou profesionalitou a výbornými vokály.
Ve čtvrtek 19. prosince 2019 nás v našem kulturním domě poctila svou návštěvou
známá zpěvačka Bára Basiková s kapelou Blue Cimbal. Jejímu koncertu předcházela
spousta práce s prodejem lístků, shánění financí, dárců a sponzorů, přípravy sálu apod.
Začátky této zpěvačky jsme mohli shlédnout kdysi v televizi v rodinné soutěži Zpívá
celá rodina, kdy se na podiu v tehdy černobílé televizi objevila dvanáctiletá malá brýlatá
holčička s písní Markétka. Bára je známá spíše ve své rokovější podobě, kdy zpívala se
známou skupinou Precedens a Stromboli. Známé jsou její hity jako Souměrná či
Soumrak bohů. Známá je především však z muzikálů, počínaje legendárním Jesus Christ
Superstar, přes Rusalku, Kleopatru či Johankou z Arku.
K nám přivezla svou skupinu Blue Cimbal vedenou Romanem Veverkou. V ní
nechyběl i bubeník Láďa Šiška, který nyní bydlí v sousedních Velkých Opatovicích. V
rámci tohoto jediného koncertu sestavu doplnil sbor menších dětí ZUŠ Velké Opatovice
pod vedením Evy Kolískové.
Hned první písničkou se uvedl Roman Veverka se svým modrým cimbálem a byla
ohromující. Nikdo si nedokázal představit, jak bude znít elektrifikovaný cimbál. Ten
spolu s hlasem Romana vdechl na publikum příjemný pocit a krásné tóny. A průběh
koncertu nám odhalil neuvěřitelné možnosti elektronického cimbálu v rukách svého
interpreta. Zároveň nám Bára předvedla své umění a hlasový rozsah. Zazněly písně jak
z jejího nového alba, tak i starší hity. Nechyběly árie z muzikálu Jesus Christ Superstar
a Johanky z Arku. Vrcholem pak byla píseň Veni domine, která opravdu chytí za srdce.
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Nechyběly písně s vánoční tématikou a koledy, které zpěvačka zpívala s dětským
sborem.
Koncertní vystoupení
Báry Basikové a Modrého
Cimbálu
je
ukázkou
zpěvaččina
velkého
interpretačního rozsahu a
niterné souhry s tóny
cimbálu v netradičním
elektrifikovaném zvuku
Romana Veverky.
Na koncertu nechybělo
ani bohaté občerstvení,
které si pro nás připravili
naši hasiči. Poděkování
patří sponzorům i dárcům
a také všem, kteří se koncertu zúčastnili.
Bára Basiková nezapomněla popřát všem příjemné a klidné vánoční svátky. Celý
koncert jsme si užili a byl pro nás vyvrcholením adventu.
Petr Horák
***************************************************************************

Pozvánka na nadcházející akce
Odpoledne společenských her
KDY: úterý 14. 1. 2020 od 15.30 h
KDE: obecní knihovna
KDO: děti, rodiče s dětmi, dospělí

K dispozici jsou nové společenské hry!!!
………………………………………………………………………....................................................
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