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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Jak ustupuje pandemie virové choroby COVID-19, tak postupně
přestávají platit některá opatření a zákazy. I tak je však třeba si dávat stále
pozor a být opatrný. Ideální je dodržovat základní hygienická opatření a
desinfekci. Přesto ještě není vše vyhráno, protože jsou stále i v České
republice drobná ohniska této nákazy. Jistě jste z médií o nich slyšeli. Týká se to
především Karviné a Prahy. V těchto místech bychom měli být zvláště opatrní. I život
v naší obci se postupně dostal do normálních kolejí. Krizový štáb obce zrušil svá
předchozí opatření a ukončil činnost.
Co nás však v právě skončeném měsíci potrápilo, bylo hlavně počasí. Po deštivém
květnu přišel „superdeštivý“ červen. Takové srážky si v tomto měsíci za poslední dobu
nepamatujeme. Naštěstí se nám vyhnuly prudké bouřky, ale i tak 29.6. napršelo během
12 hodin téměř 60 mm srážek. Úhrnem za celý měsíc tak napadlo 180 mm srážek.
Voda naštěstí v obci nic neponičila, kromě cesty za humny, která se ovšem dá do
pořádku.
Dovolím si zde ještě vrátit k odpadům. Jednak máme v obci již dovezené
kompostéry. Během začátku července budou dodány i černé popelnice. Na ty bude
nutné namontovat čip a přidat čárové kódy. Potom (asi začátkem srpna) je rozvezeme
do domácností trvale žijícím občanům. Dále nás svozová firma informovala, že
dochází k přetěžování hnědých nádob na bioodpad. Nosnost popelnice se pohybuje
kolem 50 až 90 kg. U těžšího obsahu dochází potom k praskání a deformaci nádob.
Ještě Vás chci upozornit, že do kontejnerů na bioodpad ve Výmolech nepatří větve.
Opět se mezi námi našli lidé, kteří toto nerespektují. Větve se dávají vedle kontejnerů
na určené ohrazené místo.
Během června se v obci rozběhlo několik staveb. Bylo dokončeno výběrové řízení
na dodavatele náročné rekonstrukce kulturního domu. Vítězná firma Stavkom
Boskovice již započala práce. Součásti díla budou práce na odvlhčení základů, výměna
všech oken a dveří, zateplení venkovního pláště budovy včetně kompletní výměny
střechy. U té je vidět, že už dosluhovala, protože do KD na několika místech začalo
zatékat. Z důvodu toho, že veškerá izolace střešního pláště bude provedena PUR
deskami z venkovní části, bylo nutné vyměnit i krytinu za lehčí (titanzinkové svitky).
Barva omítky bude pískově žlutá. Veškeré práce by měly být dokončeny během
listopadu.
Další rozjetou akcí je oprava místních komunikací. Týká se to letos ulic Pod
Vanovskou, Řadovky a Školní. Hned na prvně jmenované ulici jsme narazili na
spoustu problémů (jinde položeno vedení el. energie, problémy s napojením dešťových
vpustí, výškového napojení domů). Zkrátka nic není ideální. Podařilo se nám také
přesunout „ohyzdný“ a v havarijním stavu zděný pilíř elektrické energie, který trčel do
cesty na ul. Řadovky, kde bude probíhat rozšíření vozovky.
Také je již vybraná firma na revitalizaci rybníka Vrbovec. Musíme ještě dořešit
stavební povolení. Zde se trochu obávám toho, že vypuštění rybníka nebude
jednoduché, protože mnoho let nikdo nehýbal s výpustným zařízením.
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Bohužel „coronavirová finanční krize“ nepříjemně zasáhla do rozpočtu obce.
Příjmy obce se za poslední dva měsíce propadly. Pokud tak vše půjde dále, vypadá to,
že přijdeme o 10% rozpočtu, což není malá částka. Bohužel zrovna v letošním roce
máme naplánováno hodně investic a akcí. Některé realizace, které šly zastavit,
zastupitelstvo muselo zatím odsunout. Mezi tyto akce patří plánovaná oprava koupelny
a WC v bytě MŠ, odstavná plocha se skladem u skládky železa, krytá zastávka
autobusu na ul. Velká Strana a několik dalších drobných akcí. Uvidíme, jak se bude
naplňovat černý scénář týkající se financí.
Jak se vrací život v naší republice do normálu, tak i my máme za sebou úspěšnou
první veřejnou akci. Tou byl nohejbalový turnaj, který pořádá Obec Cetkovice
společně s fotbalisty. Pořadatelé měli obavu z počasí, které nakonec účastníkům přálo
a pěkně se na letním sluníčku „ohřáli“. Nechyběly ani dobroty z udírny a točené pivko,
které v teplém počasí přišlo vhod.
V kulturním domě také měly své zakončení naše mažoretky. Ty, díky počasí, byly
nuceny přesunout svou akci do velkého sálu. Rodiče, známí a jiní návštěvníci tak
mohli vidět, kam se děti během roku posunuly.
Přestože probíhá rekonstrukce KD, budou zde i tak probíhat některé venkovní
akce. Budou trošku v nouzovějších poměrech, ale to nic nemění na jejich atraktivitě.
První bude tradiční hasičský výlet, který má u nás dlouholetou tradici. Hned za ním
bude následovat benefiční koncert Velkého dechového orchestru Malá Haná, kde svou
letní sezónu zahájí mladí hudebníci. Jedná se o charitativní akci, jejíž výtěžek
z dobrovolného vstupného půjde na pomoc obcím našeho okolí, které byly zasaženy
letošními povodněmi.
V knihovně i v tomto měsíci je možné shlédnout výstavu pohlednic. Dále pak paní
knihovnice „pročistila“ knižní fond a je možné si starší vyřazené knihy vzít zdarma
domů, přečíst si je a pak třeba předat jiným lidem, aby tak došly k dalšímu užitku.
S předstihem Vás chci upozornit, že i v letošním roce budeme tradičně pořádat
adventní koncert. Tentokrát se nám po usilovné tříleté práci „podařilo dostat“ do
našeho kulturního domu Janka Ledeckého, který vystoupí se svým bandem. Jsme za
to rádi. Vyjmenovat jeho široký repertoár by zabralo celý zpravodaj. Jeho vánoční
písně „Ryba rybě“ nebo „Sliby se maj plnit o Vánocích“ se staly opravdovými hity.
Nesmíme zapomenout i na jeho muzikálovou kariéru, kde se uplatnil jako zpěvák i
autor hudby či textů. V neposlední řadě je známý jako porotce ze soutěže Tvoje tvář
má známý hlas. Je také tatínkem naší velmi úspěšné sportovkyně Ester Ledecké.
Zkrátka se na letošní koncert můžete předem těšit. Lístky se budou prodávat od září a
očekáváme, že o ně bude velký zájem.
Skončil školní rok, učitelé předali dětem vysvědčení ovlivněné Covidem a „hurá na
prázdniny“. I my, co celý rok pracujeme, se těšíme na zaslouženou dovolenou, na
výlety i na prosté lenošení. Proto mi na závěr dovolte, abych popřál dětem příjemné,
slunečné, veselé a ničím nerušené prázdniny a Vám všem příjemnou dovolenou,
odpočinek, zkrátka krásné, slunečné a ničím nerušené léto.
Petr Horák
starosta obce
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***************************************************************************

Usnesení č. 14/2020
z řádného zasedání zastupitelstva obce Cetkovice
konaného dne 22. června 2020 v hasičské zbrojnici Cetkovice v 17.00 hod.
………………………………………………………………………....................................................

Zastupitelstvo obce:
086/20 – schvaluje
- zapisovatele: Ing. Kateřinu Přikrylovou
- ověřovatele zápisu: Josefa Jurdiče a Ing. Jaromíra Lišku, Ph.D.
- program dnešní schůze, jiné připomínky nebyly podány, přítomno bylo
9 zastupitelů a 1 host.
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
087/20 – schvaluje smlouvu č. PV-014330054777/001 o zřízení věcného břemene na
pozemek parc.č. 1050 v k.ú. Cetkovice s firmou E.ON Distribuce a.s.,
F.A.Gestnera 2151/6, 370 49 České Budějovice na stavbu „Cetkovice,
přípojka NN, Karásková“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
088/20 – schvaluje zprávu z provedené kontroly hospodaření finančním a kontrolním
výborem v příspěvkové organizaci MŠ Cetkovice za rok 2019
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
089/20 – schvaluje zprávu z provedené kontroly hospodaření finančním a kontrolním
výborem v příspěvkové organizaci ZŠ Cetkovice za rok 2019
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
090/20 – schvaluje na základě žádosti ředitelky MŠ Cetkovice převod přebytku
v hospodaření za rok 2019 ve výši 20.749,30 Kč do rezervního fondu
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
091/20 – schvaluje na základě žádosti ředitelky ZŠ Cetkovice převod přebytku
v hospodaření za rok 2019 ve výši 4.315,41 Kč do rezervního fondu
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
092/20 – schvaluje účetní závěrky k 31.12.2019 příspěvkových organizací
zřizovaných obcí (ZŠ Cetkovice a MŠ Cetkovice)
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
093/20 – schvaluje účetní závěrku obce Cetkovice k 31.12.2019
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
094/20 – schvaluje celoroční hospodaření Obce Cetkovice za rok 2019, závěrečný
účet Obce Cetkovice za rok 2019 s výhradou a přijatá nápravná opatření
zjištěných chyb a nedostatků
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
095/20 – schvaluje rozpočtové opatření č.3/2020
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
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096/20 – schvaluje na základě žádosti a vyvěšeného záměru prodej pozemku
parc.č.489/1, 489/3, 489/20, vše v k.ú. Cetkovice D.L. Cetkovice za cenu
80,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy s podmínkou užívání od
30.11.2020; vše co souvisí s převodem hradí nabyvatel
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
097/20 – schvaluje na základě žádosti a vyvěšeného záměru prodej části pozemku
parc.č.96/9 o výměře cca 45m2 (přesná výměra vzejde z GP, který uhradí
nabyvatel) v k.ú. Cetkovice R.M. za cenu 80,-Kč/m2 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy; vše co souvisí s převodem hradí nabyvatel
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
098/20 – schvaluje souhlas s navýšením rozpočtu o vícepráce na akci „Oprava MK
2020 Cetkovice“ dle předpokládaného rozpočtu a řešení problematických
míst stavby
A: 9 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
099/20 – schvaluje dohodu o provedení práce se zastupitelem obce
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 1
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
100/20 – informaci MěÚ Velké Opatovice, odboru výstavby
- Územní souhlas – Stavební úpravy na RD č.p. 76 – P.R.
101/20 – předběžnou informaci MMR ČR o získání dotace na akci Obnova kaple a
dřevěného kříže v Cetkovicích; je třeba dodělat dokumentaci a udělat
výběrové řízení na zhotovitele
102/20 – oznámení MMR ČR o závěrečném vyhodnocení akce „Dětské hřiště v obci
Cetkovice“ – bez závad
103/20 – žádost JMK o informaci o finančních výdajích obce v souvislosti s
COVID-19
104/20 – podněty ve věci dopravy na ul. Pohorská – bude provedeno doplnění značek
105/20 – informaci ředitelky MŠ o zápisu do MŠ v době od 2..5. do 16.5.2020 – od
1.9.2020 bude MŠ navštěvovat 35 dětí
106/20 – souhlas MZe se zadáním akce a podmíněným příslibem dotace na akci
„Revitalizaci obecního rybníka, obec Cetkovice“
107/20 – informaci o návrhu železničního jízdního řádu S21
108/20 – informaci firmy EKOKOM a.s. o změně sazeb v odměnách za sběr tříděných
odpadů a vývoji v oblasti odpadů v naší obci
109/20 – žádost o stavební pozemek
110/20 – informaci firmy E.ON o vstupu na pozemky obce v souvislosti se stavbami
týkající se el. energie a přípravy veřejného osvětlení v nových částech
111/20 – informaci o komisi na výběr nájemníků bytu
112/20 – informaci JMK o přípravě voleb do zastupitelstev krajů – 2.-3.10.2020
113/20 – informaci o opravách, investičních akcích v obci a stavu přípravy a realizace
postup na zateplení KD – předáno staveniště (rozšíření prací o chodníky),
dvorní trakt ZŠ Cetkovice – práce budou probíhat o prázdninách, informace
o probíhajících pracích na opravě místních komunikací a jejich doplnění
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a změnách, pokračuje příprava stavebního povolení a problém s vypuštěním
rybníku na akci „Revitalizace obecního rybníka, obec Cetkovice“, nákup
mulčovače k malotraktoru, předělání rozvodné skříně na
ul. Řadovky
*******************************************************************************************

Společenská kronika
V měsíci červenci se dožívají významného životního výročí tito jubilanti:
Ševčíková Anna
Vystavěl Bohumil
Vystavělová Alenka
Greplová Hana

Bartáková Vlasta
Tesařová Vlasta
Najer Miroslav
Zvejška Josef
Srdečně blahopřejeme!

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

V měsíci červnu se narodila :
Emily Jurdičová
Hodně štěstí do života!
………………………………………………………………………....................................................

V měsíci červnu naše řady opustil:
Josef Bělík
Čest jeho památce!
*******************************************************************************************

Informace z Mateřské školy
Mateřská škola Cetkovice byla zřizovatelem od 17. března 2020 na doporučení
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s opatřeními k nemoci
Covid-19 uzavřena.
Po celou dobu uzavření školy jsme předškolní děti vzdělávali formou
distančního vzdělávání prostřednictvím jejich rodičů. Učitelky vždy 1x za 14 dní
připravovaly pro děti úkoly k jednotlivým tematickým částem. K úkolům jsme dětem
poskytovali i různé výtvarné a pracovní materiály, jelikož je rodiče neměli možnost
zakoupit. Tyto úkoly byly dobrovolné, většina dětí je však s rodiči plnila a někteří nám
dokonce i své úspěchy zasílali na fotografiích mobilními telefony.
V pondělí 25. května 2020 byla Mateřská škola Cetkovice opět otevřena. Do
MŠ nastoupila většina dětí a vzdělávání začalo probíhat běžným způsobem s
některými hygienickými opatřeními. Při vstupu do MŠ jsme dětem každé ráno měřili
teplotu a pečlivě jsme kontrolovali jejich zdravotní stav. Vstup rodičů do MŠ nebyl
povolen. Obecní úřad Cetkovice zakoupil do školy veškeré dezinfekční prostředky –
dezinfekci na udržování čistoty ploch a dezinfekci na udržování čistoty rukou dětí i
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zaměstnanců. Děti si po příchodu do MŠ umývaly a dezinfikovaly ruce, během dne se
umývaly s učitelkami za zpěvu písní. Ve třídách jsme často větrali, pokud nám to
počasí umožňovalo, pobývali jsme s dětmi co nejvíce venku. Většinu času jsme trávili
na školní zahradě, jen výjimečně jsme uskutečňovali vycházky do přírody. Všechny
naplánované akce rodičů s dětmi jsme však nemohli realizovat.
V pondělí 1. června jsme si s dětmi uspořádali dětský den na školní zahradě.
Učitelky pro děti připravily hry a soutěže se sladkými odměnami a medailemi. 25.
června se uskutečnilo v mateřské škole slavnostní rozloučení s předškolními dětmi
opět na školní zahradě. Předškolní děti se přestojily za princezny a rytíře, všichni jsme
jim popřáli hodně úspěchů v první třídě, paní ředitelka jim předala knihy a nám bylo
smutno, že už tu s námi příští rok nebudou. Potom jsme si ještě zasoutěžili ve střelbě z
luku, jízdě na dřevěném tyčovém
koni nebo v házení věnečků na
meč. Dětem se slavnostní
rozloučení líbilo. Rodičům sice
bylo líto, že se nemohli této
slavnosti s předškoláky zúčastnit,
ale všichni měli v této těžké době
pro věc pochopení.
Končí školní rok 20192020. Tento školní rok se zapíše
jako jiný než ty předcházející.
Bylo v něm hodně změn v
souvislosti s nemocí Covid-19,
ale my jsme se všem těmto
změnám dokázali přizpůsobit a snažili jsme se vždy vyhovět potřebám našich dětí i
rodičů. Děkujeme všem rodičům za pochopení a ochotu při řešení nezvyklých situací a
obecnímu úřadu, hlavně pak našemu panu starostovi, za zakoupení dezinfekce, za
spolupráci a vstřícný přístup.
Přejeme všem krásné prázdniny a dovolenou a v novém školním roce se
budeme těšit opět na shledanou.
Za kolektiv mateřské školy
Jaroslava Buličková, učitelka.
*******************************************************************************************

Sportovní klub Cetkovice
TURNAJ ČTYŘ - JARO 2020
Z důvodu zrušené sezóny se kluby Cetkovice, Letovice, Skalice nad Svitavou a
Svitávka dohodly, že budou hrát formou turnaje přípravné zápasy v jarní části roku
2020. Tento turnaj byl pro naše mužstvo mužů velmi zdařilý. Navázali jsme tak na
dobré výkony ze zrušené sezóny. Celou tabulku jsme ovládli a ve vyrovnaném finále,
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které se konalo v Letovicích, jsme poprvé prohráli s favoritem turnaje Skalicí nad
Svitavou a obsadili tak výborné 2. místo. Nejlepším střelcem turnaje byl náš hráč
Valentin Cojocaru. Jedinou kaňkou na celém turnaji bylo při utkání ve Svitávce
zranění našeho brankáře Jana Forchtnera. Všichni mu přejeme brzké uzdravení a
těšíme se na to, až přijde zase mezi nás.
Výsledky:
1. kolo
sobota 23.5.2020
neděle 24.5.2020
2. kolo
neděle 31.5.2020
úterý 2.6.2020
3. kolo
pátek 5.6.2020
sobota 6.6.2020

Svitávka – Letovice
Cetkovice – Skalice

4:3
4:1

Skalice – Svitávka
Cetkovice – Letovice

3:1
5:3

Svitávka – Cetkovice
Letovice – Skalice

2:2
2:6

Tabulka po základních skupinách
1. Cetkovice
3 2 1 0 11:6
2. Skalice
3 2 0 1 10:7
3. Svitávka
3 1 1 1 7:8
4. Letovice
3 0 0 3 8:15

7
6
4
0

4. kolo - závěrečný turnaj - hřiště Letovice, sobota 13.6.2020
zápas o 3. místo
Letovice – Svitávka 6:4
finále
Skalice – Cetkovice 5:3
Tabulka po základních skupinách
1. Skalice nad Svitavou
2. Cetkovice
3. Svitávka
4. Letovice
Petr Horák
………………………………………………………………………....................................................

Nohejbalový turnaj trojic 2020
Nohejbalový turnaj se v naší obci stal tradicí.
Pořádá ho Obec Cetkovice společně s SK
Cetkovice. Pravidelně se hraje na začátku června.
Ten letošní ročník měl být jubilejní desátý. Dlouho
jsme uvažovali, zda díky pandemii virové choroby
COVID-19 letošní ročník vůbec dělat. Nakonec
jsme se rozhodli kvůli postupnému uvolňování
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některých opatření vlády, že jej zorganizujeme i letos. A dobře jsme udělali. V sobotu
27. června 2020 se tak konal desátý ročník „Nohejbalového turnaje trojic Cetkovice
2020“ na víceúčelovém hřišti v Cetkovicích.
Turnaj byl již více jak 14 dnů před konáním obsazen. Většina týmů ho hraje
pravidelně a tak si hlídá termín. Některé známé týmy změnily názvy, ale jinak bylo vše
při starém. V samotný den turnaje začala registrace v 8.30 hodin, v 9 hodin bylo
provedeno losování. Družstva byla rozdělena do dvou skupin:
Skupina „A“:
PERL
Utopenci
Starci
Ecleři

Skupina „B“:
Pjivníí
Hójezd
Šlic
FCB

Následně jako vždy „ředitel turnaje“ a hlavní organizátor Petr Horák seznámil
přítomné kapitány jednotlivých družstev s pravidly a místními specifiky. Hned nato
začal prvním zápasem Starci - PERL samotný turnaj.
Letošní ročník byl opět velmi napínavý a vyrovnaný. Čtyři zápasy se musely hrát
na tři sety. Ze skupiny A postoupily týmy PERL a Ecleři a z „B“ Šlic a Hójezd.
Posledně jmenovaný k nám přijel z Újezdu u Boskovic.
V prvním semifinále si Šlic poradil 2:0 s Eclery a ve druhém semifinále po těsném
výsledku 2:1 do finále postoupil Hójezd. Poté následovaly zápasy o umístění.
Souboj o třetí místo svedl proti sobě poražené semifinalisty PERL a Eclery.
Nakonec se z bronzových medailí mohl radovat tým PERL ve složení Petr Horák,
Radek Najer a Laďa Ševčík. Finále pak bylo vyvrcholením celého turnaje. Tým Šlic
ve složení David Kubín, David Jedlička a Tomáš Přikryl vyhrál všechna svá předchozí
utkání a ztratil jen jeden set. Hójezd pod vedením kapitána Leoše Ševčíka měl
kvalitního smečaře na síti a po třech vyrovnaných setech porazil svého soupeře a
zvítězil v desátém ročníku nohejbalového turnaje Cetkovice 2020.
Konečné pořadí:
1. Hójezd
2. Šlic
3. PERL
4. Ecleři

5. Utopenci
6. Pjivníí
7. Starci
8. FCB

Před turnajem pořadatele strašilo počasí. Den předtím lilo jako z konve. Ale o to
bylo krásnější sobotní dopoledne, kdy sluníčko svítilo od brzkých ranních hodin.
Teploty se blížily k 27°C a slunce docela pěkně pálilo. Kdo se včas nenamazal
ochranným krémem, tak pěkně zčervenal. Na hráčích byla postupně vidět ke konci
turnaje únava. Výborným rozhodčím, který „odřídil“ téměř všechna utkání, byl Tonda
Kubín, jenž za námi přijel na kole z Letovic.
Na závěr celého turnaje bylo vyhlášeno pořadí, rozdány poháry a medaile a každé
mužstvo dostalo dárky od Obce Cetkovice vč. malé skleničky místní pálenky. Musíme
zde také poděkovat týmu pod vedení Davida Loukoty, který se postaral o výborné
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občerstvení v podobě dobrot z udírny a chlazených nápojů. Organizátoři děkují všem
hráčům, pořadatelům i divákům za účast.
Petr Horák
******************************************************************************************

Obecní knihovna
Akce na prázdniny
1) Výstava pohlednic
I o prázdninách můžete shlédnout výstavu „Rok pohlednice – Co jsme se učili
v hodinách dějepisu“
2) „Poslední šance pro knihu“ – co s vyřazenými knihami?
Pročistili jsme trochu knihovní fond a chystáme se vyřadit zastaralé a vůbec nečtené
knihy. Ale chceme dát některým titulům šanci a tak nabízíme
dvě možnosti:
a) vybrat si některou vyřazenou knihu a vzít si ji domů (zdarma)
b) vybrat si některou vyřazenou knihu a přečíst ji, vrátit a sdělit
svůj názor zda knihu nechat ve fondu (protože její téma je stále
čtivé) nebo doporučit její vyřazení
Vyzýváme proto čtenáře, aby se do této prázdninové akce
zapojili. Ke každé takto vybrané či půjčené knize obdržíte malý dárek. Literární
žánry jsou různorodé – pro dospělé i pro děti.
………………………………………………………………………....................................................
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******************************************************************************************

Informace
Zubní pohotovost o víkendech – Červenec 2020
Den

Lékař

Telefon

Adresa

4.7.

MUDr. Kutlíková

602 882 007

Boskovice, Růžové náměstí 2345/12

5.7.

MUDr. Kupková

516 488 457

Poliklinika Blansko, Sadová 33

6.7.

MUDr. Kulhánková 516 414 291

Křtiny, Zdrav. středisko

11.7.

MUDr. Žilka

516 467 313

Benešov, 19

12.7.

MUDr. Křížová

774 844 735

Knínice u Boskovic, 330

18.7.

MDDr. Koudelková 778 168 741

Blansko, Pražská 1b

19.7.

MUDr. Kraml

Boskovice, Růžové nám. 16

25.7.

MUDr. Kopáčková 516 474 369

Letovice, A. Krejčího 1a

26.7.

MUDr. Jílková

Rájec, Ol. Blažka 145

733 644 499
516 410 786

Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel. 545 538 111. Úrazová nemocnice službu zajišťuje ve všední dny od 18:00
hodin do 24:00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích 8-20 hodin.

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

Informace k distribuci popelnic
Obec Cetkovice zakoupila černé nádoby (240l) na směsný komunální odpad do
kompletní sady nádob na tříděný odpad. K dispozici je i omezené množství popelnic o
objemu 120l. Kdo o ně má zájem, nechť se nahlásí na OÚ do 22. 7. 2020.
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…………………………………………………………………………………………...

Žádáme důrazně všechny občany,
aby uklízeli exkrementy po svých
psech.
Nápomocné Vám mohou být
speciální
sáčky
umístěné
u
odpadkových košů.
…………………………………………………………………………………………...
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 úřadu nebo na e-mailu
starosta@cetkovice.cz.
…………………………………………………………………………………………...
Technické služby informují
Zásady používání nádoby na bioodpad
Nosnost hnědé nádoby je koncipovaná standardně na 90 kg.
V praxi to tedy znamená, že pokud nádobu jedna osoba ani
nenadzvedne, tak je přetížená a je potřeba bioodpad odsypat.
Při výsypu svozovým autem u přetížené nádoby dochází k
tomu, že se odlomí nebo praskne límec nádoby, za který je
nádoba při výklopu uchycena. Často také dochází, pod tíhou nádoby, k vylomení
koleček.
Váha na autě zváží nádobu při výklopu, takže známe hmotnost poškozené nádoby.
V případě přetížení a následném poškození při svozu není tedy závada na svozové
osádce a technice, ale na občanech. Ti si potom musí pořídit na vlastní náklady novou
nádobu, protože špatným používáním poškodili majetek pořízený z dotace.
Žádáme tedy občany, aby používali nové nádoby tak, aby jejich životnost vydržela
pokud možno delší čas než je udržitelnost projektu a využívali je pouze na bioodpad.
Sáčky a jiný odpad našim zemědělcům skutečně pole nepohnojí!
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***************************************************************************************

Pozvánka na nadcházející akce
SDH Cetkovice
si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat
v sobotu dne 18. července 2020 na

HASIČSKÝ VÝLET
Program:
17:00 Námětové cvičení
18:00 Hasičský výlet – posezení s živou hudbou (MIX Boskovice)

Bohaté občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé.
Vstupné: 50 Kč
Další informace a případné změny budou na plakátech.

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Červenec 2020
13

******************************************************************************************
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.

Červenec 2020
14

