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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Nejkrásnější svátky utekly jako voda. Vždy se na ně těšíme a
připravujeme už od října. Zároveň za sebou máme i Nový rok. Věřím, že
nastávající rok 2021 bude lepší a „normálnější“. Prožíváme mimořádnou
dobu, kterou jsme si ještě před rokem nedokázali představit.
V prosinci jsme žili stále v nouzovém stavu a ještě více se zpřísnila opatření proti
šíření virové choroby COVID-19. Po částečném uvolnění situace na začátku měsíce,
které bylo pravděpodobně předčasné, došlo na přelomu roku k výraznému zpřísnění a
přišly na řadu restrikce, které jsme znali již z jara 2020. Po prázdninách některé děti a
mládež nenastoupily do škol, uzavřely se obchody (otevřeny zůstaly potraviny a
obchody s nejnutnějším artiklem), služby či restaurace. Naplnily se také nemocnice a
opět musí být odsouvána plánovaná léčba či zákroky. Omezen je i počet lidí, kteří se
mohou setkávat. Nemožné je společně sportovat. Jsou to věci, které jsme si po jarní vlně
mysleli, že se už nikdy nevrátí. Současná čísla nakažených jsou však alarmující. Ti, co
si stále myslí, že se nic neděje, tak by se měli ptát těch, kteří touto nemocí už prošli.
Dost se jich v průběhu nemoci potýkalo s vážnými potížemi. COVID-19 si věk ani
pohlaví nevybírá, „skočí“ i na mladé lidi. 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 a je mnohonásobně horší než
chřipka. Provázejí ji vysoké teploty, kašel a totální únava. Mnoho lidí tak končí
v nemocnicích na přístrojích zajišťujících základní životní funkce. Zkusme pokračovat,
ač je nám to nepříjemné, v dodržování základních pravidel, která pomáhají zpomalit
šíření této nemoci (rouška, rozestup, mytí rukou).
Prosinec byl u nás vždy ve znamení tradičních či méně tradičních akcí. Vzpomeňme
z předchozích let na atmosféru Zpívání u vánočního stromu, adventní koncerty,
perníkový večírek v MŠ, besídku v ZŠ, silvestrovský fotbálek a přípitek. Všechny tyto
akce byly zrušeny. U některých jako silvestrovský přípitek se přetrhla 30-letá historie,
stejně i u silvestrovského fotbálku 20-letá. K Vánocům patří i sníh. O těch předchozích
si o něm můžeme jen nechat zdát. Svátky propršely, teploty byly nad nulou. Takové
počasí jen umocnilo posmutnělý prosinec. Doufejme, že propršený loňský rok pomůže
zmírnit vláhový deficit předchozích let.
Ani první měsíc roku 2021 neslibuje dobrou vyhlídku. Všechny akce jako plesy či
obecní zabíjačka jsou kvůli covidu zrušeny. Předpověď počasí snad některým udělá
radost, protože i do nížin by měl přijít sníh. Neobyčejně by měla probíhat i Tříkrálová
sbírka, kterou pořádá Obecní úřad, farnost Cetkovice a Charita Blansko. Koledníci
bohužel nebudou obcházet jako vždy obec. V obchodě a kostele budou umístěny
pokladničky, do kterých můžete vložit finanční prostředky. Můžete také využít
dárcovské SMS nebo svůj příspěvek zaslat přímo na účet Charity. Podrobnosti se
dozvíte z místního rozhlasu. Nezapomínejme prosím i v tento čas na potřebné.
Součásti prosincového zpravodaje byl stolní kalendář Malé Hané. Ve stejném duchu
byl i malý kapesní kalendář obce. Jsem potěšen z Vašich kladných reakcí, že se Vám
tyto kalendáře se zajímavými večerními a nočními fotografiemi líbí. V tomto zpravodaji
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naleznete svozový kalendář na rok 2021. Došlo v něm, jak se postupně rozrůstá firma
Technické služby Malá Haná, k jedné změně ve dnech svozu. Směsný komunální
zůstává stejně jako bioodpad ve čtvrtek. U plastu a papíru bude změna, kdy místo úterý
bude svozovým dnem pondělí. Vše máte přehledně barevně vyznačené ve výše
uvedeném přiloženém kalendáři.
Situace v souvislosti s pandemií COVID-19 není v České republice dobrá. Ba co
víc - je velmi alarmující. Sami to vidíte v obci, v zaměstnání a v celém okolí. Nyní se
mluví hodně o očkování proti této nemoci. Jsem přesvědčen, že bez očkování není
možné postup covidu zastavit a dostat situaci ve společnosti, v rodinách či v
zaměstnání aspoň trochu do normálu. Vím, že jsou mezi námi i „odmítači“ očkování.
Jejich postoj se dá pochopit, ale sami víte, kolik nemocí se podařilo díky očkování
téměř vymýtit. Zkusme se nad touto problematikou zamyslet reálně bez emocí a bez
„zaručených zpráv z internetu“. Dovolím si Vás ještě požádat a poprosit, abyste
dodržovali opatření a nařízení vlády. I když s nimi nemusíte souhlasit. Znovu
připomínám, že pokud by pomohla zachránit jen jeden lidský život, tak to stojí za to.
Vím, že omezení pohybu je daleko horší, než nějaké roušky, protože samota a
odloučenost je pro člověka ubíjející. Potřebujeme kontakt s okolím. Nevidět
dlouhodobě své rodiče, příbuzné či blízké je zkrátka psychicky náročné. Nepodléhejme
melancholii!
Přestože na letošek máme připraveno mnoho akcí, tak bohužel zatím nevíme, jak
bude vypadat rozpočet naší obce na rok 2021. Předpokládáme propad příjmů obce o více
jak 20%, což nás vede k úspornějšímu hospodaření. Ekonomika státu klesá, roste
zadlužení a bohužel nynější omezení výroby a služeb nevěstí nic dobrého pro
zaměstnanost. Bohužel krize a nucené uzavření či omezení činností postihne malé firmy
a živnostníky, kteří za to nemohou, a kterých je nám opravdu líto. Musíme se připravit,
že po dobrých letech ekonomického růstu přijdou léta hubená.
Věřím, že se během nadcházejícího roku těmto nepříjemným věcem postavíme čelem
a budeme hledat v životě naději a optimismus. Jsem přesvědčený, že se nám to všem
společnými silami podaří.
A nakonec mi ještě dovolte, abych jménem svým, jménem zastupitelstva obce a
pracovníků obecního úřadu Vám všem upřímně a srdečně popřál do nového roku
2021 hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, radosti, porozumění, naslouchání jeden
druhému, úspěchů a to jak v osobním tak i pracovním životě.
Petr Horák
starosta obce
*******************************************************************************************

Ohlédnutí za rokem 2020 v naší obci
Začátek nového roku je tradičně časem bilancování skončeného roku. Přemýšlíme,
co jsme prožili, co se událo. Pojďme si chvíli odpočinout od nemoci COVID-19, protože
život v naší obci se nezastavil. Ohlédněme se za rokem 2020, jak jsem se o něm zmínil
i ve svém novoročním proslovu 1. ledna 2021 v místním rozhlase. Povedlo se mnoho
věcí.
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Největším projektem a investicí posledních let bylo „Snížení energetické náročnosti
objektu kulturního domu v obci Cetkovice vč. výměny zdroje vytápění“. Uspěli jsme
s žádostí o dotaci na Státní fond životního prostředí. Celkové náklady této akce přesáhly
10.000.000,-Kč. Na budově KD už dosluhovala střecha, kde v některých místech
zatékalo. Při její opravě byla odstraněna stará azbestová krytina, vyměněn dřevěný
záklop, položena folie, zaizolována PUR panely z venkovní části a položeny plechové
dílce krytiny. Ty jsou z „titanzinku“. Uvedený materiál nekoroduje a mění časem barvu
podobně jako měď. To znamená, že stříbrná barva se časem změní v šedou. Odkopány,
zaizolovány a zatepleny byly celé základy. Bylo také nově zhotoveno dešťové potrubí a
odvodnění z problematického dešťového svodu v zahradě KD, vyměněna okna i
všechny dveře, stěny byly zatepleny polystyrenem, provedena nová omítka včetně
zhotovení nového soklu. Navíc byla zhotovena nově všechna schodiště, chodníky, nový
sádrokartonový podhled v předsálí, včetně výměny osvětlení. Také byl vymalován
hlavní sál s předsálím. Nová je i nájezdová rampa pro vozíčkáře, venkovní osvětlení a
především vystrojení kotelny, kde došlo k výměně nového zdroje vytápění v podobě
plynového tepelného čerpadla. Původní plynové kotle měly datum výroby 1993.
Opravena bude ještě vstupní brána z ulice Sadová. Myslím, že celkový vzhled se velmi
povedl a věřím, že se líbí i Vám.
Dále proběhla oprava sociálního zařízení pro děti v základní škole včetně
zařizovacích předmětů. Sociální zařízení bylo původní z minulého století a esteticky už
nesplňovalo
současné
požadavky
moderní
doby.
Byla
zde
provedena zcela nová
elektroinstalace,
položeny
nové
kanalizační a vodovodní
rozvody, nová dlažba i
obklady. Samozřejmostí
byly i nové zařizovací
předměty
(záchody,
pisoáry,
umyvadla,
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. Jen 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. Na tuto akci se nám podařilo dodatečně
získat dotaci 240.000,-Kč z JMK. Opravy se dočkal i dvorní trakt této historické
budovy, kde došlo k opravám omítek a nátěrům. Byl zhotoven sokl, který je odvětrávaný
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a řeší zároveň detail napojení stávající izolace a fasády. Dvorní trakt byl také celý pokryt
zámkovou dlažbou a zhotoveny schody u vstupu.
Dokončena je oprava místních komunikací, která se týkala ulic Pod Vanovskou,
Řadovky a Školní, Vrbovecká a Výmoly. Při opravách byla rozšířena i parkovací místa
v obci. Získali jsme dotaci z Ministerstva zemědělství 2.000.000,-Kč na revitalizaci a
opravy rybníku Vrbovec. Zde je nutné dodělat projektovou dokumentaci a celá akce by
se měla realizovat v letošním roce.
Opět jsme dále posunuli sběr a likvidaci odpadů v naší obci. Společně se Svazkem
obcí Technické služby Malá Haná jsme zajistili pomocí dotace zdarma kompostéry do
všech domácností a na obec štěpkovač. Také jsme zakoupili z rozpočtu obce do všech
domácností černé popelnice na směsný komunální odpad a každá domácnost je dostala
zdarma.
Naplno taky pracujeme na projektu inženýrských sítí pro novou zástavbu 22
rodinných domků v oblasti Rybníček tzv. Močétek. Zde jsme se trochu „zasekli“
s jedním pozemkem.
Myslíme i na hendikepované a starší spoluobčany. Chceme pro ně zpřístupnit obec
tak, aby se bez překážek dostali na některá místa uvnitř budovy. Máme stavební
povolení na stavební úpravy OÚ, jehož součástí bude bezbariérový přístup na OÚ a
poštu, dále pak byste se měli výtahem dostat do obřadní síně či do knihovny.
Bezbariérové úpravy, jejichž součástí je i chodník kolem OÚ a místa pro přecházení,
byly schváleny Úřadem vlády ČR. Mezi svátky jsme odeslali žádost o dotaci na MMR.
Pokud uspějeme, mohla by být realizace v letošním roce.
Z drobných akcí bych ještě rád vzpomněl rozšíření veřejného osvětlení části ulice
Rybníčky a Úvoz, instalaci radarů u vjezdů do obce a jiné. Navíc jsme vyměnili okna
a dveře v kadeřnictví, kde dříve nebylo možné zajistit větrání a díky použitému dřevu i
základní údržbu. Velkou událostí také bylo Slavnostní otevření nové lesní školky
v Cetkovicích, kterou vybudovala firma LESCUS Cetkovice. Ta na své náklady
opravila a zhotovila cesty kolem svého areálu a na ul. Výmoly.
Uspěli jsme na letošní rok s dotací z MMR ČR na akci Obnova kaple a dřevěného
kříže v Cetkovicích ve výši 275.000,-Kč. Zde proběhlo už i výběrové řízení na
dodavatele. Samotná realizace bude probíhat v průběhu roku 2021. Požádáno máme o
dotaci na opravu dětského hřiště na ul. Školní a zhotovení nového workoutového hřiště.
Suché období posledních let zapříčinilo přemnožení kůrovce, který decimuje
obecní i soukromé lesy. Ani loňské deštivé počasí nijak nepomohlo. Poprvé jsme byli
v hospodaření v obecních lesích v červených číslech. Do plusu nás dostalo to, že se nám
podařilo získat velké dotace do lesů, protože cena dřeva je na rekordně nízké úrovni.
Kulturní a sportovní život byl loni v troskách. Plesová sezóna dopadla ještě dobře
včetně obecní zabíjačky a Masopustu. Pak už nebylo nic. Po uvolnění jsme stihli
nohejbalový turnaj a Hasičský výlet s koncertem dechového orchestru Malá Haná. Pak
se opět vše utlumilo. Zrušeny byly i jarní soutěže fotbalistů. Ty sice na podzim začaly,
ale nakonec zůstaly nedokončeny. Od poloviny října je opět vše pozastaveno. Prostě
tento segment lidského života je momentálně v troskách.
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Nakonec mi dovolte ještě několik poděkování. Chci zde poděkovat všem ženám,
které pro naše spoluobčany ušily ochranné roušky. Poděkování také patří sponzorům,
kteří dokonce přispěli i finanční částkou. Tyto prostředky jsme předali „šijícím“
ženám.
Pak mi ještě dovolte, abych na tomto místě 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. 17/2020
z řádného zasedání zastupitelstva obce Cetkovice
konaného dne 16. prosince 2020 v hasičské zbrojnici Cetkovice v 17.00 hod.
………………………………………………………………………....................................................

Zastupitelstvo obce:
198/20 – schvaluje
- zapisovatele: Ing. Kateřinu Přikrylovou
- ověřovatele zápisu: Mgr. Josefa Sychru a Josefa Jurdiče
- program dnešní schůze, jiné připomínky nebyly podány, přítomno bylo 9
zastupitelů a 2 hosté
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
199/20 – schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč O.S., na celoroční provoz
posilovny v KD na rok 2020
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
200/20 – schvaluje přílohu č.2 ke Smlouvě č.5/18 o odstranění a separaci
komunálního odpadu v obci Cetkovice pro rok 2021 s firmou Technické služby Malá
Haná s.r.o. a pověřuje starostu podpisem přílohy
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
201/20 – na základě schválené smlouvě o smlouvě budoucí schvaluje smlouvu
budoucí o zřízení věcného břemene č. PV-014330057803/001 na pozemek parc.č.
1051 v k.ú. Cetkovice s firmou E.ON Distribuce a.s., F.A.Gestnera 2151/6, 370 49
České Budějovice na stavbu „Cetkovice, úprava DS, č.p.149“ a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
201/20 – na základě schválené smlouvě o smlouvě budoucí schvaluje smlouvu
budoucí o zřízení věcného břemene č. PV-014330051698/001 na pozemky parc.č.
689/8, 692/1, 1043, 1044, 1045 v k.ú. Cetkovice s firmou E.ON Distribuce a.s.,
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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
201/20 – na základě schválené smlouvě o smlouvě budoucí schvaluje smlouvu
budoucí o zřízení věcného břemene č. PV-014330053835/001 na pozemky parc.č.
489/2, 1017 v k.ú. Cetkovice s firmou E.ON Distribuce a.s., F.A.Gestnera 2151/6, 370
49 České Budějovice na stavbu „Cetkovice, Kabel NN, Špidlik“ a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
202/20 – schvaluje dar na rok 2021 pro SDH Cetkovice ve výši 150.000,-Kč na opravu
staré koňské stříkačky
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 1
203/20 – schvaluje na základě cenové nabídky smlouvu s firmou STAVKOM
spol.s.r.o., Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice jako dodavatele na Stavební úpravy
KD Cetkovice do výše 400.000,-Kč bez DPH a pověřuje starostu po upřesnění rozpočtu
ceny smlouvu o dílo podepsat
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 1
204/20 – schvaluje hospodaření v obecních lesích za rok 2020
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
205/20 – schvaluje OZV č.2/2020 o místním poplatku za pobyt
A: 8 hlasů
N: 1
zdržel se: 0
206/20 – schvaluje Směrnici pro tvorbu a používání sociálního fondu obce Cetkovice
A: 8 hlasů
N: 1
zdržel se: 0
207/20 – schvaluje Sazebník úhrad za poskytování informací
A: 8 hlasů
N: 1
zdržel se: 0
208/20 – schvaluje Program rozvoje obce Cetkovice 2021-2025
A: 8 hlasů
N: 1
zdržel se: 0
209/20 – schvaluje plán inventur na rok 2020 k 31.12.2020, složení inventarizačních
komisí a školení inventarizačních komisí
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
210/20 – schvaluje dle vyvěšeného návrhu rozpočet Obce Cetkovice na rok 2020 vč.
fondu
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
211/20 – schvaluje střednědobý rozpočtový výhled Obce Cetkovice
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
212/20 – schvaluje hospodaření obce k 30.11.2020 a výhled do 31.12.2020
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
213/20 – schvaluje rozpočtové opatření č.9
A: 9 hlasů
N: 0

zdržel se: 0
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214/20 – schvaluje přílohu ke zřizovací listině ZŠ Cetkovice – převod majetku
(investice)
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
215/20 – schvaluje věcný dar obce – stojan s dávkovačem dezinfekce - pro ZŠ
Cetkovice
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
216/20 – schvaluje věcný dar obce – stojan s dávkovačem dezinfekce - pro MŠ
Cetkovice
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
173/20 – aktualizovanou metodiku Min. spravedlnosti ČR ve věci oznámení veřejných
funkcionářů
176/20 – žádost o stavební pozemek (2x)
180/20 – rozhodnutí o poskytnutí dotace z JMK na zmírnění dopadů kůrovcové
kalamity v nestátních lesích za rok 2019 ve výši 947.469,-Kč
174/20 – nabídku firmy Neogenia s.r.o. na Mobilní rozhlas
174/20 – návrh rozpočtu na rok 2021 Svazku M+H, TS M+H a R43 vč. střednědobého
výhledu
174/20 – bez připomínek návrh rozpočtu příspěvkových organizací ZŠ a MŠ Cetkovice
174/20 – pozvánku na VH Svazku V+K vč. návrhu rozpočtu na rok 2021
195/20 – žádost Moravského zemského muzea Brno o převod výšivky uložené v ZŠ
Cetkovice do sbírek etnografického muzea – ZO souhlasí s dlouhodobou zápůjčkou
270/20 – nový kalendář svozů na rok 2021
197/20 – informaci o opravách, investičních akcích v obci a stavu přípravy a realizace
- stav zateplení KD, předání díla a příprava kolaudace,
pokračuje doplnění projektu ke stavebnímu povolení na akci „Revitalizace obecního
rybníka“ (dopřesnění rozsahu po vypuštění rybníka),
vypuštění rybníka Vrbovce ve spolupráci s SDH Cetkovice a rybáři,
nový propustek a čištění příkopy „Močétka“,
nové osvětlení vánočního stromu, opravu VO
******************************************************************************************

Společenská kronika
Během podzimu se do naší obce narodili:
Šimon Krčmář
Vanesa Krátká
Přejeme hodně štěstí do života!
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.…………………………………………………………………………………………..
V měsíci lednu se dožívají významného životního výročí tito
jubilanti:
Václavík Vladimír
Kubínová Jana

Krčmářová Věra
Jancková Jana

Srdečně blahopřejeme!
*******************************************************************************************

Informace z Mateřské školy
Prosinec 2020 v mateřské škole
První prosinec nám letos v mateřské škole začal vánočním koncertem pedagogů
ZUŠ z Velkých Opatovic. Připravili si pro nás příběh o Ježíškovi se spoustou krásných
písní a koled. Pro děti to byla vítaná změna, po dlouhé době jediná a krásná kulturní
akce.
1. prosince jsme si také pověsili ve třídách adventní kalendáře s úkoly a začali jsme
počítat a sledovat, kdy k nám přijde Ježíšek. S pomocí tohoto kalendáře jsme se učili
poznávat dny v týdnu, dny všední i dny volna, vyznačili jsme si i vánoční besídku.
V prvním prosincovém týdnu jsme jako tradičně pekli a zdobili vánoční perníčky.
Dětem se práce s těstem líbila a moc jsme si na nich pochutnávali celý prosinec. Ještě
jsme si ve třídách nazdobili vánoční stromečky a už jsme čekali na příchod Mikuláše.
Ten nás navštívil v pondělí 7. prosince i s andělem a čertem. Převleky a program
letos na mikulášskou besídku připravili zaměstnanci MŠ. Děti se hodně bály čerta, ale
protože zazpívaly písničky a zarecitovaly básničky, Mikuláš s andělem je všechny
obdaroval sladkostmi a ovocem a čert se vrátil do pekla sám. Děti ještě dostaly
mikulášský balíček z místního obchodu, za který ještě jednou moc děkujeme.
Do vánoční besídky ještě zbývalo spoustu času, tak jsme čas krátili tím, že jsme si
společně zpívali vánoční písně a koledy, četli jsme si vánoční příběhy a pohádky,
seznamovali jsme se s vánočními zvyky a tradicemi – utrhli jsme si Barborku, pouštěli
jsme si hořící lodičky, rozkrajovali jsme si jablíčka, pouštěli jsme si prskavky, házeli
jsme si s bačkorkami, vyrobili jsme si papírový Betlém s Ježíškem, nacvičovali jsme
program na vánoční besídku a sledovali jsme, jak nám dny ubíhají v našich adventních
kalendářích.
Podnikli jsme také delší vycházku do lesa a zanesli jsme zvířátkům kaštany, které
jsme nasbírali na podzim a popřáli jsme jim dobrou chuť a krásné Vánoce.
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Konečně nastal nejočekávanější
den v roce - pátek 18. prosince. V tento
den se v naší MŠ uskutečnila vánoční
besídka spojená s nadílkou hraček. Obě
třídy vystoupily s malým kulturním
programem. Rodiče jsme letos do MŠ
pozvat nemohli, protože nám to
současná epidemiologická situace
nedovolovala. Třída Včelek vystoupila
s Betlémskou pohádkou o Ježíškovi a
třída Berušek vystoupila s pásmem
vánočních písní, jednu píseň také
zdramatizovala. Potom následovala
vánoční nadílka. Děti dostávaly svůj
osobní dárek, na který nám přispěli
rodiče a potom každá třída spoustu
dalších hraček, které jsme si hned
odnesli do svých tříd a pěkně si s nimi
hráli až do 22. prosince.
Přejeme všem občanům šťastné a
veselé Vánoce, hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a odpočinku, dětem bohatého
Ježíška a doufejme, že na tento přetěžký rok 2020 budeme po letech vzpomínat s velkým
respektem, ale jen v dobrém.
Obecnímu zastupitelstvu děkujeme za podporu a spolupráci a ať se jim daří.
Jaroslava Buličková
*******************************************************************************************

Informace ze Základní školy
Ohlédnutí za uplynulým rokem 2020 v ZŠ Cetkovice
Průběh roku 2020 byl neočekávaný a změnil životy nás všech. Všichni jsme si v letošní
roce uvědomili význam zdraví. Přimělo nás to zamyslet se nad tím, co je pro nás
nejdůležitější. Na dlouhou dobu jsme se odmlčeli, a proto jsme pro Vás připravili krátké
shrnutí o životě na naší škole.
Do prvního uzavření škol nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR 11. 3. 2020
k nám zavítalo Divadélka pro školy z Hradce Králové se svým loutkohereckým
představením „Poklad kapitána Baltazara aneb Kdo se bojí, nesmí na moře!“. Školní
družina realizovala Maškarní karneval. Ve spolupráci s MŠ se uskutečnil koncert vážné
hudby Bohemia classic quartet. Poslední akcí byl Školský ples.

Leden 2021
10

Před jarními prázdninami v pátek 14. 2. 2020 začala kompletní rekonstrukce
sociálního zařízení pro žáky. Nové toalety se však využily až od května 2020. O
hlavních prázdninách dostal nový kabát i náš školní dvorek.
Distanční výuku jsme zahájili 12. 3. 2020. V první fázi jsme zasílali úkoly
k opakování pouze e-mailem. Situace s vývojem pandemie se nelepšila, proto jsme
přistoupili k probírání nového učiva. Využívali jsme odkazy na výuková videa a
interaktivní učebnice, které zdarma poskytla nakladatelství (např. Nová škola, Taktik),
a nabídku vzdělávacích programů od různých společností. S žáky a s rodinami jsme byli
v kontaktu telefonicky i e-mailem a koordinovali jsme tak postup vzdělávání a jeho
náročnost. Vycházeli jsme vstříc každému žákovi i rodině, jež o naši pomoc požádali.
Koncem března ředitelka školy oslovila zástupce Microsoft Solution Consultant
pro ČR a nechala zaregistrovat u Office 365 naši školu. Spojila se s techniky, kteří
vytvořili doménu a účty všem žákům a zaměstnancům školy. Od dubna jsme začali
studovat příručky, zhlédli videa a workshopy a učili jsme se pracovat s novými
aplikacemi (Teams, Forms, Outlook, OneNote, SharePoint, Sway, Stream) a připravovat
se na první online vyučovací hodinu. Po odeslání přístupových kódů všem žákům a
úspěšném instalování MS Teams na všechny počítače, notebooky, tablety a mobilní
telefony jsme 17. 4. 2020 zahájili online výuku.
Různé důvody znemožnily některým žákům účast na vzdělávání. Jednomu
žákovi se úkoly donášely do domovní schránky. Kombinovali jsme online vyučování a
zasílání DÚ e-mailem, starším žákům bylo zasíláno i řešení ke kontrole.
Většina žáků se vrátila do školy 25. 5. 2020 za zpřísněného režimu, ve kterém
probíhala prezenční výuka. Z celkového počtu 42 zůstalo doma 5 žáků. Tito žáci
pokračovali v distančním vzdělávání přes e-mail. Vyučovalo se ve třech skupinách,
které se nesměly setkávat. Abychom podmínkám stanovených MŠMT ČR vyhověli,
museli jsme zaměstnat novou paní učitelku, vytvořili jsme dvě oddělení školní družiny
a přesto, že se obědy vydávaly v tělocvičně, nebylo možné zajistit výdej obědů pro
všechny žáky. Jedna skupina žáků měla možnost odebírat obědy do jednorázových
boxů.
Z mimoškolních akcí naplánovaných na 2. pololetí školního roku 2019/2020 byla
realizována Slavnost slabikáře bez přítomnosti rodičů. Žáci 5. ročníku se se svými
spolužáky rozloučili online přes MS Teams. Pro spolužáky si připravili mnoho aktivit.
Během hlavních prázdnin začala ředitelka školy realizovat projekt „ZŠ Cetkovice
– Šablona III.“, jehož cílem bylo získat pro školu 10 notebooků, které by sloužily k
prezenční i distanční výuce, a nabídnout žákům netradiční zájmovou činnost v podobě
klubů a projektového dne.
Školní rok 2020/2021 jsme odstartovali v úterý 1. 9. 2020 v tělocvičně školy.
Slavnostnímu zahájení byli přítomni žáci, pedagogičtí a správní zaměstnanci školy, pan
starosta Mgr. Petr Horák, pan farář Mgr. Jan Hodovský a rodiče žáků 1. ročníku. Školní
rok se rozběhl s mírným omezením vzhledem k vývoji epidemie.
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V říjnu jsme začali s realizací projektu “ZŠ Cetkovice - Šablony III.”. Otevřeli
jsme pro žáky Badatelský klub a Klub doučování. Očekávali jsme doručení objednaných
notebooků, abychom mohli spustit šablonu Využití ICT ve výuce.
Druhá vlna uzavření škol přišla 14. 10. 2020. Tentokrát jsme byli připraveni, již
v září jsme zmapovali podmínky žáků pro online vzdělávání, věděli jsme, s jakým
vybavením můžeme u žáků počítat a ve spolupráci se zřizovatelem bylo zajištěno i
zapůjčení tabletu žákovi, jehož rodina dosud neměla internetové připojení. Online
vyučování se rozběhlo od prvního dne v daleko intenzivnější podobě než na jaře.
Aplikace MS Teams byla již všem známá z jarních měsíců. Žáci toto prostředí čile
využívali k chatování a telefonování mezi sebou, což jim nahradilo chybějící sociální
kontakt.
Distanční vzdělávání se na naší škole skládalo z online výuky a domácí přípravy.
Veškeré informace byly žákům zasílány přes Příspěvky v MS Teams.
Všichni pedagogičtí pracovníci vyučovali online čtyři vyučovací hodiny, při
kterých docházelo ke střídání ročníků. Pouze 3. ročník měl intenzivnější výuku,
průměrně tři hodiny denně. Domácí úkoly byly zaměřené na procvičování a opakování
učiva. Naše online výuka probíhala přiměřeně k věku žáků. Učitelé byly denně
v kontaktu s žáky i s některými rodiči.
Na podzim se projevila přetíženost internetové sítě, což jsme řešili ve spolupráci
se společností PODA a. s. (výměna antény).
Od 2. listopadu jsme se v odpoledních hodinách účastnili vzdělávání.
Zdokonalovali jsme se v aplikaci Microsoft Teams. Kurzy byly zaměřeny prakticky.
V rámci kurzu jsme si osvojovali různé varianty práce s kartou Příspěvky, Soubory,
Poznámkový blok předmětu a Zadání a možnosti aplikace Forms. Velmi nám to
usnadnilo práci, získali jsme další náměty pro oživení distanční výuky v jednotlivých
předmětech (český jazyk, matematika, prvouka, přírodověda, vlastivěda). Vznikaly
kvízy, testy, pracovní listy a domácí úkoly, které sloužily k opakování, procvičování a
k hodnocení. Žáci byli i ústně zkoušeni.
Některé předměty se online nevyučovaly (tělesná výchova, výtvarná výchova,
hudební výchova a pracovní činnosti). Pro žáky byl vypracován vzdělávací materiál
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do hudební a tělesné výchovy. Materiál do hudební výchovy obsahoval informace o
životě a díle českého hudebního skladatele Bedřicha Smetany a materiál do tělesné
výchovy informace o zimních sportech (běh na lyžích, alpské lyžování, akrobatické
lyžování, biatlon, …) a významných českých sportovcích.
Návrat žáků do naší školy byl postupný,
první skupina přišla 23. 11. 2020 a druhá
skupina nastoupila 30. 11. 2020. Tentokrát se
vyučovalo v rouškách, ty se mohly sundat
pouze při jídle a pití. S příchodem starších
žáků jsme řešili provoz školní družiny.
Musela být zachována homogenita skupin,
proto byly vytvořeny dvě oddělení. První
oddělení mělo zkrácený provoz. Tato změna
měla však krátké trvání, za týden vláda ČR
vše změnila a ŠD se vrátila k původnímu
provozu. Děkujeme všem rodičům, které
změna zasáhla a vyšli nám vstříc.
Po návratu mladších žáků z distanční
výuky je čekaly ve třídě nové notebooky.
Zjistili jsme však, že při plném provozu všech
notebooků na škole dochází k přetížení a
výpadkům wifi. Po konzultaci s našim ICT
technikem jsme přistoupili k výměně wifi
routerů za výkonnější.
V přípravném týdnu pro školní rok 2020/2021 jsme jako obvykle naplánovali
zajímavé akce pro žáky, ale z důvodu zpřísňujících se nařízení vlády ČR se zrealizovaly
jen některé. Proběhly tyto akce: účast žáků 4. a 5. ročníku na dopravním hřišti v
Blansku, Drakiáda školní družiny, Mikuláš a Vánoční besídka pro žáky.
Paní Aleně Čapkové a místní Jednotě Coop děkujeme za mikulášské balíčky pro
žáky.
Z rozhodnutí vlády ČR se nám prodloužily vánoční prázdniny, což narušilo náš
vzdělávací plán. Vánoční besídka byla operativně přesunuta na pátek 18. 12. 2020.
Tento poslední školní den v roce 2020 nalezli žáci pod stromečkem dva veliké
dárečky, které obsahovali logické, postřehové, vzdělávací i manuální hry, hračky,
stavebnice a sportovní vybavení. Dárky žákům donesl družinový Ježíšek a rozšířil tak
herní nabídku školní družiny.
Těsně před vánočními svátky přivezli z firmy Deas s.r.o. Boskovice písek na
doskočiště, a tak se někteří zaměstnanci a rodinní příslušníci zapotili u lopaty a koleček,
než písek spočinul na svém místě. Děkujeme panu Ladislavu Nečasovi za dovoz písku
ve svém volném čase, panu řediteli Ing. Filipovi za dopravu zdarma, panu Miroslavu
Kubínovi za pomoc se složením písku na doskočiště a paní Blance Jankové za zapůjčení
nářadí z obecního skladu.
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Závěrem bychom chtěli poděkovat rodičům za
spolupráci, trpělivost, ochotu a porozumění při distančním
vzdělávání a zřizovateli za pomoc při zajišťování
dezinfekčních prostředků a rekonstrukci sociálního
zařízení a dvorku.
V novém roce 2021 přejeme všem spoluobčanům
pevné zdraví, štěstí, lásku, toleranci, pořádnou dávku
optimismu a mnoho úspěchů v osobním i pracovním
životě.
Kolektiv ZŠ Cetkovice

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

Obecní knihovna Cetkovice
Obecní knihovna

UZAVŘENA
/Z DŮVODU VLÁDNÍHO USNESENÍ/
Knihy si můžete objednat telefonicky, emailem nebo na OÚ a pak vyzvednout na OÚ
dle dohody.
Tel. 728 94 79 68, 516 477 522
Email: ucetni@cetkovice.cz
******************************************************************************************

Sbor dobrovolných hasičů Cetkovice
Přejeme všem
vše dobré
v novém roce 2021,
hodně zdraví
a pokojné dny i noci.
SH ČMS SDH
CETKOVICE
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…………………………………………………………………………………………..
Upozorňuje své členy na výběr členských příspěvků na rok 2021.
Členský příspěvek činí 100 Kč za řádného (dospělého) člena, za členy mladší 18 let
platí členské příspěvky SDH Cetkovice. Členské příspěvky neplatí členi starší 70 let.
Výběr příspěvků bude probíhat ve dvou termínech a tj. 24. 1 a 31. 1. 2021 od 16 do 18
hodin v hasičské zbrojnici Cetkovice u bočního vchodu.
Děkuji za pochopení
starosta SDH Cetkovice, Martin Čapka
………………………………………………………………………………………………………………………

Ve stejnou dobu budeme vybírat i dary na opravu koňské stříkačky. Čeká ji
nutná kompletní restaurace.
******************************************************************************************

Informace
Od začátku února je 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.
Ve stejnou dobu je možné hradit poplatek za svoz TDO. Cena za poplatníka je
500 Kč.
………………………………………………………………………………………………………………………

Zubní pohotovost o víkendech a svátcích– leden 2021
9.1.

MUDr. Kutlíková Tatiana

Boskovice, Růžové náměstí 2345/12

602 882 007

10.1.

MUDr. Loskot Pavel

Svitávka, Hybešova 197

516 471 210

16.1.

MUDr. Lukeš Pavel

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

17.1.

MUDr. Mikulášková Miroslava

Letovice, Mánesova 468/2

516 474 488

23.1.

MUDr. Nečasová Lucie

Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2

607 812 963

24.1.

MUDr. Padalík Karel

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

30.1.

MUDr. Paděrová Miroslava

Šebetov, 117

516 465 452

Leden 2021
15

31.1.

MUDr. Paulíčková Jarmila

Černá Hora, Zdrav. středisko

725 415 615

Služba je sloužena od 08:00 do 13:00 hodin. Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně na adrese
Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel. 545 538 111. Úrazová nemocnice službu zajišťuje ve všední dny od 18:00
hodin do 24:00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích 8:00 až 20:00 hodin.
******************************************************************************************

Informace o plánovaných akcích

Letošní tříkrálová sbírka proběhne zcela netradičně. Koledníci
Vaše domovy nenavštíví, ale sbírku můžete podpořit on-line.
Navštivte ONLINE koledu na:
a přispějte do ONLINE kasičky.

www.trikralovasbirka.cz

Věříme, že vás online koledníci potěší stejně, jako by stáli u vašeho prahu. Až
vám zazpívají, přehrajte si požehnání od Mons. Josefa Suchára z poutního místa
v Neratově, stáhněte si dárek a podpořte, prosím, Charitu, která pomáhá nemocným
a potřebným ve vašem regionu. Lokální charitu podpoříte zadáním PSČ nebo názvu
obce za kterou příspěvek posíláte.
Další možností jak přispět jsou kasičky instalované v kostele a v místním
obchodě. Kasičky budou k dispozici mezi 6. a 24. lednem.

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