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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Červen spěje ke svému konci. Mnoho z nás si užívalo krásného počasí.
Stálé deště vystřídala úmorná vedra. Teploty se šplhaly přes 30°C a pobyt
venku se stal někdy nesnesitelný. Připadá mi, jako by „zimně-jarní“ počasí
přešlo naráz do prudkého léta. Ještě na začátku měsíce jsme bědovali, že je
vysoká tráva, že neuschnou sena. A po pár dnech jsme nešťastní z vysokých teplot.
Příroda to má s námi složité, nikdy se nám nemůže zavděčit. A ještě přišla prudká
bouřka, která naplnila koryto potoku, které díky deskám a senu téměř zapříčinilo
v Zádědinách vylití potoka z břehů.
Nejhorší zprávou června je obrovská přírodní katastrofa v podobě tornáda na jižní
Moravě v oblasti Břeclavska a Hodonínska. Zasaženo bylo celkem 7 obcí. Pět jich však
bylo poškozeno nejvíce. Pro většinu z nás je nepředstavitelné být v kůži lidí, kteří přišli
během pár minut o všechno. O těchto jevech jsme většinou slyšeli z Ameriky a utěšovali
jsme se, že je to od nás daleko. Nyní cítíme blízkost tohoto nebezpečí, na které je velmi
těžké se nějak připravit. Je to pro obyvatele Moravské Nové Vsi, Hrušek, Lužic, Pánova
a Mikulčic obrovská tragédie. Představte si, že několik let stavíte dům nebo ten dům
stavěla generace před Vámi, vylepšujete si ho, šperkujete si ho, je to Váš domov, kde
trávíte příjemné chvíle a odpočíváte. Během chvíle jste bez všeho. Musí to být hrozná
bezmoc. Věřím, že všichni s těmito lidmi cítíme a měli bychom jim dle svých možností
přispět. Stále jsme se zamýšleli, jak jim pomoci. Materiální potřeby postižených se mění
ze dne na den. Je tak těžké předvídat, co bude potřeba. Nakonec jsme se rozhodli, že
uspořádáme sbírku finanční. První již proběhla v kostele. Další pokladničky jsou
umístěny na obecním úřadě a v místní samoobsluze. Dále bude ve spolupráci
s Dechovým orchestrem pořádán benefiční koncert, který doufám svou hojnou účastí
podpoříte. Dále zastupitelstvo bude schvalovat nemalý finanční dar postiženým obcím.
Můžete i sami přispět pomocí daru na zvláštní účty Jihomoravského kraje či organizací
jako Charita ČR, Adra či Člověk v tísni. Očekáváme také, zda budeme Hasičským
záchranným sborem osloveni s vysláním dobrovolných hasičů na pomoc postiženým
obcím. Věřím, že až to přijde, bude nás spousta, kteří budou chtít přiložit ruku k dílu.
Nezapomeňme při své štědrosti na to, že něco podobného se může stát i nám a také
budeme potřebovat pomoc jiných!
Pozitivnější zprávou je, že máme za sebou další a zatím nejhorší vlnu pandemie
COVID-19. Postupně se uvolňují přijatá opatření, která nám komplikovala život. Mějme
na paměti, že tato nemoc neodešla, stále je tady mezi námi. Proto si nepokazme další
dny nezodpovědným chováním, které by nás mohlo opět uvrhnout do restrikcí a další
vlny. Buďme zodpovědní k sobě a ke svému okolí. Někteří stále váhají, zda se nechají
očkovat, čekají na jinou vakcínu či si jen říkají, že mají čas. Citoval bych pražského
epidemiologa, který mluvil na Radiožurnálu: „Nejlepší čas pro očkování je právě nyní,
protože je trochu doba klidu a Vláda ČR dává možnost očkovat se všem. Na podzim,
když přijde další vlna, se může stát, že bude velký zájem o očkování a nemusí být
momentálně dost dávek nebo míst k očkování“. Zvažte si sami tyto věci, protože se
jedná jen a jen o Vaše zdraví.
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Na konci měsíce se rozeběhla jedna z největších investic letošního roku „Cetkovicestavební opravy interiérů ZŠ v Cetkovicích“. Jedná se o opravu základní školy, kde
bude opravena kompletně tělocvična vč. nového stropu a rozvodů el. energie. Ve všech
třídách budou zhotoveny nové umývací koutky, položena nová podlaha a provedena
výmalba. Dále generální rekonstrukcí projde také jídelna a kabinet v přízemí. Radostnou
zprávou byla informace, že se nám podařilo na akci získat dotaci 90% z uznatelných
nákladů z Ministerstva financí ČR. Celkové náklady jsou více jak 2.300.000,-Kč.
Dotace pak činí 2.117.000,-Kč. Z výběrového řízení, kde jsme oslovili rekordních 14
firem, vzešel jako dodavatel EKOTERM CZ s.r.o. Letovice. Konečným termínem
dokončení je září 2021. Možná tak začátek příštího školního roku bude v Cetkovicích
trošku obtížný z hlediska organizace.
Podařilo se nám také sehnat dotaci do knihovny z Ministerstva kultury ČR, kde
budeme obměňovat počítačové vybavení a instalovat nový knihovnický systém. Také
budeme vyměňovat plynový kotel v bytě ZŠ. Pracuje se na opravě starého historického
kříže u kostela. Bohužel rozsah jeho poškození je obrovský. Zatím není úplně jasný
další postup. Součástí této akce je pak i oprava kapličky „Ecce Homo“. Zde bychom
chtěli navrátit původní vzhled vstupních dveří včetně barevného světlíku a vrátit stavbě
její původní bílou barvu.
Na obci stále probíhá sečení přerostlé trávy. Dochází také k úklidu větví po bouřkové
noci provázené silným větrem. Zasahovat museli i naši hasiči, aby zprůjezdnili silnici
na Velké Opatovice.
Pomalu se také rozbíhají kulturní akce. Kulturní školský a sportovní výbor připravil
dětské sportovní odpoledne na fotbalovém hřišti. Jsme rádi, že děti o ně měly zájem.
Mohly se tak po dlouhém odpočinku „pohnout“. Firma Lescus také pořádala
„Malohanácké košt vín“. Vynikající vína jsme mohli koštovat tentokráte od dvou
vinařů. Dobrá nálada byla umocněna hudbou, která hrála staropražské a Hašlerovy
písničky.
Můžete se také těšit na červenec. První akcí je Vítání občánků, které tentokráte
probíhá v režimu přijatých opatření v souvislosti s pandemií. Nebude společné, ale
jednotlivé rodiny budou postupně chodit samostatně k „vítání“ do obřadní síně na OÚ.
Další akcí, na kterou jste srdečně zváni, je tradiční nohejbalový turnaj na víceúčelovém
hřišti, kde nebude chybět bohaté občerstvení. Nesmíme zapomenout i na již zmiňovaný
benefiční koncert Dechového orchestru Malá Haná, kde svou letní sezónu zahájí mladí
hudebníci. Jedná se o charitativní akci, jejíž výtěžek z dobrovolného vstupného půjde
na obec zasaženou tornádem. Zkuste podpořit tuto akci. Hostem by měl být známý bavič
Vladimír Hron, kterého znáte i z televize. Přijďte podpořit tuto dobročinnou akci.
Nebude chybět ani tradiční sousedské posezení.
Končí školní rok, který byl svým průběhem díky „covidu“ zvláštní. Učitelé předali
dětem vysvědčení a všichni se už těší prázdniny. I my se nemůžeme dočkat zasloužené
dovolené, kdy si odpočineme a nebereme síly, prázdninových výletů či jen tak lenošení.
Proto mi na závěr dovolte, abych popřál dětem slunečné, veselé a klidné prázdniny a
Vám všem příjemnou dovolenou a ničím nerušené léto.
Petr Horák
starosta obce
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***************************************************************************

Usnesení č. 20/2021
z řádného zasedání zastupitelstva obce Cetkovice
konaného dne 3. června 2021 v hasičské zbrojnici Cetkovice v 16.00 hod.
………………………………………………………………………....................................................

Zastupitelstvo obce Cetkovice:
077/21 – schvaluje
- zapisovatele: Ing. Kateřinu Přikrylovou
- ověřovatele zápisu: Radka Najera a Martina Grénara
- program dnešní schůze, jiné připomínky nebyly podány, přítomno bylo
7 zastupitelů, 2 zastupitelé byli omluveni a 1 host
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
078/21 – schvaluje darovací smlouvu k rozšíření sbírek Moravského zemského muzea
s organizací Česká republika, Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6,
659 37 Brno na 3 ks výšivek z 19. století a pověřuje starostu podpisem
smlouvy
A: 6 hlasů
N: 0
zdržel se: 1
079/21 – schvaluje výměnu plynového kotle v bytě v ZŠ Cetkovice a na základě
poptávkového řízení i dodavatele prací firmu Zdeněk Klíma, Hliníky 132,
679 38 Cetkovice za cenu 46.740,-Kč bez DPH a pověřuje starostu
zajištěním výměny kotle
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
080/21 – schvaluje přijetí dotace z Ministerstva kultury ve výši 47.000,-Kč na akci
„Přechod na systém Tritius REKS v obci Cetkovice a připojení
k regionálnímu systému pověřené knihovny“ a
pověřuje starostu zajištěním realizace projektu
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
081/21 – na základě žádosti LESCUS Cetkovice s.r.o. a předchozího souhlasu ZO
schvaluje smlouvu s vlastníkem dopravní infrastruktury v rámci stavby
„Bytové domy Cetkovice“ dle předložené projektové dokumentace
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
082/21 – schvaluje opravu stropu tělocvičny v ZŠ dle smlouvy s vysoutěženou firmou
i bez dotace z MF
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
083/21 – schvaluje nové znění kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene
s J.S. na pozemek parc.č.102/3 a věcné břemeno dle GP na pozemek
parc.č.102/1 (akce „II/374 průtah Cetkovice“)
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
084/21 – dar pro zastupitele obce k narození dítěte
A: 6 hlasů
N: 0
zdržel se: 1
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085/21 – schvaluje účetní závěrky k 31. 12. 2020 příspěvkových organizací
zřizovaných obcí (ZŠ Cetkovice a MŠ Cetkovice)
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
086/21 – schvaluje účetní závěrku obce Cetkovice k 31. 12. 2020
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
087/21 – schvaluje celoroční hospodaření Obce Cetkovice za rok 2020,
závěrečný účet Obce Cetkovice za rok 2020 bez výhrad
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
088/21 – schvaluje na základě žádosti a vyvěšeného záměru prodej pozemku
parc.č.949/3 o výměře 56m2, v k.ú. Cetkovice J.Č. za cenu 80,Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy; vše co souvisí s převodem,
hradí nabyvatel
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
089/21 – schvaluje na základě žádosti a vyvěšeného záměru pronájem části pozemku
parc.č.701/4 o výměře 611m2, v k.ú. Cetkovice R. a S. Š. za cenu
3,- Kč/m2/rok a pověřuje starostu podpisem smlouvy
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
090/21 – schvaluje záměr prodeje části pozemku par.č. 1045 o výměře cca 8m2 a část
pozemku parc.č.949 o výměře cca 48m2 , vše v k.ú. Cetkovice
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
091/21 – schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 961/12 v k.ú. Cetkovice
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
092/21 – schvaluje rozpočtové opatření č. 3
A: 7 hlasů
N: 0

zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce Cetkovice bere na vědomí :
093/21 – Informace Katastrálního úřadu pro JMK, katastrálního pracoviště Boskovice
- Vyrozumění o provedeném vkladu dle schválených smluv – 489/1,
489/3, 489/20, 940/1, 942/1, 768/2799/3, 1060, 768/1 v k.ú. Cetkovice
- Informace o vyznačení plomby na pozemky parc.č. 96/1, 1052 v k.ú.
Cetkovice
- Provedení změn ve věci obecních pozemků v rámci revize operátu
094/21 – informaci o přihláškách k mobilnímu rozhlasu
095/21 – informaci zastupitele ve věci nákupu dodávky
096/21 – informaci FÚ o hromadném předpisném seznamu daně z nemovitosti
097/21 – informaci MěÚ Velké Opatovice, odboru výstavby
- Územní souhlas – oplocení parcely č.308 – P. a B. S.
- Společný souhlas – stavební úpravy RD č.p.49 – O. V.
098/21 – informaci MěÚ Boskovice, odbor tvorby ochrany životního prostředí
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-

Veřejná vyhláška – zahájení územního a stavebního řízení „Uhřice –
Napojení na SV Boskovice“

099/21 – informaci o podepsané smlouvě ve věci výběrového řízení Lesů ČR s.p. na
propachtování rybníku Cetkovice II
100/21 – informace MŠMT o výmazu neplatného oboru vzdělávání pro ZŠ Cetkovice
101/21 – žádost o koupi stavebního pozemku
102/21 – informaci JMK o neposkytnutí dotace z PRV JMK 2021
103/21 – oznámení Krajského úřadu Olomouckého kraje o aktualizaci ZUR
104/21 – oznámení EG.D o přerušení dodávky el. energie na 7.6.2021
105/21 – výroční zprávu o hospodaření ZŠ Cetkovice za rok 2020
106/21 – informaci firmy REMA o smlouvě na kolektivní systém odběru odpadů
107/21 – rozhodnutí JMK o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích
ve výši 191.040,-Kč na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů od
40 let věku a 59.220,-Kč na štěpkování nebo drcení klestu
108/21 – informace Ministerstva spravedlnosti ve věci podávání průběžného
oznámení veřejných funkcionářů
109/21 – informaci o jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
na pozemky v obci
110/21 – informaci firmy ATOMICOM o cenové kalkulaci pasportu místních
komunikací – zajistit ještě jednu nabídku
111/21 – rozhodnutí MěÚ M. Třebová o uzavírkách v rámci cyklistického závodu ve
dnech 25.- 27.6.2021
112/21 – protokol Krajského úřadu JMK o kontrole hospodaření obce za rok 2020
113/21 – informaci o revizi katastrálního operátu, proběhlých jednáních a jejich vliv
na majetek obce
114/21 – informaci o připravovaném převodu financi na SDH na opravu historické
hasičské stříkačky
115/21 – oznámení MAS Partnerství venkova ve věci dotace na akci „Venkovní
cvičení pro celou rodinu – obec Cetkovice“
116/21 – informaci o kulturních akcích - Vítání občánků
117/21 – informaci o opravách, investičních akcích v obci a stavu přípravy a realizace
– oprava tří kanálových vpustí v havarijním stavu, příprava projektu na
opravy v ZŠ a příprava žádosti o dotaci, stav přípravy nové zástavby RD
(probíhá územní řízení).
*******************************************************************************************
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Společenská kronika
V měsíci červenci se dožívají významného životního výročí tito jubilanti:
Ševčíková Anna
Vystavěl Bohumil
Vystavělová Alenka
Srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví do dalších let!
…………………………………………………………………………………………...
V měsíci červnu se do naší obce narodil:
Jonáš Malík
Přejeme hodně štěstí do života!
*******************************************************************************************

Informace z Mateřské školy
Červen v mateřské škole.
Měsíc červen byl
v naší
mateřské
škole letos bohatý
na školní akce.
Všechny akce se
uskutečnily pouze
pro
děti
se
zaměstnanci školy.
Rodičům
účast
zatím ještě nebyla
povolena z důvodu
nemoci Covid-19.
První červen je
svátek dětí a my
jsme se jej rozhodli
oslavit hrou - cestou
za pokladem. Děti hledaly v přírodě červené fáborky, které ukazovaly cestu k pokladu
a přitom plnily 10 úkolů z různých oblastí (hádaly hádanky, zpívaly písně, poznávaly
květiny a stromy, hrály si na bobříka mlčení, chodily pozpátku jako raci, házely šiškami
na cíl). Na školní zahradě na ně čekal ukrytý poklad. Byly to sladkosti a medaile, které
si děti mezi sebe spravedlivě rozdělily.
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Druhého června nás Základní škola Cetkovice pozvala na výchovný koncert skupiny
Marbo s názvem „Žádný muzikant z nebe nespadl“. Koncert se uskutečnil venku u
kulturního domu a všichni jsme měli možnost zaposlouchat se do krásných dětských
písní a také si některé písně s hudebníky zazpívat. Koncert měl vysokou úroveň a byla
to pro nás v tomto roce první kulturní akce.
Pěší výlet do Světlé jsme naplánovali na 14. června. Cestu jsme si zkrátili polními
cestami, které byly pro nás daleko bezpečnější než frekventovaná silnice. V místním
parku jsme se posilnili svačinou a hledali jsme, kde bydlí našich 5 kamarádů ze Světlé.
Rodiče nám připravili bohaté a osvěžující občerstvení – nanuky a melouny. Když jsme
se zchladili a odpočinuli si, vydali jsme se zpět do Cetkovic. Cesta nám rychle ubíhala,
a tak jsme byli už k obědu zpátky v mateřské škole. V úterý 15. června se uskutečnilo
na školní zahradě představení „Prázdniny jsou za dveřmi“. Jednalo se o muzikodrama,
učení zážitkovou formou. Slečna lektorka propojovala zpěv, verše, hru na hudební
nástroje s pohybem a zapojením dětí do připravených aktivit. Dětem se toto představení
velmi líbilo.
Ve středu 23. června jsme se vydali linkovým autobusem do obce Uhřice, odkud dojíždí
do naší mateřské školy šest dětí. Při vycházce po obci jsme poznávali, kde bydlí naši
kamarádi z Uhřic, ale i významná místa a budovy v obci. Jedna maminka nám opět
přichystala osvěžující pohoštění – vychlazené melouny. Zpět do Cetkovic jsme se
dostali opět linkovým autobusem, protože cesta pěšky po silnici se nám nezdála pro děti
příliš bezpečná. Výlet se nám vydařil, počasí bylo příjemné, i když ráno ještě pršelo.
V úterý 29. června jsme
uspořádali na školní zahradě
mateřské školy slavnostní
rozloučení
s předškolními
dětmi. Letos máme 11
předškoláků a 10 jich odchází
do základní školy. Po pasování
na „školáky“ rozdala paní
ředitelka na památku dětem
knížky s věnováním a všechny
děti a učitelky jsme jim popřáli
hodně úspěchů na jejich další
cestě životem.
Měsíc červen utekl jako voda a
končí nám i další školní rok
2020/2021. Blíží se čas prázdnin a dovolených, proto bychom chtěli všichni
zaměstnanci MŠ Cetkovice popřát všem dětem i rodičům pohodové prázdniny a
dovolenou plnou sluníčka a krásných zážitků. Obecnímu úřadu Cetkovice bychom chtěli
poděkovat za podporu a spolupráci během celého školního roku.
Prázdninová výzva pro děti
1. Udělej si s rodiči táborák a opeč si buřty.
2. Zazpívej si u táboráku společně s rodiči, sourozenci nebo kamarády písničku.
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3. Prohlédni si noční oblohu s hvězdami, a když uvidíš nějakou padat, něco si přej.
4. Zapamatuj si veselou příhodu, jaká se ti o prázdninách stala.
5. Zaplavej si v bazénu doma na zahradě, u kamaráda nebo na koupališti.
6. Schovej si z prázdninových cest suvenýr – fotku, pohled, nějaký předmět.
7. Dej si alespoň 4 druhy nějakého letního ovoce, zjisti, které ti nejvíce chutná.
8. Navštěvuj se o prázdninách se svými kamarády.
9. Přespi ve stanu s rodiči, sourozenci nebo kamarády.
10. Každé ráno vstaň a udělej 10 dřepů a 10 poskoků snožmo.
A teď už HURÁ NA PRÁZDNINY!!!
Jaroslava Buličková
******************************************************************************************

Informace ze Základní školy
Den Otců
V letošním školním roce jsme netradičně a poprvé
v historii školy připravili překvapení i pro tatínky
ke Dni otců. Před tímto svátkem (letos 20. 6.) bylo
rodičům zasláno video, které jsme s žáky natočili.
Tatínkové si tak mohli poslechnout pásmo básniček
(1. a 2. ročník) a starší žáci (3., 4. a 5. ročník) přidali
i písničku Zpívejte si s námi.
Věříme, že se videa líbila a přejeme ještě
jednou vše nejlepší k svátku nejen všem tatínkům ale i všem maminkám.

…………………………………………………………………………………………...
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Slavnostní uzavření Slabikáře
Každým rokem v červnu se loučíme v prvním
ročníku se Slabikářem a pasujeme prvňáčky na
čtenáře. Stejně tomu bylo i letos. Změna byla
jen v tom, že v první třídě je jedna žákyně a
pohoštění nepřipravovali žáci. Po přečtení
závěrečného textu, předvedení znalosti písmen
a složení čtenářského slibu následovala hostina.
V jídelně na všechny žáky II. třídy čekala
svačinka v podobě melounu, hroznů, džusu,
donutů a pochutin. Po přípitku a předání
pamětního listu se žáci druhého a prvního
ročníku pustili do hodování.
Hostinu připravila třídní učitelka.
…………………………………………………………………………………………...
Aktivity ICT ve vzdělávání v ZŠ
Naše škola se zapojila od školního roku 2020/2021 do Výzvy č. 02_20_080 Šablon III.
Během hlavních prázdnin školního roku 2019/2020 ředitelka školy sepsala žádost
o projektu a odeslala ji na MŠMT. Od září 2020 jsme byli v projektu a začali jsme plnit
zvolené aktivity.
V rámci této výzvy jsme letos splnili:
1) Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem,
2) Badatelský klub
3) Využití ICT ve vzdělávání
v ZŠ.
Zakoupili jsme notebooky
téměř pro každého žáka naší školy
a během distančního vzdělávání,
jsme po podepsání zápůjční
smlouvy
vydali
notebooky
zákonným zástupcům.
Po návratu žáků do
školních lavic jsme notebooky
plně
využívali
ve
všech
vyučovacích předmětech. Žáci si
procvičovali učivo, plnili úkoly,
testy. Prostředí MS Teams, které používáme při distančním vzdělávání, se stalo
úspěšným sdělovacím i vzdělávacím kanálem, který denně využívají paní učitelky
Nečasová, Nárožná (před odchodem na MD), Kubínová a Hrdá. Žáci tu najdou veškeré
informace, učivo, domácí úkoly, pracovní listy, odkazy na procvičování učiva,
informace o školních akcích apod.

Červenec 2021
10

V příštím školním roce budeme pokračovat v plnění projektu Šablony III. Čeká
nás Čtenářský klub – 16 hodin, Klub Anglického jazyka – 16 hodin, Projektový den ve
škole - 4 hodiny a dalších 32 hodin Aktivity ICT ve vzdělávání v ZŠ.
Aktivita ICT ve vzdělávání v ZŠ má za cíl rozvoj digitálních kompetencí
pedagogických pracovníků i žáků v prostředí vzdělávání v 21. století. Principem je
zavádění nových ověřených výukových metod při využití ICT ve výuce. Žáci se učí
univerzálním dovednostem, které jim umožní mít úspěšný a samostatný život i kariéru.
Učitel by se měl stát mentorem, který jim pomůže tyto dovednosti rozvinout. Moderní
technologie mohou učiteli tento úkol zásadně usnadnit, pokud jsou využívány účelně a
informovaně. Tablety a další mobilní zařízení využívané při výuce typu 1:1 (tedy 1 žák
na 1 digitální zařízení) mohou zásadně pomoci individualizaci výuky. Každý žák může
pracovat na svém zařízení, na konkrétních úkolech, které mu pomáhají posilovat jeho
slabé stránky, v jeho vlastním tempu.
Našim úkolem bylo každý týden zařadit práci na počítači do výuky v různých
předmětech (mimo předmět informatika). A tak jsme využili počítače v hodinách
českého jazyka, anglického jazyka, matematiky, prvouky, přírodovědy nebo hudební
výchovy. Pracovali jsme v různých výukových programech (Didakta, Speedmat, …)
nebo
na
webových
stránkách
(skolakov.eu,
rysava.websnad.cz,
www.liveworksheets.com, https://www.onlinecviceni.cz, …).
Školní notebook se stal partnerem žáků při výuce.
…………………………………………………………………………………………...
Výchovný koncert
Také v letošním školním roce se naše škola zúčastnila společně s mateřskou
školou
výchovného
koncertu
kapely
MARBO pod vedením
pana Vrtala. Koncert se
konal
pod
širým
slunečným nebem vedle
místního
kulturního
domu. Atmosféra byla
výborná, neboť se
všechny děti zapojily do
zpěvu,
hudby,
jazykolamů, hádanek.
Také se dozvěděly o
typech ženských a
mužských hlasů, co je to „uno, duo, trio,…, o hudebních nástrojích, co je to rytmus.
Kromě těchto výukových věcí se zapojily zpěvem a pohybem v písních, které znaly
z minulých vystoupení a které se při koncertu naučily.
Koncert se vydařil výborně po všech stránkách a všichni se již nyní těší na příští
rok – opět na perfektní kapelu MARBO.
******************************************************************************************
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Obecní knihovna Cetkovice
Soutěž pro letošní rok!
- bude obsahovat 10 úkolů /uvedených ve zpravodaji a na stránkách knihovny
/www.knihovna.cetkovice.cz/. Může se zúčastnit kdokoliv, může splnit všech 10
úkolů, či jen 1, 2, 5,…. Úkolový list je nutné doručit do knihovny nebo na OÚ, do
schránky OÚ, emailem /ucetni@cetkovice.cz, knihovna@cetkovice.cz/. Po ukončení
soutěže, tj. v lednu 2022 budou pro zúčastněné připravené drobné odměny.

-------------------------------------------------------------------------------------------Soutěžíme s knihovnou „i v době bezkontaktní“
Úkolový list č. 5 /červenec/

Pokuste se přiřadit k sobě správně města a výrobky, případně suroviny,
kterými jsou tato města proslulá.
1. Plzeň
2. Trutnov
3. Sušice
4. Hořice
5. Vamberk
6. Mochov
7. České Budějovice
8. Nový Bor
9. Ústí nad Labem
10. Most
11. Příbram
12. Rakovník
13. Hrušovany
14. Pardubice
15. Hlinsko
16. Zlín
17. Třinec
18. Zubří
19. Velké Losiny
20. Želetava

A. boty
B. sirky
C. perník
D. sýry
E. ruční papír
F. pneumatiky
G. uran
H. pivo
I. cukr
J. železo
K. trubičky
L. sklo
M. dlaždičky
N. krajka
O. kožešiny
P. mražené zboží
Q. pastelky
R. černé uhlí
S. elektrospotřebiče
T. mýdla

……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Účastník soutěže – jméno a příjmení, adresa ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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******************************************************************************************

Informace
Zubní pohotovost o víkendech – Červenec 2021
Den

Lékař

3.7.

MUDr. Jaklová Eva

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

4.7.

MUDr. Chatrný Martin

Boskovice, Lidická 8

734 231 260

5.7.

MDDr. Janáč Jiří

Boskovice, Lidická 10

537 021 289

6.7.

MDDr. Javorská Aneta

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 455

10.7. MUDr. Křížová Romana

Knínice u Boskovic, 330

774 844 735

11.7. MUDr. Žilka Vlastimil

Benešov, 19

516 467 313

17.7. MUDr. Kupková Jarmila

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 457

18.7. MUDr. Kraml Pavel

Boskovice, Růžové nám. 16

733 644 499

24.7. MUDr. Jílková Stanislava

Rájec, Ol. Blažka 145

516 410 786

25.7. MUDr. Lukeš Pavel

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

Adresa

Telefon

31.7. MUDr. Kulhánková Emilie Křtiny, Zdrav. středisko

516 414 291

Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel. 545 538 111. Úrazová nemocnice službu zajišťuje ve všední dny od 17:00
hodin do 24:00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích 8-20 hodin.

…………………………………………………………………………………………...
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Obec Cetkovice hledá brigádníky na celé léto.
V náplni práce bude údržba veřejných prostranství obce
společně s pracovníkem OÚ. Ideálním uchazečem jsou
studenti (minimální věk 16 let) či zdatní senioři.
Nástup možný ihned.
Bližší informace získáte na obecním úřadě nebo na emailu starosta@cetkovice.cz.
…………………………………………………………………………………………...
Mobilní rozhlas
Připomínáme občanům možnost využít novou službu mobilního rozhlasu.
Potřebné informace najdete v aplikaci Mobilní rozhlas na svých chytrých
zařízeních nebo na webu:
https://cetkovice.mobilnirozhlas.cz/
…………………………………………………………………………………………...
Možnost finanční pomoci pro Moravskou Novou Ves
V obci byly instalovány dvě kasičky na příspěvky pro tornádem
nejzasaženější obec. Přispět můžete na Obecním úřadě a v prodejně
COOP. Výtěžek bude předán společně s výnosem benefičního
koncertu.
Pro bezhotovostní platby doporučujeme využít transparentní účet
JMK 123-3116420297/0100
…………………………………………………………………………………………...
Jak je to s vodou v Cetkovicích
Nedávno jsem měl dotaz občana, zda bych mohl napsat do zpravodaje několik řádků
o tom, jakou vodu pijeme v naší obci. Proto bych chtěl v tomto článku jen ve zkratce
popsat systém koloběhu vody ve vodovodu.
Vraťme se trošku do historie. Předně bych rád řekl, že naše obec byla vždy
pokroková, protože první vodovod zde byl již v roce 1912. Obsluhoval především
historickou část obce (dnešní Okrouhlici) ul. Velká Strana, Malá Strana, Náves a
Zádědiní. Zdrojem vody byl stále historický vodojem „Pod Mišinou“ (část mezi
Cetkovicemi a Světlou v blízkosti kamenolomu), který slouží dodnes. V 80. letech 20.
století začal být problém s tlakem vody a jejím nedostatkem. Proto ve zvodnělé části za
mlýnem (dnes v blízkosti bydlí Hunčovi) byly vybudovány jímací studny „Mlynářka“,
odkud se začala čerpat voda do nově zbudovaného vodojemu na Strážích. Odtud byla
voda vedena do horní části obce.
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V minulosti byla obec zásobována
vodou z místních zdrojů – pramenní jímka
Pod Mišinou do vodojemu „Starý“ v areálu
jímacího území a pramenní jímka Mlynář
(za Hunčovými) s přečerpáváním do
vodojemu „Nový“ (Stráže). Jak se však
obec rozrůstala směrem ke hřišti a nad ul.
Řadovky, kde byl s vodou stále problém,
vyvstala potřeba vybudovat další vodojem
výše, než ty stávající. Dalším důvodem byl
i budoucí rozvoj obce. Od roku 2008 jsme
začali pracovat na přípravě nového
vodojemu a zároveň jsme se chtěli do
budoucna připojit na soustavu přivaděčů vody okresu Blansko, kde jsme si chtěli do
budoucnosti (musím podotknout, že s velkou předvídavostí) zajistit možné zdroje vody
pro případ havárie, rozšíření vody a především v době sucha. Podařilo se nám sehnat
dotaci a v roce 2009 byl přivaděč vody a vodojem vybudován. Byla zde použita
speciální technologie ze sklolaminátových trubek. Tento typ vodojemu byl ve své době
prvním v celé České republice. Vodojem je řešen moderní konstrukcí za použití trubek
ze sklolaminátu typu HOBAS o tloušťce stěny 40 až 60 mm. Užitkový objem 2x50 m3.
Manipulační komora i akumulační nádrže jsou zcela smontovány ze sklolaminátových
segmentů CC-GDR. Tato konstrukce je odolná proti agresivním podzemním vodám a
omrzání nadzemních konstrukcí.
Zásobování pitnou vodou je zajištěno přivaděčem napojeným na k.ú. Borotín vodoměrnou šachtou, dále trasa přívodního řádu je vedena přes údolní nivu, kde kříží těleso
staré dálnice, železnici, Borotínský a Uhřický potok, silnici JmK
č. II/374 a III/3742, VTL plynovod, dálkové sdělovací kabely a
nadzemní vedení VN. Je proveden z PE trubek DN 110/10 mm
Wavin SAFETECH v délce 4 714
m. Zajišťuje pitnou vodu pro stávající vodojem „Nový“ a nově vybudovaný vodojem HOBAS.
Celý
systém
přivaděče
V.Opatovice-Boskovice
je
napojen na vodovod Hradisko 493,10
m.n.m.
Všechny
vodojemy i ten náš jsou níže a
jsou tak napájeny gravitačně, což podstatně snižuje náklady na provoz. Slavnostní
otevření celého díla bylo v lednu 2010. Získalo dokonce ocenění stavba roku 2009
Jihomoravského kraje.
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A teď se dostávám k tomu, jak voda cirkuluje v obci. Nový vodojem HOBAS v lese
směrem na Suchar je napájen trvale vodou z přivaděče (tedy vodou z Velkých
Opatovic). Z tohoto vodojemu jsou napojeny ulice Sportovní, Vrbovecká, Řadovky, část
ulice Pohorská po č.p. 189 a také bytovky na ul. Hlavní.
Zbývající část obce je
napojena na vodojem na
Strážích, kam je voda přes
síť čerpána z tlakové čerpací
stanice „Mlynářka“, kam
samospádem teče voda
z vodojemu Mišinská (starý
vodojem). To znamená, že
zbytek obce pije vodu
„Cetkovskou“.
V případě
nouze je možné vodojem na
Strážích napojit na přivaděč
vody, protože i zde byla
zbudována odbočka pro jeho
zásobování.
Ještě chci upozornit, že celý systém je vzdáleně napojen na dispečink Vodárenské
akciové společnosti do Boskovic, která je zároveň provozovatelem vodovodní sítě u nás.
Majetek obec převedla Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí okresu Blansko, v
němž je obec členem stejně tak jako většina měst a obcí okresu Blansko. Napojení na
dispečink je obrovskou výhodou. Jednak lze celou soustavu sledovat a řídit vzdáleně.
Pomocí této služby je možné odhalovat spoustu poruch na vodovodní síti, protože se
okamžitě ukáže velký odběr.
Doufám, že jsem Vám podal vyčerpávající informaci o komoditě, která se
v posledních letech díky suchu cení nad jiné. To že je obec dostatečně zajištěna a
zásobována kvalitní podzemní vodou, neznamená, že bychom s vodou měli plýtvat a
neměli si jí vážit. Protože to, že nám voda teče z kohoutku, není všude samozřejmostí!
Petr Horák
******************************************************************************************

Informace o uskutečněných akcích
Sportovní odpoledne
Kulturní, školský a sportovní výbor pořádá každoročně koncem školního roku
Sportovní odpoledne pro děti. Loni se kvůli pandemii nekonalo, letos se sportovní klání
realizovalo. Připadlo na sobotu 26. června v příjemném prostředí fotbalového hřiště.
Od 15:30 hodin děti s rodiči postupně přicházely k registraci a od 16:00 hodin se s chutí
pustily do plnění disciplín. Čekalo na ně celkem 10 stanovišť: kop na branku, slalom
s pingpongovým míčkem, střelba ze vzduchovky, „hašení“ pet lahví džberovkou,
minigolf, zatloukání hřebíků, kutálení roury dřevěnou holí, kouzelná krabice s
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poznáváním předmětů, jízda na odrážedle a koloběžce/pro starší skok přes švihadlo,
stavění komínu z kostek/pro starší hlavolam ježek v kleci. Úkoly mohly plnit děti od 0
do 15 let v 5 kategoriích.
Nejlepší výkony byly odměněny cenou. Domů si soutěžící odnášeli sítě na beach
volejbal, sportovní hodinky, batůžky, společenské hry a další. Jistá odměna však čekala
na každého účastníka – medaile, láhev na pití a osvěžující zmrzlinka.
Děkujeme dětem i jejich rodičům za účast. Potěšil nás zájem a radost ze soutěžení
a již teď se těšíme na příští setkání. Velké poděkování patří také těm, bez kterých by se
žádná akce nekonala – pořadatelům.
Lenka Vybralová
******************************************************************************************

Pozvánka na nadcházející akce

………………………………………………………………………...............................
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…………………………………………………………………………………………

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