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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Krásné letní počasí nás navštívilo v letošním roce. Nechyběla vedra, ale i
deště a bouřky. A právě jedna z nich s přívalovým deštěm nás zasáhla
v noci na 7.6.2019. Ta měla neblahé následky v podobě zatopených sklepů,
stodol či nánosů bahna na místních komunikacích. Nejvíce byla zasažena
místní část „Brodek“. Naštěstí se většina následků silného deště podařila
během dne odstranit za pomocí pracovníků firmy Lescus, z jejichž pozemků část
bahna přišla a hlavně našich hasičů, jimž patří velké díky. Výborně se při úklidu
osvědčila naše hasičská cisterna se sanační lištou.
Takový ráz počasí velmi vydatně pomáhá růstu okolní zeleně nejen na
zahrádkách a polích, ale také trávě na veřejných prostranstvích. Ta někde dosahuje
výšky téměř 1,5 m. Naplno s ní „bojují“ pracovník a brigádníci OÚ. Postupně přichází
řada i na méně exponovaná a navštěvovaná místa. Střed obce se mulčuje (musí se tak
udržovat častěji), aby trávník tak rychle nevysychal a udržela se v něm alespoň trochu
vlhkost. Bohužel práce v takových vysokých teplotách není jednoduchá.
Během uplynulého měsíce jsme mezi Vás rozvezli odpadové nádoby na svoz
tříděného odpadu z Vašich domácností. Chtěl bych zde poděkovat všem, kteří se
podíleli na rovnání a následné distribuci nádob. V těch vedrech to nebyla jednoduchá
práce. Dále v tomto zpravodaji najdete článek o změně svozu od 1.7.2019. Co se
nejvíce mění, je svozový den. Nyní bude tímto dnem místo čtvrtku úterý. Výborné na
tom je, že všechny odpady se budou vyvážet v tento den – jednou za 14 dnů hnědá
nádoba na bio, jednou za 4 týdny pak všechny ostatní – žlutá na plast, modrá na papír
a ostatní nádoby na zbývající směsný komunální odpad. Bližší informace najdete ještě
v tomto zpravodaji v dalším článku. Součásti zpravodaje je i svozový kalendář a leták
o třídění. Zastupitelstvo se pro sjednocení rozhodlo zakoupit z rozpočtu obce také i
černé očipované nádoby na směsný komunální odpad o objemu 240 litů (velikost
stejná jako u barevných). Tyto nádoby Vám zdarma budou na zápůjčku vydávány na
jaře roku 2020 společně s objednanými kompostéry.
Podařilo se nám získat dotaci z JMK na projekt „Obnova závsakové zeleně –
II.etapa“ ve výši 150.000,-Kč. V rámci této akce chceme pokračovat v budování
lesoparku v části „Stojánek“ pod fotbalovým hřištěm. Akce by měla navazovat na
první etapu. Zároveň dojde k demolici „horní drůbežárny“, která je v havarijním stavu.
Chci jen upozornit, aby se občané v blízkosti této budovy nepohybovali, a hlavně do ní
nechodili, aby nedošlo k případnému úrazu.
Jak jste si všimli, došlo v rámci dotace z MMR ČR ke kompletní rekonstrukci
dětských hřišť na Návsi a na Brodku. Zbývají jen drobné nedodělky týkající se
ohraničení. Hřiště na návsi je možné již bez omezení používat. Věříme, že se dětem
bude líbit. Je vyrobeno z akátového dřeva, které výborně odolává povětrnostním
podmínkám. Skluzavky jsou pak z nerezu. Těmito materiály bychom měli dosáhnout
dlouhé životnosti.
V uplynulém měsíci proběhlo několik akcí, jež stojí za zmínku. KŠaS výbor při
zastupitelstvu obce Cetkovice zpříjemnil dětem čas před prázdninami Rodinným
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sportovním odpolednem. Postupně v příštích ročnících chtějí pořadatelé do soutěží
více zapojit i rodiče. V sobotu 15.6.2019 bylo pro děti připraveno spoustu soutěží.
Nechyběla i tradiční střelba ze vzduchové pistole, šplh, slalom s balonem či běh.
Velký úspěch mělo stříkání se džberovkou. Nejvíce šťastné byly děti v pěně, kterou
jim připravilo místní SDH. V souvislosti s končícím školním rokem pořádají své akce
pro děti mateřská i základní škola. V MŠ se stalo pěknou tradicí rozloučení
s předškoláky, kteří od 1. září nastoupí do základní školy. Pro všechny děti byly
připraveny soutěže i zajímavé občerstvení. Nakonec si všichni mohli nad ohněm opéct
klobásy. Letošním motem byl fotbal, a tak byla zahrada plná fotbalistů. Rozhodčího
jim pak dělala samotná paní ředitelka. Na Návsi jsme také mohli vidět vystoupení
kroužku mažoretek. Pod heslem Za zábavou do knihovny jste si mohli zahrát
společenské hry či loutkové divadlo.
V prvním měsíci prázdnin se můžete těšit na tradiční Hasičský výlet – zahradní
slavnost. Můžeme se těšit na ukázku (námětové cvičení) hasičské práce. Nebude
chybět živá hudba a bohaté občerstvení včetně opékaných makrel. Také se bude konat
již 3. Benefiční koncert Velkého dechového orchestru Malá Haná pod vedením Jiřího
Palána s názvem CONCERTO D‘ AMORE. I zde nebude chybět na zahradě KD
výborné občerstvení. Přijděte na obě akce a prožijte příjemná odpoledne plná pohody.
S předstihem Vás chci upozornit, že i v letošním roce budeme tradičně pořádat
adventní koncert. Tentokrát jsme do našeho kulturního domu pozvali zpěvačku Báru
Basikovou. Je známá již od svého dětství, kdy vystoupila v soutěži „Zpívá celá
rodina“. Později ji známe z vystoupení se skupinou Precedens či s Pavlíčkovými
Stromboli. Hrála v mnoha muzikálech jako Jesus Christ Superstar, Kleopatra či
Johanka z Arku. Natočila i několik sólových desek. Mezi nejznámější písničky patří
Soumrak Bohů, Souměrná, Pane vy jste vdova či zajímavou Veni Domine.
Končí školní rok, učitelé předali dětem vysvědčení a všichni se už těší prázdniny. I
my máme radost, že nás čeká zasloužená dovolená, která bude sloužit k odpočinku a
nabrání sil, také se nemůžeme dočkat 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
******************************************************************************************

Usnesení č. 06/2019
z řádného zasedání zastupitelstva obce Cetkovice
konaného dne 24. června 2019 v kanceláři Obecního úřadu Cetkovice v 17.00 hod.
………………………………………………………………………...............................
089/19 – schvaluje
- zapisovatele: Ing. Kateřinu Kubínovou
- ověřovatele zápisu: Martina Čapku a Ing. Jaromíra Lišku, Ph.D.
- program dnešní schůze s malou opravou, jiné připomínky nebyly podány,
přítomno bylo 8 zastupitelů, 1 byl omluven a 1 host.
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
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090/19 – schvaluje zprávu finančního výboru ve věci kontroly poskytnuté dotace SK
Cetkovice v roce 2018 vč. závěru
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
091/19 – schvaluje finanční dar ve výši 1.000,-Kč na Linku bezpečí, z.s.
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
092/19 – schvaluje na základě žádosti finanční dar ve výši 1000,-Kč/občan pro MSSS
Boskovice na potřeby občanů obce Cetkovice
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
093/19 – schvaluje nefinanční dar MAS Boskovicko plus, z.s. (stavebnice a hry)
pro ZŠ Cetkovice a MŠ Cetkovice
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
094/18 – schvaluje finanční dar na úhradu nákladů spojených s pohřbem občana
obce ve výši 5.500,-Kč dle podané žádosti
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
095/19 – schvaluje Lesní hospodářský plán pro Lesní hospodářský celek Lesy obce
Cetkovice (kód LHC 611407) a podání žádosti o dotaci
na LHP do 30.6.2019
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
096/19 – schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na
pozemky parc.č. 989/8, 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 5RD Lescus“ s malou změnou technického
řešení a pověřuje starostu podpisem smlouvy
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
097/19 – na základě poptávky schvaluje firmu Gastrotechnika Miroslav Bílek,
Bělohorská 98/4086, 636 00 Brno jako dodavatele 3ks profesionálních
myček do DK, ZŠ a MŠ za celkovou cenu 202.281,-Kč; dále schvaluje
zajištění přípravných prací na jejich připojení
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
098/19 – na základě cenové nabídky a v návaznosti na předchozí práce a oznámení
o získání dotace z OPŽP schvaluje firmu Energy Benefit Centre, Křenová
438/3, 162 00 Praha 6, jako dodavatele prací týkajících se zpracování DPS,
VŘ, administrace dotace, zajištění TDS a ATD, ZVA a energetického
managementu na akci „Snížení energetické náročnosti KD v Cetkovicích vč.
výměny zdroje vytápění“ za cenu 231.750,-Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
099/19 – schvaluje zhotovení nového topení na č.p. 248 a na základě předložených
nabídek schvaluje jako dodavatele nového topení do bytu na č.p. 248 firmu
Václav Hort, Cetkovice 195 za cenu 123.503,-Kč
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
100/19 – bere na vědomí zprávu Komise pro veřejnou zeleň a schvaluje postup,
který navrhla
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
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101/19 – schvaluje na základě předložených nabídek nabídku ČS a.s. na zhodnocení
volných finančních prostředků
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
102/19 – schvaluje účetní závěrky k 31.12.2018 příspěvkových organizací
zřizovaných obcí (ZŠ Cetkovice a MŠ Cetkovice)
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
103/19 – schvaluje účetní závěrku obce Cetkovice k 31.12.2018
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
104/19 – schvaluje celoroční hospodaření Obce Cetkovice za rok 2018, závěrečný
účet Obce Cetkovice za rok 2018 s výhradou a přijatá nápravná opatření
zjištěných chyb a nedostatků
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
105/19 – schvaluje výsledek hospodaření k 31.5.2019
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
106/19 – schvaluje přijetí dotace z JMK na akci „Obnova závsakové veřejné zeleně –
II.etapa“ ve výši 150.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy; dále
pak pověřuje starostu poptávkovým řízením na tuto akci
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
107/19 – schvaluje dle vyvěšeného záměru prodej části pozemku parc.č. 940/1 v k.ú.
Cetkovice o výměře cca 60m2 za cenu 50,- Kč/m2 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy; vše,co souvisí s prodejem, hradí nabyvatel
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
108/19 – schvaluje dle vyvěšeného záměru prodej části pozemku parc.č. 940/1 v k.ú.
Cetkovice o výměře cca 15m2 za cenu 50,- Kč/m2 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy; vše, co souvisí s prodejem, hradí nabyvatel
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
109/19 – schvaluje rozpočtové opatření č.3/2019 přijaté starostou obce dne 20.5.2019
a rozpočtové opatření č.4/2019
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
110/19 – schvaluje nákup černých odpadových nádob o objemu 240 litrů na směsný
komunální odpad pro všechny domácnosti vč. čipu (distribuce bude
s kompostéry v cca 3/2020)
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
111/19 – informaci MěÚ Boskovice, odboru tvorby a ochrany životního prostředí
- Zrušení veřejné vyhlášky – zákaz odběru povrchových vod
- Rozhodnutí o předpisu odvodu za trvalý ZZP
- Žádost o vydání souhlasu s poskytnutím grafických digitálních dat
LHP obce
- Schválení stavebního záměru – rozšíření vodovodu a kanalizace pro
nové RD – LESCUS Cetkovice
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Souhlasné závazné stanovisko vč. trvalého odnětí ZP– IS v nové
zástavbě Na Rybníčku
– informaci FÚ Boskovice o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného
předpisného seznamu na daň z nemovitosti
– informaci MěÚ Velké Opatovice, odboru výstavby
- Souhlas s odstraněním stavby na p.č. st.257 – obec Cetkovice
- Společný souhlas – Novostavba garáže na pč.164/2
- Územní souhlas – oplocení východní hranice p.č. st.212
- Společný souhlas – Novostavba RD na pč.711/1
- Výzva k účasti na závěrečné prohlídce – přípojka NN pro garáž a
k novému RD – E.ON Distribuce
- Kolaudační souhlas – Cetkovice, přípojka NN pro garáž 114/19
- protokol o kontrole SŽDC ze dne 14.5.2019 ve věci prohlídek
přejezdů
– informace JMK o nepřiznání dotace na JPO
– informace o závěrečném šetření ke schválení LHP pro LHC Lesy obce
Cetkovice ze dne 6.6.2019
– žádost o pronájem bytu
– informaci ředitelky ZŠ o výroční zprávě o hospodaření za rok 2018
– informace Katastrálního úřadu pro JMK, pracoviště Boskovice
- Vyrozumění o provedeném vkladu parc.č. 487/3 a 1048/7
- Vyrozumění o provedeném vkladu parc.č. st.434, 463/1, 463/4
– žádost MV ČR o součinnost ve věci průběžného oznámení funkcionáře
– informaci o rozhodnutí Kr.Ú JMK o navýšení kapacity školní družiny v
ZŠ Cetkovice na 30 dětí od 1.9.2019
– informaci MěÚ Boskovice, odboru výstavby a územního plánování
- Veřejná vyhláška – změna č.1 ÚP Borotín
– informaci VOS zemědělců, a.s. o hydrogeologickém průzkumném vrtu na
parcele č.613 a 608/6 v k.ú. Cetkovice
– informaci ředitelky MŠ Cetkovice o zápisu do MŠ Cetkovice (11 dětí) a o
čerpání dotačních programů
– nabídku firmy Deratizace4D na celoplošnou deratizaci obce – bude zjištěn
průzkumem stav a starosta službu objedná
– žádost o prodej stavebního pozemku
– informaci ÚP Blansko o nevyhovění žádosti na VPP z důvodu nedostatku
vedených uchazečů
– smlouvy o pachtu vč. žádosti s Moravským rybářským svazem, z.s.,
pobočným spolkem Boskovice na vodní nádrž na ul. Zádědiní – na rybníku
je plánovaná oprava, proto nebudou zatím pronajaty ani propachtovány
– podrobnou informaci svozu odpadů v obci od 1.7.2019, distribuci
odpadových nádob vč. poděkování zúčastněným brigádníkům, informování
občanů o termínech svozů a třídění; dále pak o změnách v DSO TS M+H
– informaci o opravách, investičních akcích v obci a stavu přípravy a realizace
- přeložka el. rozvodů ze staré drůbežárny na pozemku st.257 a příprava její
-

112/19
113/19

115/19
116/19
117/19
118/19
119/19

120/19
121/19
122/19
123/19
124/19
125/19
126/19
127/19
128/19

129/19

130/19
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131/19
132/19
133/19
134/19

demolice, stav projektu na zasíťování nové lokality pro RD Na Rybníčku,
komunikace ul. Pod Vanovskou, odstranění železa u pily vč. vody na
komunikaci, rozsah škod po přívalových deštích
– informaci o proběhlých a připravovaných akcích (sportovní odpoledne,
adventní koncert Bary Basikové)
– stížnost občanů na nadměrné vytí psa v areálu bývalého družstva (majitel
bude vyzván k nápravě)
– souhlas pro SDH s použitím znaku na slavnostní prapor a předběžně
s příspěvkem na jeho pořízení
– žádost na svolání schůzky na plánování investice v areálu VOS zemědělců
a.s.

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

Společenská kronika
V měsíci červenci se dožívají významného životního výročí tito jubilanti:
Vystavělová Alenka
Majerová Marie
Růženecká Ludmila

Vystavěl Bohumil
Nečasová Jitka
Ševčíková Anna

Gratulujeme a přejeme spokojenost a pevné zdraví v dalších letech!
………………………………………………………………………………………………………………………

V měsíci červnu se narodili :
Filip Krejčí
Tess Gospodinova
Hodně štěstí do života!
*******************************************************************************************

Informace z Mateřské školy
Závěr školního roku v mateřské škole.
Na začátku měsíce června jsme přijali pozvání do základní školy na výchovný
koncert hudební skupiny Marbo. Dětské písničky z pohádek, filmů, ale také vlastní
produkce hudební skupiny všechny děti vždy rozezpívá a dobře naladí.
V pátek 7. června se uskutečnilo setkání dětí a rodičů na zahradě u kulturního
domu. Odpoledne bylo ve znamení sportu, a to zejména fotbalu. Předškoláci si
připravili taneční vystoupení a následovalo slavnostní rozloučení s dětmi, které
odcházejí po prázdninách do základní školy. Letos jsme se loučili s třinácti dětmi.
Knihy, které děti obdržely jako upomínku na mateřskou školu, předal pan starosta Petr
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Horák a paní místostarostka Kateřina Kubínová. Po slavnostní části odpoledne
následovalo zápolení dětí a rodičů a plnění úkolů na jednotlivých stanovištích. Kdo
měl hlad a žízeň, mohl využít malé občerstvení. Byly připraveny čerstvě napečené
tvarohové koláče, chlazené míchané ovoce, nápoje a bylo přichystáno ohniště k
opékání párků. Teplé a slunné odpoledne se nám vydařilo a všichni jsme si je řádně
užili.
V úterý 11. června jsme se s dětmi vydali na pěší výlet do Světlé. S batůžky se

svačinou jsme šlapali mezi poli přímo do vesnice. Zde jsme se na místním hřišti
občerstvili a navštívili některá obydlí dětí. Od rodičů jsme dostali výborné třešně a
voňavé jahody. Dopoledne rychle ubíhalo a za krásného počasí jsme se vraceli zpět na
oběd do mateřské školy.
V pátek 14. června jeli předškoláci autobusem na výlet do obce Chlum u
Letovic. Jedna z dívek, která navštěvuje mateřskou školu, zde bydlí, a tak se nejstarší
děti vydali poznat toto malebné místo.
Mateřskou školu navštěvují též děti z Uhřic, a proto nás čekal ještě výlet do
Uhřic. Děti při obchůzce vesnice ukazovaly svým kamarádům, kde bydlí a také jsme
přijali pozvání na zahradu ke Kryštofovi a Valerii.
Ve středu 19. června pořádal odbor Policie ČR v Boskovicích v prostoru před
Zámeckým skleníkem Den s policií. Svoji techniku, výstroj a výzbroj předvedly
všechny složky Integrovaného záchranného systému - Policie České republiky,
Hasičský záchranný sbor Boskovice, Zdravotnická záchranná služba a Městská policie
Boskovice. Připravený program předškolní děti velmi zaujal a do mateřské školy se
vracely s nevšedními zážitky.
V pondělí 24. června navštívili předškoláci Základní školu Cetkovice. Průvodci
po budově školy se stali žáci pátého ročníku. Děti navštívily třídy, družinu, jídelnu i
školní zahradu Při loučení jsme pozvali školáky k nám do mateřské školy. Setkání se
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uskutečnilo ve středu 26. června. Při společné hře na zahradě jsme využili možnosti
děti v horkém letním dopoledni osvěžit sprchováním.
Čas prázdnin a dovolených se rychle přiblížil, a proto mi dovolte, abych
poděkovala rodičům, prarodičům, zaměstnancům a zřizovateli Mateřské školy
Cetkovice za spolupráci, podporu a pomoc při zlepšování prostředí pro děti a popřála
Vám pohodové a na zážitky bohaté nastávající letní dny.
Miroslava Sedláková
******************************************************************************************

Informace ze Základní školy
Mezinárodní den dětí v ZŠ
Letošní rok jsme Mezinárodní den dětí oslavili s SDH Cetkovice. O spolupráci
jsme požádali místní hasiče a po domluvě jsme se v pátek 31. května sešli v hasičské
zbrojnici.
Na úvod si žáci zopakovali důležitá telefonní čísla a jak správně zavolat pomoc.
Poté si ve skupinkách vyzkoušeli některé dovednosti mladého hasiče – vázání uzlů,
první pomoc, spojení hadice s rozdělovačem a proudnicí, motání hadic a nechybělo ani
hašení dřevěného „hořícího“ domečku. Všichni se do plnění úkolů pustili s nadšením a
odhodláním. Po jejich splnění následoval krátký kvíz, který prověřil jejich znalosti a
pozornost. Na závěr přišlo krátké zamyšlení nad tím, kdo je to hasič, poděkování a
rozloučení. Všichni žáci dostali za svoji snahu sladkou odměnu.
Dovolte mi touto cestou poděkovat cetkovickým hasičům za jejich ochotu, čas a
za příjemně strávené dopoledne.

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

Školní výlet
V pátek 21. června jsme se za pěkného počasí vydali na plánovaný výlet do
Rudky a Kunštátu.
První zastávkou byla Jeskyně Blanických rytířů. Zde jsme se s žáky seznámili
s odkazem S. Rolínka. Jeho monumentální sochy dodnes budí úctu i obdiv a nejinak
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tomu bylo i u našich žáků. Ti s nadšením poslouchali životní příběh sochaře, vznik
jeskyně a její historii. Připomněli si tak i dějiny celého našeho národa včetně prvního
československého prezidenta T. G. Masaryka. Okolí jeskyně je upraveno jako park a
nachází se zde smyslová zahrada a Burianova rozhledna. Po zhlédnutí celého areálu a
zakoupení upomínkových předmětů jsme vyrazili na zámek Kunštát.
Zde byl pro žáky připraven výukový program, který byl zaměřen na
středověkou historii nejen zámku
Kunštát. Život na středověkých
rytířských
sídlech
nám
přiblížila interaktivní
výstava,
která využívala mimo jiné našeho
smyslového vnímání. Zakládání
hradů, význam víry, válečné
události i mimořádný mocenský
vzestup rodu vrcholící korunovací
Jiřího z Kunštátu a Poděbrad
na českého krále mohli žáci
sledovat v nejstarší středověké
části zámku prostřednictvím
dobových předmětů, dotykových
obrazovek, kvizů, her a audionahrávek. V renesančních prostorách zámku jsme se
seznámili s tématem stravování a morových epidemií, také jsme zjistili, kdo je
ze současných panovníků potomkem krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad.
Po zakoupení drobných suvenýrů jsme se plni zážitků přesunuli do autobusu a
vyrazili domů. Výlet jsme si užili.
………………………………………………………………………………………………………………………

Měsíc červen ve škole
Poslední měsíc školního roku 2018/2019 velmi rychle utekl. Dny jsme trávili
zejména pobytem venku, s žáky jsme absolvovali sportovní turnaj v Kunštátě, rytířské
klání v Deštné, dále Muřinohovu literární stezku v Jevíčku, Den s policí
v Boskovicích, v rámci školního výletu jsme navštívili jeskyni s rozhlednou v Rudce a
zámek v Kunštátě, šli jsme se podívat za dětmi do mateřské školy a zavítali do čistírny
odpadních vod v Cetkovicích. Byl ukončen sběr papíru, který si odvezla firma
REMAT Letovice s.r.o., tímto děkujeme všem, kteří se na něm podíleli. V měsíci
červnu se také uskutečnilo vyhlášení soutěže Malování na okna, koncert hudební
skupiny Marbo a díky projektům Mléko do škol a Ovoce do škol proběhla ochutnávka
ovoce, zeleniny a mléčných výrobků, která žáky velice bavila a snad každému
chutnala. Předposlední školní den nás čekala opravdu poslední akce tohoto roku.
V tento den se rozloučili se svými spolužáky a pedagogy žáci pátého ročníku, kterým
přejeme do dalších let mnoho úspěchů.
Na závěr bychom rádi všem poděkovali za spolupráci ve školním roce
2018/2019 a popřáli pohodové prázdniny a léto.
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*****************************************************************************************

Sportovní klub Cetkovice
Soutěže Okresního fotbalového svazu Blansko
III. třída muži
1. Opatovice
2. Kunštát B
3. Svitávka
4. Knínice
5. Cetkovice
6. Benešov
7. Kotvrdovice
8. Kořenec
9. Vísky
10. Lipůvka
11. Vavřinec
12. Ostrov
13. Vranová
14. Lažany

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

20
17
17
13
11
10
9
9
9
8
7
7
4
4

3
3
0
4
4
6
9
8
5
4
7
6
9
6

3
6
9
9
11
10
8
9
12
14
12
13
13
16

103:34
101:54
77:55
67:59
53:68
69:66
48:48
48:52
52:60
46:64
51:72
48:58
49:81
30:71

40
54
51
43
37
36
36
35
32
28
28
27
21
18

Starší přípravka
1. Letovice
46
2. Adamov
46
3. Boskovice A
46
4. Blansko A
46
5. Svitávka
46
6. Žijeme hrou A
46
7. Černá Hora
46
8. Jedovnice B
46
9. Ráječko
46
10. Lažany
46
11. Jedovnice A
46
12. Boskovice B
46
13. Knínice
46
14. Olomučany
46
15. Blansko B
46
16. Opatovice A
46
17. Žijeme hrou B
46
18. FK Vysočany/Šošůvka 46
19. Benešov/Kořenec
46
20. Rájec
46
21. Doubravice
46
22. Cetkovice
46
23. Šošůvka/Vysočany
46
24. Opatovice B
46

46
39
36
36
34
30
33
28
27
25
24
22
21
17
15
13
12
12
13
6
6
7
5
3

0
3
4
4
3
10
0
5
3
1
2
7
5
2
7
6
7
3
0
4
4
0
3
1

0
4
6
6
9
6
13
13
16
20
20
17
20
27
24
27
27
31
33
36
36
39
38
42

854:100
529:182
554:188
526:179
492:186
274:168
362:213
314:214
593:292
275:296
309:264
295:292
241:243
243:380
299:315
195:279
167:309
160:240
267:539
180:524
133:547
152:555
127:526
99:609

138
120
112
112
105
100
99
89
84
76
74
73
68
53
52
45
43
39
39
22
22
21
18
10
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Soutěže Krajského fotbalového svazu Jihomoravského kraje
I.A třída
1. Starý Lískovec/Bohunice
2. Ráječko
3. Rájec-Jestřebí
4. Šlapanice/Blažovice
5. Drnovice
6. Knínice/Cetkovice
7. Rousínov
8. Boskovice „B“
9. MS Brno
10.Tišnov
11.Kotvrdovice/Jedovnice
12.Kobeřice/Nížkovice
13.Dolní Loučky/Čebín
14.Bučovice

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

20
19
15
16
13
11
11
11
10
9
10
8
7
2

3
3
4
0
2
5
3
2
4
5
1
3
3
2

3
4
7
10
11
10
12
13
12
12
15
15
16
22

130:30
109:26
69:61
66:41
69:55
74:68
63:79
74:86
48:62
57:66
52:93
67:92
54:83
22:112

63
60
49
48
41
38
36
35
34
32
31
27
24
8

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

Sbor dobrovolných hasičů Cetkovice
Červnové ohlédnutí
Již v květnu začala hasičům sportovní sezóna a s ní spojené tréninky u rybníka
Vrbovce.
První akcí bylo Základní kolo PS okrsku Šebetov, které se letos konalo 25.
května v Knínicích. Zde jsme se
zúčastnili v plné sestavě: muži,
ženy i družstvo starších mužů
nad 35 let. Soutěžilo se
v disciplínách 100 m překážek,
požární útok a součástí byla i
pořadová příprava. Výsledky
všech částí soutěže se sčítaly
dohromady. V disciplíně běh na
100m překážek je třeba překonat
bariéru (muži 2m, ženy 90 cm),
přeběhnout
úzkou
kladinu,
rozhodit sportovní hadice, zapojit
je do rozdělovače a proudnice a
co nejrychleji doběhnout do cíle. Při pořadové přípravě rozhodčí prověřují znalosti
optických signálů. Další disciplínou je potom požární útok dle pravidel požárního
sportu. Zde ženy dosáhly času 29, 66 vteřin a celkově skončily na 4. místě. Starší muži
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s časem útoku 27, 26 vteřin se umístili na krásném 3. místě. Družstvo mužů obsadilo
10. místo.
Hned další týden 1. června nás družstvo mužů zastupovalo na Memoriálu
J.Přichystala ve Vískách, kde je celá soutěž mnohem náročnější a podobá se spíš
reálné akci v terénu. Zde se muži umístili na pohárovém 3. místě.
Doposud poslední soutěží byla 22. června Knínická hasičská noc. Ženy si zde
vybojovaly krásné 4.místo. Muži obstáli i ve velké konkurenci a odměnou jim bylo
umístění v polovině startovního pole (12. místo z 19).
Kromě sportovních soutěží se hasiči podíleli i na Rodinné sportovní sobotě 15.
června, kde dětem udělali radost řádnou dávkou pěny. Doufáme, že se s dětmi budeme
setkávat nejen na těchto kulturních a sportovních akcích, ale od konce srpna i
v hasičské zbrojnici na pravidelných trénincích mladých hasičů.
Ve výhledu se nám již blíží tradiční hasičský výlet, který se letos koná 13.7. na
zahradě kulturního domu. Námětové cvičení začíná v 18 hodin.
Již teď se na Vás všechny velmi těšíme!
Hasiči a hasičky Cetkovice
******************************************************************************************

Informace
MUDr. Rula Machačová
změna ordinační doby v červenci a srpnu
Šebetov 117 Boskovice, Lidická 10
__________________________________________________________

Po 7.30 - 10.00 12.00 - 15.00
Út 11.00 - 13.00 7.00 - 10.30
St 7.30 - 10.00 10.30 - 13.00
Čt 7.00 - 11.30
Pá 7.30 -10.00 10.30 - 13.00
DOVOLENÁ od 5. 8. - 16. 8. 2019
………………………………………………………………………………………………………………………

Nový systém svozu odpadů od 1.7.2019
V uplynulém měsíci došlo k rozvozu
téměř všech nádob na tříděný sběr. Zbývá
jen pár nemovitostí, které řešíme
individuálně. Všichni si tyto nádoby (až na
4 nemovitosti, kdy se budou majitelé
v dohledné době stěhovat) převzali. Jak
jsem se minule zmínil, tak po 6 letech
přejdou automaticky dle podepsané
smlouvy do Vašeho vlastnictví. Jen chci
upozornit, že nádoba je opatřena čipem,
podle kterého je vidět, komu patří.
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Speciální program pak umožní nahlížet, jak často se nádoba sváží a kolik váží. Tyto
informace slouží výhradně jen pro statistiku a naši potřebu. Nic z nich nebude
vyvozováno.
V příloze zpravodaje nyní naleznete dvě věci:
1) Svozový kalendář
Tento kalendář je do konce roku 2019. Na další rok dostanete nový. Co
se hlavně mění, je to, že v Cetkovicích bude svozový den místo čtvrtku
úterý. Poslední svoz směsného komunálního odpadu starým způsobem
proběhl ve čtvrtek 27.6.2019. Prvním svozem nově v červenci bude v
úterý 2.7.2019, kdy se budou svážet hnědé popelnice s bioodpadem.
Ostatní nádoby (žlutá-plast, modrá-papír a ostatní – směsný komunální
odpad) budou svezeny v jeden den dvěma svozovými vozy v úterý
9.7.2019. Pak dále budou probíhat dle svozového kalendáře, kde jsou
jednotlivé druhy odpadů označeny barevně dle barev popelnic.
2) Jak správně třídit odpady
Z důvodů informovanosti jsme vydali letáček na pevném papíru, kde
máte podrobnější informace, co do jednotlivých nádob patří. V případě,
že si nebudete vědět rady, co kam patří a nenajdete to v uvedeném
letáku, podívejte se na stránky www.kamtovyhodit.cz. Na těchto
stránkách najdete daleko více příkladů.
Ještě si dovolím několik malých poznámek či proseb:
- Na větší množství trávy dále slouží velkoobjemové kontejnery na biologickorozložitelný odpad (BRKO) u bývalé skládky Výmoly (platíme jen
symbolickou cenu za odvoz).
- Hnědé nádoby na 1100 litrů, které jsou na sběrných hnízdech, slouží jen jako
záložní pro případ přeplněných domácích nádob.
- Hlavně prosím odpady do hnědých nádob nedávejte igelitové pytle nebo sáčky.
Odpad vždy z nich vysypte.
- K odvozu chystejte nádoby plnější. Pokud budete mít trošku na dně, nechte
nádobu na další vývoz.
Změna v odpadech, kterou nyní zavádíme, je po více jak 20 letech největší v naší obci.
Poslední změnou bylo u nás to, když se v 90 letech minulého století přecházelo ze
svozu pytlů s odpadem (vožených na bývalou skládku Výmoly) na popelnice.
Petr Horák
………………………………………………………………………………………………………………………
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Obec Cetkovice
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI
ÚČETNÍ – ROZPOČTÁŘ OÚ CETKOVICE
Nabízíme plný pracovní úvazek na dobu neurčitou s 3 měsíční zkušební lhůtou.
Předpokládaný nástup: 1.10.2019
Náplň práce:

Vedení podvojného účetnictví.

Sestavování a řízení rozpočtu.

Evidence majetku.

Ostatní činnosti: evidence obyvatel, spisová služba, CzechPoint, legalizace a
vidimace, hlášení statistika, atd..
Požadavky:
 Vzdělání – ÚSO (s maturitou) nebo VŠ ekonomického zaměření nebo podobného
směru
 Praxe v účetnictví – minimálně 3 roky
 Morální bezúhonnost a čistý trestní rejstřík (doložen k žádosti).
 Znalost práce na PC – Word, Excel (ostatní používané aplikace a programy
zaškolíme)
 Odpovědnost za svěřený majetek a odvedenou práci.
 Samostatnost.
 Řidičský průkaz minimálně skupiny B výhodou.
 Výhoda: znalost účetnictví neziskového sektoru, znalost problematiky DPH, bydliště
v obci Cetkovice.
Platové podmínky:
 Platové podmínky se řídí zákoníkem práce a nařízením vlády o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě (dle vzdělání a praxe). K dispozici je i
služební telefon.
Žádosti o místo včetně krátkého životopisu s přehledem praxe a motivačního dopisu,
kopii dokladu o nejvyšším vzdělání a výpis z rejstříku trestů podávejte písemně osobně
nebo poštou nejpozději do 17.7.2019 do 17 hodin na obecním úřadě v Cetkovicích. Bližší
informace na obecním úřadě či na telefonech: 516 477 522 (kancelář), 602 755 580 (starosta).
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
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Výpůjční doba v obecní knihovně
červenec – srpen 2019 /pondělí/
1. 7. 16.00 – 18.30 h
5. 8. 16.00 – 18.30 h
8. 7. 16.00 – 18.30 h
12. 8. zavřeno
15. 7.
zavřeno
19. 8. 16.00 – 18.30 h
22. 7.
16.00 – 18.30 h
26. 8. 16.00 – 18.30 h
29. 7.
zavřeno

Zubní pohotovost o víkendech – Červenec 2019
Den

Lékař

Adresa

Telefon

5.7.

MUDr. Fenyk

Letovice, Tyršova 15

516 474 310

6.7.

MUDr. Havlová

Blansko, Pražská 1b

721 425 074

7.7.

MDDr. Bočková Eva

Kunštát, nám. ČSČK 38

516 462 203

13.7.

MUDr. Bočková Jana

Kunštát, nám. ČSČK 38

516 462 203

14.7.

MUDr. Adamová

Letovice, Masarykovo náměstí 18

516 474 018

20.7.

MDDr. Gořulová

Letovice, Masarykovo náměstí 162/38

792 325 594

21.7.

MUDr. Paulíčková

Černá Hora, Zdrav. středisko

725 415 615

27.7.

MUDr. Kulhánková

Křtiny, Zdrav. středisko

516 414 291

28.7.

MDDr. Koudelková

Blansko, Pražská 1b

516 419 538

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.

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

Informace o uskutečněných akcích
Rozvoz odpadových nádob
V průběhu června se celé zastupitelstvo obce staralo o akci změny svozu odpadů.
V sobotu 15.6.se zastupitelé a brigádníci vydali připravené komínky odpadových
nádob distribuovat mezi občany. Domácnosti navštěvovaly 3 party a tak i díky velké
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spolupráci z řad Vás, občanů, jsme měli do 14 hodin misi splněnou. Nádoby si
převzali všichni téměř všichni občané a tak jsme mohli s klidem druhý termín rozvozu
zrušit. S pár nezastiženými jedinci již starosta dohodl rozvoz individuální.
Při velkém množství odpadových nádob se mohlo stát, že v některé sadě odpadových
nádob mohou chybět nasazovací kolečka nebo osky, s případnou reklamací se
neváhejte obrátit na OÚ.
Obří poděkování patří zapáleným (a v pozdějším odpoledni spáleným)
brigádníkům, Martinu a Davidovi Letfusovým, Miroslavu Sychrovi a Tomovi
Greplovi, kteří zastupitelstvu s celou distribucí pomohli.
Kateřina Kubínová

Zleva: šéf logistiky L.Čapka, stavební dozor komínků J.Liška, mechanik osek J.Jurdič,
hlavní odpadář M.Grénar, čistič bahna J.Sychra, popelnice k Vám zrovna vezl řidič M.
Čapka, ředitel administrativy P.Horák a vrchní razítkář R.Najer.
………………………………………………………………………………………………………………………

Rodinné sportovní odpoledne
Ve stejný den s rozvozem odpadových nádob probíhalo od 14 hodin v zahradě
KD a přilehlém multifunkčním hřišti Rodinné sportovní odpoledne. Počasí dosahovalo
tropických veder. I přes tuto překážku, jsme ale byli svědky velkolepých sportovních
výkonů našich nejmenších. Děti při plnění disciplín prokázaly schopnosti zcela
netradiční, ale i praktické. A tak si každý vystřelil ze vzduchovky, vyšplhal na tyč

Červenec 2019
17

nebo zatloukl hřebík. Největší zábava bylo hašení domečku džberovou stříkačkou. Zde
měli malí sportovci omezený objem vody a ta leckdy na uhašení domečku nestačila.
Letos se konal i šampionát rodičů, kde maminky přišívaly drobounké knoflíčky
na čas. Tátové měli disciplínu o poznání lehčí, protože jejich úkolem bylo v parném
odpoledni co nejrychleji vypít lahvové pivo.
Každý sportovec byl ohodnocen drobnou cenou, odstupňovanou podle
dosažených výsledků. Odměnou kromě vysoutěžených cen byla pro malé sportovce i
sladká limonáda a párek, který jsme si společně opekli na ohni.
Kateřina Kubínová
**************************************************************************

Pozvánka na nadcházející akce
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