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Vážení spoluobčané,

tímto Vám představujeme nový vzhled CETENOVSKÉHO ZPRAVODAJE. Zpravodaj bude vycházet nepravidelně,
a to nejméně 2x do roka. Toto vydání jsme nazvali 1. a snažíme se navázat na dění od komunálních voleb v v
říjnu v roce 2018 do konec března 2019. Výtisky budou distribuovány do Vašich schránek anebo elektronicky
na email dle požadavku. Pokud zašlete email na starostka@cetenov.cz s Vaším jménem a adresou s uvedením
„žádám o zasílání Cetenovského zpravodaje“, bude Vám místo v tištěné verzi zasílán zpravodaj elektronicky.
Svůj prostor ve zpravodaji dostanou samozřejmě všichni, kdo budou mít zájem. Za podklady či náměty na
příspěvky nebo třeba místních zajímavostí, historie apod. budeme velmi rádi.
Krásné počtení!
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05.10.-06.10.2018
KOMUNÁLNÍ VOLBY
Komunální volby proběhly ve dnech 5. a 6. října. Účast voličů v celé České republice byla celkem 47,34%. V
naší obci byla účast celkem 77,27% a je tedy vidět, že máme velmi zodpovědné občany, kteří se o dění v obci
zajímají. Do zastupitelstva bylo z 9 kandidátů zvoleno 7 členů.
Jméno
Petra Šulcová
Ivana Najmanová
Václav Ulrych
Klára Nováková
Tereza Vejlupková
Helena Kováčová
Jaroslav Nedvěd

%
13,26
13,26
12,43
11,60
10,22
9,39
9,39

hlasy
48
48
45
42
37
34
34

Všem nově zvoleným zastupitelům přejeme hodně štěstí v jejich novém volebním obdodí!
_________________________________________________________________________________________

02.11.2018

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ
Všichni nově zvolení zastupitelé se sešli poprvé na ustavujícím zasedání, které se konalo dne 02.11.2018 na
Obecním úřade Cetenov v Hrubém Lesnově a nejprve slíbili pronešením slova „slibuji“ a svým podpisem do
připraveného archu následující slib
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v
zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
Program byl schválen, tak jak byl uveden na pozvánce. Ze zasedání vzešla tato usnesení:
Usnesení č. 18/2018
Zastupitelstvo obce Cetenov schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty.
Usnesení č. 19/2018
Zastupitelstvo obce Cetenov volí starostkou obce Cetenov Kláru Novákovou.
Usnesení č. 20/2018
Zastupitelstvo obce Cetenov volí místostarostkou obce Cetenov Petru Šulcovou.
Usnesení č. 21/2018
Zastupitelstvo obce Cetenov zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Usnesení č. 22/2018
Zastupitelstvo obce Cetenov volí předsedou finančního výboru Helenu Kováčovou.
Usnesení č. 23/2018
Zastupitelstvo obce Cetenov volí předsedou kontrolního výboru Václava Ulrycha.
Usnesení č. 24/2018
Zastupitelstvo obce Cetenov volí členy finančního výboru paní Romanu Řeháčkovou a paní Ladislavu
Slezákovou.
Usnesení č. 25/2018
Zastupitelstvo obce Cetenov volí členy kontrolního výboru paní Terezu Vejlupkovou a paní Janu Čechovou.
Usnesení č. 26/2018
Zastupitelstvo obce Cetenov na základě nové právní úpravy dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. Platné od
1.1.2018 stanoví odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva v souladu s § 72 a § 77 zákona č.
www.cetenov.cz
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128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a dle přílohy tohoto nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o
výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků (výše stanovených odměn je jako Příloha č. 4
tohoto zápisu spolu s Usnesením obce Cetenov za dne 20.12.2017 č. 23/2017). Odměna bude poskytována
ode dne přijetí návrhu.
POZVÁNKU a USNESENÍ z tohoto zasedání naleznete v archivu elektronické úřední desky obce Cetenov na
www.cetenov.cz/archiv-uredni-desky/ a nebo na Obecním úřadě, kde můžete také nahlédnout do zápisu
včetně všech příloh z tohoto zasedání a to v úřední hodiny, které jsou každé Pondělí a Středu od 16.00-20.00
hodin.

____________________________________________________________________________

11.11.2018
Setkání SENIORŮ ve Všelibicích
Setkání seniorů proběhlo ve spolupráci tří obcí Cetenov, Hlavice a Všelibice. Prostory v kulturním domě
poskytla obec Všelibice, které tímto ještě jednou děkujeme a to i za přípavu, výzdobu a skvělou organizaci celé
akce. Na setkání se sešlo zhruba 70 seniorů celkem ze všech zmíněných obcí. Celé odpoledne provázela místní
kapela Plechařinka a senioři měli možnost posedět u kávy nebo si zatančit. Z naší obce se setkání zůčastnilo 6
seniorů a 2 zástupci obce, paní starostka Klára Nováková a členka zastupitelstva paní Ivana Najmanová. Celé
odpoledne bylo paní starostkou řádně fotograficky zdokumetováno a pár fotek je k vidění i zde.

www.cetenov.cz
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________________________________________________________________________________________

24.11.2018

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Dne 24.11.2018 proběhl svoz nebezpečného odpadu. Pamatujte, že v roce 2019 proběhně svoz nebezpečného
odpadu opět 2x a to pravděpodobně v průběhu května a poté listopadu, na stejných stanovištích jako
doposud, a to Hrubém Lesnově u zastávky a na Vystrkově naproti pile. O termínech a časech včetně výčtu
toho, co lze přinést do nebezpečného odpadu, budete předem informováni.
_________________________________________________________________________________________

03.12.2018
1. ZASEDÁNÍ zastupitelstva obce CETENOV
V pondělí dne 03.12.2018 se od 20:00 hodin konalo v budově Obecního úřadu v Hrubém Lesnově 1. po
ustavující veřejné zasedání nových členů zastupitelstva obce Cetenov. Program byl schválen, tak jak byl
uveden na pozvánce. Ze zasedání vzešla tato usnesení:
Usnesení č. 27/2018
Zastupitelstvo obce Cetenov schvaluje návrh rozpočtu obce Cetenov na rok 2019 s tím, že tento návrh bude
po dobu 15 dnů zveřejněn na úřední desce k možnému připomínkování v písemné podobě a rozpočet na rok
2019 bude schválen na příštím veřejném zasedání zastupitelstva obce Cetenov. Zpracovaný návrh rozpočtu je
nedílnou součátstí zápisu.
Usnesení č. 28/2018
Zastupitelstvo obce Cetenov schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018 ve výši příjmová část 70.000,- Kč a
výdajová část ve výši 70.000,-Kč.
Usnesení č. 29/2018
Zastupitelstvo obce Cetenov schvaluje finanční dar pro Mateřskou školu Hlavice celkem ve výši 9.000,- na 9
dětí v Mateřské škole Hlavice na rok 2018. Podpisem darovací smlouvy ve prospěch Mateřské školy Hlavice
pověřuje zastupitelstvo obce Cetenov starostku obce Cetenov Kláru Novákovou.
POZVÁNKU a USNESENÍ z tohoto zasedání naleznete v archivu elektronické úřední desky obce Cetenov na
www.cetenov.cz/archiv-uredni-desky/ a nebo na Obecním úřadě, kde můžete také nahlédnout do zápisu
včetně všech příloh z tohoto zasedání a to v úřední hodiny, které jsou každé Pondělí a Středu od 16.00-20.00
hodin.

www.cetenov.cz
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05.12.2018
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 2018
Ve středu 05.12.2018 proběhla již tradiční Mikulášská nadílka pro malé občánky obce Cetenov do 10 let,
kterých bylo v tomto roce celkem 15. Na nadílce se podílí Obecní úřad Cetenov, který zajištuje balíčky pro děti
a členové SDH Cetenov – Hrubý Lesnov. Nadílka se postupem času stala již místní tradicí, za což jsme rádi.
Balíčky za obec Cetenov opět nakoupila a připravila paní místostarostka Petra Šulcová, které tímto patří velký
dík, stejně tak, jako všem zůčastněným.

_________________________________________________________________________________________

06.12 2018

SVOZ ELEKTROODPADU
V roce 2018 bylo odvezeno více jak 350kg objemného elektroodpadu z naší obce.
Sběrný box pro malé spotřebiče je umístěn přímo ve vstupní chodbě na OÚ a je tak přístupný v úředních
hodinách.
Objemný elektroodpad je možné odkládat vedle OÚ, nejlépe po dohodě.
Odvoz od OÚ je zajišťován zdarma společnosti REMA a naše Obec se tak zapojila do projektu „Zelená obec“.
Pro ty, kteří nemají čas zajít osobně do sběrného boxu, nabízí společnost REMA odvoz zdarma přímo z
Vašeho domu:
– v rámci akce re:balík (pouze balík do 10kg) více zde https://www.rema.cloud/re-balik/
– v rámci akce buď líný (balík či spotřebič nad 10 kg) více zde https://www.rema.cloud/bud-liny/

www.cetenov.cz
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21.12.2018
2. ZASEDÁNÍ zastupitelstva obce CETENOV
V pátek dne 21.12.2018 se od 19:00 hodin konalo v budově Obecního úřadu v Hrubém Lesnově 2. veřejné
zasedání nového zastupitelstva obce Cetenov. Program byl schválen, tak jak byl uveden na pozvánce. Ze
zasedání vzešla tato usnesení:
Usnesení č. 30/2018
Zastupitelstvo obce Cetenov schvaluje vyrovnaný rozpočet obce Cetenov na rok 2019 ve výši příjmy
1.813.000,00 Kč a výdaje ve výši 1.813.000,00 Kč. Zůstatek na bankovích účtech obce činí k dnešnímu dni (tj.
21.12.2018) 3.605.598,89 Kč. Rozpočet je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Usnesení č. 31/2018
Zastupitelstvo obce Cetenov schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018 ve výši příjmová část 15.400 Kč a
výdajová část ve výši 15.400 Kč.
Usnesení č. 32/2018
Zastupitelstvo obce Cetenov pověřuje starostku obce k provedení rozpočtového opatření do konce
kalendářního roku 2018 s tím, že starostka obce bude informovat zastupitelstvo obce o případných
provedených změnách na příštím zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení č. 33/2018
Zastupitelstvo obce Cetenov schvaluje uzavření smlouvy o společném výkonu přenesené působnosti na úseku
přestupků ve správním území obce Cetenov s městem Český Dub s platností do 31.12.2022. Za výkon
předmětu smlouvy poskytne obec Cetenov příspěvek 15,-Kč/obyvatel/rok dle počtu obyvatel k 01.01.
příslušného roku. K podpisu smlouvy pověřuje starostku obce.
POZVÁNKU a USNESENÍ z tohoto zasedání naleznete v archivu elektronické úřední desky obce Cetenov na
www.cetenov.cz/archiv-uredni-desky/ a nebo na Obecním úřadě, kde můžete také nahlédnout do zápisu
včetně všech příloh z tohoto zasedání a to v úřední hodiny, které jsou každé Pondělí a Středu od 16.00-20.00
hodin.
Toto zároveň poslední zasedání v roce 2018, bylo po jeho řádném skončení ještě zakončeno klidným a
příjemným posezením zastupitelů obec, se zástupci výborů a něktěrých zaměstnanců úřadu spolu s
přípitkem a následným malým občerstvením, v jehož duchu se vlastně neslo i celé zasedání.
_________________________________________________________________________________________

Z NAŠÍ OBCE ZA ROK 2018
V roce 2018, naši obec nenavštívil žádný čáp.
JUBILEA občanů naší obce v roce 2018: 2x 70; 2x 75; 1x 85; 1x 95
…...................................................................................................................................................
Všem oslavencům obce, kteří své narozeniny oslavili v roce 2018, ať už se jednalo o jubilea či niko-li,
přejeme tímto za obec Cetenov hlavně zdraví, štěstí, lásku a mnoho dalších spokojených let.
Za přípravu balíčků pro jubilanty děkujeme paní Ladislavě Slezákové.
V roce 2018 naší obec navždy opustili 3 občané.
…......................................................................................................................................................
Všem pozůstalým přejeme za obec Cetenov upřímnou soustrat a hodně sil.
Ke konci roku 2018 měla naše obec 113 obyvatel.
Obec Cetenov děkuje všem zaměstnancům, zastupitelům, členům výborů, spolkům a aktivním občanům či
chalupářům, za dosavadní spolupráci či pomoc a dary v roce 2018.
www.cetenov.cz
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___________________________________________________________________
---------------------------------------------ROK 2019---------------------------------------__________________________________________________________________
16.03.2019
Setkání žen a oslava MDŽ 2019
V Sobotu dne 16.03.2019 bylo obcí zorganizováno setkání žen a
zároveň již tradiční oslava MDŽ. Večera se účastnilo 18 žen z
Cetenova. Každá obdržela karafiát a mini dáreček. Po celý večer
byly k dispozici mini zákusky a chlebíčky a dostatek nápojů.
Večer se tak vlastně nesl v hesle „mini“ a doufáme, že si ho
všechny ženy příjemně užili. No a my už se těšíme zase na příští
rok!

___________________________________________________________________
18.03.2019
1. ZASEDÁNÍ 2019 zastupitelstva obce CETENOV
Dne 18.03.2019 se od 18:00 hodin konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hrubém Lesnově 1. veřejné
zasedání zastupitelstva obce Cetenov v roce 2019. Bodů k projednání bylo skutečně hodně a ze zasedání
vzešla následující usnesení:
Usnesení č. 1/2019
Zastupitelstvo obce Cetenov určuje ověřovateli zápisu pana Václava Ulrycha a Jaroslava Nedvěda.
Usnesení č. 2/2019
Zastupitelstvo obce Cetenov schvaluje upravený program veřejného zasedání.
Usnesení č. 3/2019
Zastupitelstvo obce Cetenov bere na vědomí inventarizační zápis ze dne 25.01.2019 a Zprávu likvidační komise
ze dne 31.01.2019 a souhlasí s vyřazením drobného majetku obce dle seznamu uvedeného ve zprávě
likvidační komise v celkové hodnotě 9.415,00 Kč dle uvedeného způsobu vyřazení.
Usnesení č. 4/2019
Zastupitelstvo obce Cetenov bere na vědomí zprávu kontrolního výboru za období říjen – prosinec 2018, bez
zjištěných nedostatků.
Usnesení č. 5/2019
Zastupitelstvo obce Cetenov bere na vědomí zprávu finančního výboru za období srpen – prosinec 2018, bez
zjištěných nedostatků.

www.cetenov.cz
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Usnesení č. 6/2019
Zastupitelstvo obce Cetenov schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce Cetenov tak, jak byl předložen a ukládá
Kláře Novákové, starostce, a Petře Šulcové, místostarostce, podepsat Jednací řád zastupitelstva obce Cetenov
tak, jak byl schválen. Jednací řád zastupitelstva obce Cetenov je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Usnesení č. 7/2019
Zastupitelstvo obce Cetenov schvaluje Směrnici č. 1/2019 Ochrana a zpracování osobních údajů a dat a
pokyny pro práci s IT.
Usnesení č. 8/2019
Zastupitelstvo obce Cetenov bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2018.
Usnesení č. 9/2019
Zastupitelstvo obce Cetenov schvaluje uzavření dohody o provedení práce se zastupitelkou obce Ivanou
Najmanovou na rok 2019.
Usnesení č. 10/2019
Zastupitelstvo obce Cetenov schvaluje: a)podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního fondu Libereckého
kraje v oblasti podpory Regionální rozvoj – 2.1 Program obnovy venkova; b)účast na projektu "Rekonstrukce a
modernizace veřejného osvětlení v obcích Cetenova“; c)vyčlenění finančních prostředků na vlastní podíl obce
Cetenov z rozpočtu obce nepřesahující výši 400.000,- Kč z celkových plánovaných výdajů projektu cca ve výši
800.000,-Kč (tj. 50% spoluúčast obce).
Usnesení č. 11/2019
Zastupitelstvo obce Cetenov schvaluje finanční dar pro Hospic sv. Zdislavy ve výši 565,00 Kč na rok 2019.
Podpisem darovací smlouvy ve prospěch Hospicu sv. Zdislavy pověřuje zastupitelstvo obce Cetenov starostku
obce Cetenov Kláru Novákovou.
Usnesení č. 12/2019
Zastupitelstvo obce Cetenov rozhodlo ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, o delegaci paní Kláry Novákové, narozené dne k jednání
na valných hromadách společnosti ČSAD Liberec, a.s., IČO: 250 45 504, se sídlem České mládeže 593/33, 460
06 Liberec VI – Rochlice, (dále jen „Společnost“), konaných v období 2019-2022 (dále jen „Období“). Na
základě této delegace je paní Klára Nováková oprávněna k účasti na jednání a k hlasování Stránka 2 z 2
jménem obce Cetenov na valných hromadách Společnosti konaných v průběhu Období a ukládá paní Kláře
Nováková, aby se zúčastňovala valných hromad Společnosti konaných v průběhu Období a vždy jednala na
valných hromadách v zájmu obce Cetenov.
Usnesení č. 13/2019
Zastupitelstvo obce Cetenov rozhodlo ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, o delegaci paní Kláry Novákové, narozené dne k jednání
na valných hromadách společnosti Autocentrum Nord, a.s.,IČO: 287 14 199, se sídlem České mládeže 593/33,
460 06 Liberec VI – Rochlice, (dále jen „Společnost“), konaných v období 2019-2022 (dále jen „Období“). Na
základě této delegace je paní Klára Nováková oprávněna k účasti na jednání a k hlasování jménem obce
Cetenov na valných hromadách Společnosti konaných v průběhu Období a ukládá paní Kláře Nováková, aby se
zúčastňovala valných hromad Společnosti konaných v průběhu Období a vždy jednala na valných hromadách v
zájmu obce Cetenov.
Usnesení č. 14/2019
Zastupitelstvo obce Cetenov rozhodlo ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, o delegaci paní Kláry Novákové, narozené dne k jednání
na valných hromadách společnosti Severotrans, a.s., IČO: 287 14 172, se sídlem České mládeže 593/33, 460 06
Liberec VI – Rochlice, (dále jen „Společnost“), konaných v období 2019-2022 (dále jen „Období“). Na základě
této delegace je paní Klára Nováková oprávněna k účasti na jednání a k hlasování jménem obce Cetenov na
valných hromadách Společnosti konaných v průběhu Období a ukládá paní Kláře Nováková, aby se
zúčastňovala valných hromad Společnosti konaných v průběhu Období a vždy jednala na valných hromadách v
zájmu obce Cetenov.
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Usnesení č. 15/2019
Zastupitelstvo obce Cetenov rozhodlo ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, o delegaci paní Kláry Novákové, narozené dne k jednání
na valných hromadách společnosti FinReal Liberec, a.s., IČO: 287 14 181, se sídlem České mládeže 593/33,
460 06 Liberec VI – Rochlice, (dále jen „Společnost“), konaných v období 2019-2022 (dále jen „Období“). Na
základě této delegace je paní Klára Nováková oprávněna k účasti na jednání a k hlasování jménem obce
Cetenov na valných hromadách Společnosti konaných v průběhu Období a ukládá paní Kláře Nováková, aby se
zúčastňovala valných hromad Společnosti konaných v průběhu Období a vždy jednala na valných hromadách v
zájmu obce Cetenov.
Usnesení č. 16/2019
Zastupitelstvo obce Cetenov rozhodlo ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, o delegaci paní Kláry Novákové, narozené dne k jednání
na valných hromadách společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 490 99 469, se sídlem
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, (dále jen „Společnost“), konaných v období 2019-2022 (dále jen „Období“).
Na základě této delegace je paní Klára Nováková oprávněna k účasti na jednání a k hlasování jménem obce
Cetenov na valných hromadách Společnosti konaných v průběhu Období a ukládá paní Kláře Nováková, aby se
zúčastňovala valných hromad Společnosti konaných v průběhu Období a vždy jednala na valných hromadách v
zájmu obce Cetenov.
Usnesení č. 17/2019
Zastupitelstvo obce Cetenov schvaluje finanční dar pro SDH Cetenov – Hrubý Lesnov ve výši 10.000,00 Kč na
konání 5. ročníku Cetenovského poháru. Podpisem darovací smlouvy ve prospěch SDH Cetenov – Hrubý
Lesnov pověřuje zastupitelstvo obce Cetenov starostku obce Cetenov Kláru Novákovou
!!!NOVÉ!!!
Dle nově schváleného JEDNACÍHO ŘÁDU je postup zveřejňování dokumentů ve věcích veřejného zasedání
zastupitelstva následující:
POZVÁNKA – 7 dní před zasedáním fyzicky na úřední desce u Obecního úřadu, na elektronické úřední desce
na www.cetenov.cz/obecni-urad/uredni-deska/ případně i na informačních tabulích obce a poté v archivu na
www.cetenov.cz/obecni-urad/archiv-uredni-desky/ nebo. na Obecním úřadě
USNESENÍ – 10 dní po zasedání fyzicky na úřední desce u Obecního úřadu, na elektronické úřední desce na
www.cetenov.cz/obecni-urad/uredni-deska/ případně i na informačních tabulích obce poté v archivu na
www.cetenov.cz/obecni-urad/archiv-uredni-desky/ nebo na Obecním úřadě
ZÁPIS - 10 dní po zasedání fyzicky na úřední desce u Obecního úřadu, na elektronické úřední desce na
www.cetenov.cz/obecni-urad/uredni-deska/ případně i na informačních tabulích obce poté v archivu na
www.cetenov.cz/obecni-urad/archiv-uredni-desky/ nebo na Obecním úřadě
Nahlédnout do všech dokumentů včetně všech příloh můžete kdykoli v úřední hodiny, které jsou každé
Pondělí a Středu od 16.00-20.00 hodin na Obecním úřadě v Hrubém Lesnově.
_________________________________________________________________________________________
JEDNACÍ ŘÁD je detailně k nahlédnutí na Obecním úřadě Cetenov v Hrubém Lesnově popř. po celou dobu
trvání každého veřejného zasedání v zasedací místnosti a jsou v něm, v souladu se zákonem, upraveny
detaily a pravidla veřejného zasedání zastupitelstva obce Cetenov.
_________________________________________________________________________________________
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29.03.2019
Obecní lesy
Obecní lesy potřebují po těžbě nejen úklid, ale i zalesnit, což pro obec organizuje členka zastupitelstva paní
Ivana Najmanová, a tak spolu s paní starostkou vyrazili pro stromky do lesoškolkek. V Cetenovské rokli
proběhla v 1. čtvrtletí větší těžba napadeného dřeva. V obecním lese je taktéž pravidelně monitorováno a
odtěžováno (převážěně samovýrobou) dřevo napadané kůrovcem popř. souše většinou smrkového porostu,
vývraty a polomy. Chtěli bychom spoluobčany, kteří mají ve vlastnictví lesy v tomto směru požádat o
součinnost v boji a pravidelné kontrole svých lesů.
V případě Vašeho zájmu o samovýrobu popř. palivo z obecních lesů kontaktujte Obecní úřad.

30.03.2019
HODINA ZEMĚ 2019
Naše obec se přidala k celosvětově uznávané HODINAZEMĚ 2019 tento rok dne 30.03.2019. Akce se koná
každý rok vždy poslední sobotu vbřeznu. V obci zhaslo po dobu 1 hodiny veřejné osvětlení, a to od 20.30
hodin do 21.30 hodin. Dle mapování se přidali i domácnosti, čož velmi oceňujeme. Tma tu byla, jako v pytlI:)
Hodina Země je každoroční mezinárodní akce zavedená Světovým fondem na ochranu životního prostředí, při
ní domácnosti, podniky i veřejné instituce a zejména významné kulturní památky vypnou své osvětlení a
elektrické spotřebiče po dobu jedné hodiny, na podporu zvýšení informovanosti o změnách klimatu. V roce
2012 se k akci přidala např. i Správa Pražského hradu a momentálně do akce připojeno mnoho měst, obcí,
organizací apod.

www.cetenov.cz
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
INFORMAČNÍ SMS
Do Vašich schránek jste obdrželi informace o možnosti zasílání SMS informací z naší obce. Chtěli bychom
tímto podrobněji vysvětlit záměr této služby pro Vás. Rozshlas pro místní hlášení je již částečně nefunkční a v
některých lokalitách Cetenova zcela chybí. Zasílání ifnormačních SMS by mělo do budoucna zcela nahradit
informace podávané z místního rozhlasu a usnadit například i šíření informací a koordinaci v různých
krizových situacích, v případě objížděk apod., které naší obec snad jen tak nečekají, ale jistota, je jistota:)
V případě, že chcete SMS informace dostávat, což doporučujeme, nicméně nenařizujeme, zašlete prosím SMS
zprávu na číslo 773 454 723 s Vaším jménem a adresou.
POPLATKY NA ROK 2019
ODPAD splatnost do 30.06.2019 450,-Kč/občan/rok – poplatek dle vyhl.č. 2/2017
128,-Kč/rok – pronájem popelnice 60 a 80l
137,-Kč/rok – pronájem popelnice 110 a 120l
(kdo nemá popelnici má v ceně poplatku 7x pytel/110l)
450,-Kč/rekreační objekt/rok – poplatek dle vyhl.č. 2/2017
(pro rekreační obj. pouze možnost pytlů v ceně poplatku 5x pytel/110l)
PSI splatnost 15.02.2019
50,-Kč/pes/rok – poplatek dle vyhl. č. 2/2017
100,-Kč/rok každý další pes – poplatek dle vyhl. č. 2/2017
PLATBA POPLATKŮ je možná v HOTOVOSTI na Obecním úřadě v úředních hodinách
anebo
BANKOVNÍM PŘEVODEM na účet č. 0984936329/0800 pod VS = č.p. nebo č.ev. Vaší stavby.
VELKOOOBJEMOVÝ KONTEJNER NA OBJEMNÝ ODPAD
BUDE PŘISTAVEN dne 26.04.2019 u Obecního úřadu v Hrubém Lesnově a odvezen dne 29.04.2019
NEBEZPEČNÝ ODPAD
1. svoz v roce 2019 proběhně v průběhu KVĚTNA
O konkrétním datu přistavení budete včas informováni. Stanoviště zůstávají stejná.
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Ve dnech od pátku 24.05.2019 do soboty 25.05.2019 se budou na Obecním úřadě v zasedací /volební/
místnosti konat volby do evropského parlamentu. Volební lístky Vám budou včas distribuovány do Vašich
poštovních schránek. Případně budou k dispozici v průběhu voleb ve volební místnosti.

___________________________________________________________________
UDÁLOSTI V OBCI CETENOV DO 30.06.2019
BŘEZEN
Setkání žen a oslava MDŽ žen z obcí Cetenova – PROBĚHLÁ AKCE
KDY: sobota 16.03.2019, KDE: OÚ Cetenov – Zasedací místnost, ČÁS: 19:00 – 23:00
* více v článku výše
HODINA ZEMĚ 2019– PROBĚHLÁ AKCE
PROJEKT OBCE – dobrovolné zapojení i pro občany
KDY: sobota 30.03.2019, KDE: obec Cetenov, ČÁS: 20:30 – 21:30
* více v článku výše
www.cetenov.cz
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DUBEN
PÁLENÍ CETENOVSKÝCH ČARODEJNIC
KDY: úterý 30.04.2019, KDE: sraz u Obecního úřadu, ČÁS: od 17:00 hodin
sraz u OÚ v Hrubém Lesnově, lampiónový průvod na louku k hostinci na Pince, který bude zajišťovat
občerstvení a kde proběhně program, jako soutěže, čarodějnický rej, táborák s kytarou a opékání špekáčků
(pro děti zajištěny), zakončený vyhodnocením masek. Sebou: Masku, lampión a dobrou náladu!
KVĚTEN
CETENOVSKÝ POHÁR
KDY: sobota 18.05.2019, KDE: na louce v Hrubém Lesnově, ČÁS: od 13:00 hodin
5. ročník již tradiční hasičské soutěže Podkozákovské ligy - Cetenovský pohár pořádá SDH Cetenov – Hrubý
Lesnov.
ČERVEN
Den PRO DĚTI - VŠE PŘIPRAVUJEME
KDY: sobota 15.06.2019
_________________________________________________________________________________________

CETENOVSKO
PŘIPOMÍNÁME, ŽE TENTO ROK OSLAVÍ OBEC DEHTÁRY VÝROČÍ 600LET
V roce 2019 slaví obec Dehtáry své výročí 600 let od její první písemné zmínky z roku 1419
Za veškeré např. historické informace, zajímavosti, rodech apod. o obci Dehtáry budeme vděčni.

Tato část by měla obecně sloužit pro trochu historie, zajímavostí a památek z Cetenova. Prosím proto občany o
součinnost a pomoc za veškeré podněty třeba i s fotografickým materiálem budeme velmi rádi.

INZERCE/REKLAMA
ZDE JE PROSTOR PRO VAŠI INZERCI NEBO REKLAMU
Podklady předávejte osobně na Obecním úřadě v úředních dnech, nebo zasílejte na emailovou adresu
starostka@cetenov.cz s uvedením PŘEDMĚTU: INZERCE ZPRAVODAJ.
Obecní úřad Cetenov
Hrubý Lesnov 44
463 48 Všelibice
IČ: 00672114
Bankovní spojení: 0984936329/0800
Telefon: +420 777 992 005
Email podatelny: ucetni@cetenov.cz
ID datové schránky: 4f4ajet
Webové stránky: www.cetenov.cz
Úřední hodiny
Pondělí 16:00 – 20:00
Středa
16:00 – 20:00
Kontakt na starostku:
Telefon: +420 773 454 723
Email: starostka@cetenov.cz
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