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Slovo starosty
Letošní září bylo jiné než ta předchozí. Téměř každý den pršelo. Pokud
náhodou ne, bylo tak zataženo, že mraky hrozily „protržením“. Trávníky
jsou nasáté vodou a už příliš nevysychají. Těžko se dělá na zahrádkách a na
polích. Komplikovalo to i podzimní sklizeň brambor. Sluníčko bylo vidět jen
sporadicky. I teploty začaly pomalu padat dolů, což nás donutilo zprovoznit
v našich nemovitostech topení. Toto počasí mělo snad jen jedno pozitivum.
Začaly ve velkém růst hříbky. Když jste přišli do lesa, tak půda jimi byla doslova poseta.
A tak bylo možné potkat v lese spoustu lidí, kteří nesli plné košíky hub. Mohli jsme si
tak udělat zásoby i na další léta, protože když si vzpomenete, tak poslední dva roky, co
se týče houbařské sezóny, nebyly ideální.
V uplynulém měsíci byla téměř dokončena plánovaná oprava komunikace na ul.
Vrbovecká. Zároveň je opravena i pásmová propust na ul. Výmoly a opraven přechod
na ul. Nádražní. Zbývají jen dodělat drobnosti, které se vyskytly při předání díla a ošetřit
spáry napojení na stávající komunikaci. S vybranou firmou byla dobrá spolupráce.
Rozběhla se i oprava areálu kulturního domu. Firma Josef Růžička, jak jste si mohli
všimnout, začala s kompletní výměnou oplocení celého areálu včetně vstupních bran a
branek. Smlouva je podepsána i s firmou Dřevos na opravu šatny a výdejního pultu. Vše
kvůli dotaci z JMK musí být hotovo do konce roku.
Opravena je i podlaha v mateřském centru, které je v budově obecního úřadu v 1.
patře. Také zde proběhlo slavnostní otevření po rekonstrukci a místní maminky si zde
otevřely „herničky“ pro malé děti. Informace o provozu najdete na našich www
stránkách. Ještě bychom chtěli u mateřského centra opravit zábradlí u schodiště (jsou
zde jen dvě vodorovné výplně), aby se nestalo nějaké neštěstí, když se tam budou nyní
více pohybovat malé děti. Plánujeme ještě výrobu a montáž informačních panelů o obci
v průjezdu a tím by měla být oprava OÚ dokončena.
Dokončeno je základní zasíťování stavebních pozemků v lokalitě Rybníčky pro 22
RD. Položen je zde vodovod a dešťová a splašková kanalizace. Jsou zde připraveny i
odbočky těchto sítí na jednotlivé pozemky. Nechybí ani hydrant, který bude podmínkou
z hlediska požární bezpečnosti pro budoucí výstavbu rodinných domků. Na příští rok
plánujeme rozvody elektrické energie a veřejného osvětlení a především podkladové
vrstvy budoucí komunikace včetně stabilizování podkladu. V roce 2023 by mělo
docházet k prodeji pozemků. O podmínkách prodeje bude na přelomu roku rozhodovat
nové zastupitelstvo. Posunut byl také s firmou Trynkl termín dokončení plánovaného
propustku v dolní části ulice Sadová. Důvodem jsou plánované betonářské práce,
kterým počasí v zimě příliš nepřeje a také zpožděné dodávky betonových prefabrikátů.
Dokončení je tak odsunuto na jaro 2023.
V září se uskutečnil koncert Dechového orchestru Malá Haná, jehož letošní výtěžek
byl věnován do jejich nové studiové nahrávky, která stojí nemalé finanční prostředky.
Tento projekt je zároveň propagací našeho regionu. Orchestr dělá po několik let benefici
pro ty, kteří se dostanou do složité životní situace (pro své postižení nebo přírodní
katastrofu). Nyní orchestr vydává nové album svých nahrávek.
Velmi zajímavou a obrovskou akcí v našem regionu byla akce Koňkó přes tře kraje,
kde se v Úsobrně při předávce vody z Olomouckého kraje přes Jihomoravský kraj do
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Pardubického kraje zúčastnilo 38 ručních koňských vahadlových stříkaček. Dosáhly tak
zápisu do České knihy rekordů. Pro pořadatele to byla opravdu perná práce na přípravě
a realizaci projektu, vždyť jen hasičů a obsluhy stříkaček odhadem mohlo být více jak
400.
I v říjnu se můžeme těšit na několik zajímavých akcí. Naši fotbalisté pořádají tradiční
podzimní taneční zábavu v místním kulturním domě. Hrát bude opět skupina ARCUS.
Nezapomněli jsme ani na naše starší spoluobčany. Chtěl bych je tímto co nejsrdečněji
pozvat na tradiční setkání s našimi seniory. Připraveno pro ně bude drobné občerstvení
a také kulturní vystoupení našich dětí z MŠ a ZŠ. Můžete se těšit i na další kulturní
program. Ve výčtu událostí nesmí chybět lampionový průvod, který každoročně
pořádáme v předvečer Dne vzniku samostatného československého státu. Nebude
chybět ani drobné občerstvení jako odměna pro ty, kteří vydrží až do konce.
Opět jsme pro Vás v říjnu připravili podzimní svoz nebezpečného a
velkoobjemového odpadu. Podrobnosti naleznete dále v těchto zprávách. Stejně jako na
jaře jsou objednány na velkoobjemový odpad dva kontejnery o objemu 40 m3. U
kontejnerů bude přítomen, stejně jako v předchozích letech, pracovník OÚ, který
případně pomůže s vyložením a urovnáním odpadu v kontejneru. Využijte této
příležitosti k odevzdání odpadu, který svým objemem nebo druhem není možné dávat
do popelnic.
Hlavní událostí uplynulého měsíce byly volby do zastupitelstva obce. Jejich výsledky
všichni znáte a máte je uvedeny i dále ve zpravodaji. Překvapila mě nízká volební účast.
Ta byla nakonec 52,38 %, což je jak o 5 % méně, než v roce 2018. Myslím si, že volby
do ZO jsou asi jedny z nejdůležitějších a přímo se dotýkají Vás či Vašich domovů.
V nadcházejícím volebním období budou 3 noví zastupitelé.
Dovolte mi, abych poděkoval za sebe i za své zvolené kolegy, zvolené zastupitele,
za účast ve volbách a Vaše hlasy, kterých si všichni velmi vážíme!
Bereme je také jako ohodnocení naší dosavadní práce a je to i závazek do dalších
let. Rád bych ještě na tomto místě poděkoval celému zastupitelstvu za spolupráci
v předchozím období i těm, kteří již v zastupitelstvu nebudou. Především je to pak
Ladislav Čapka, který byl nejdéle sloužícím zastupitelem v novodobé historii naší
obce. Pracoval v něm od roku 1990 a prožil si tak po listopadu 1989 celý rozkvět naší
obce. Vždy, když bylo potřeba, mohl se na něho člověk obrátit s pomocí. Dále velké
poděkování patří Ing. Jaromíru Liškovi, Ph.D. Ten byl v zastupitelstvu od roku 2002
a uplatňoval v něm své technické znalosti. Pevně a rozhodně si stál za svými názory.
Dále již nekandidoval i Josef Jurdič.
Nakonec bych Vám rád popřál pěkné prožití říjnových dnů a radost z pohledu na
podzimní přírodu, která začíná hýřit nepřeberným množstvím překrásných barev.
Snad si ještě užijeme pár slunečných hřejivých paprsků!
Petr Horák
starosta obce
******************************************************************************************
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******************************************************************************************

Společenská kronika
V měsíci říjnu se dožívají významného životního výročí tito jubilanti:
MRVA Alois
VALOVÁ Marie
DOKOUPILOVÁ Naděžda
KREJČI Martin
TOMANCOVÁ Helena
Srdečně blahopřejeme!
******************************************************************************************

Usnesení č. 30/2022
z řádného zasedání zastupitelstva obce Cetkovice
konaného dne 16. září 2022 v kanceláři Obecního úřadu v 15.30 hod.
………………………………………………………………………....................................................

Zastupitelstvo obce Cetkovice:
129/22 – schvaluje
- zapisovatele: Ing. Kateřinu Přikrylovou
- ověřovatele zápisu: Mgr. Josefa Sychru a Ing. Jaromíra Lišku, Ph.D.
- program dnešní schůze, jiné připomínky nebyly podány, přítomno bylo 8
zastupitelů, 1 se omluvil a 1 host
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
130/22 – schvaluje na základě vyvěšeného záměru pronájem služebního bytu v ZŠ
D. L., nám. Míru 664, 679 63 Velké Opatovice za cenu 4.600,-Kč/měsíc
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
131/22 – schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Velké Opatovice a Obcí
Cetkovice na výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků za cenu
24.000,-Kč/rok a pověřuje starostu podpisem smlouvy
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
132/22 – schvaluje ceník lesnických činností s firmou LEKURO, s.r.o., Velká Strana
43, 679 38 Cetkovice s platností od 1.9.2022
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
133/22 – schvaluje finanční dar na úhradu nákladů spojených s pohřby občanů obce
ve výši 2 x 5.500,- Kč dle podaných žádostí
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
134/22 – schvaluje na základě zprávy o hodnocení nabídek jako dodavatele M. O.,
Hrádkov 77, 680 01 Boskovice na opravy sociálních prostor v bytu MŠ za cenu
171.755,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy
A: 7 hlasů
N: 0
zdržel se: 1
135/22 – schvaluje smlouvu o dílo s firmou ENERGETIKA Boskovice, spol. s r.o.,
Nám. 9.května 2136/10, 680 01 Boskovice na akci „Cetkovice, Zádědiní, založení
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chrániček a uzemnění pro VO“ za cenu 57.292,12 Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
136/22 – schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na zakázku „Oprava MK 2022
Cetkovice“ s firmou STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, oblast jih,
Tovární 3, 602 00 Brno na vícepráce za cenu 372.352,75 Kč bez DPH a pověřuje
starostu podpisem dodatku
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
137/22 – schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na zakázku „Rekonstrukce
propustku“ s firmou STAVITELSTVÍ TRYNKL s.r.o., Zderaz 18, 539 44 Proseč u
Skutče na prodloužení termínu dokončení díla do 30. dubna 2023 a pověřuje starostu
podpisem dodatku
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
138/22 – schvaluje dodatek č.1 na vícepráce ke smlouvě o účasti obce Cetkovice na
financování díla „Cetkovice, rozšíření technické infrastruktury pro výstavbu RD,
lokalita Na rybníčku – II. etapa“ se „Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, ul.
17. listopadu 14, 680 01 Boskovice do výše 400.000,-Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem dodatku smlouvy
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
139/22 – schvaluje rozpočtové opatření č.4
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
140/22 – schvaluje hospodaření obce k 31.8.2022
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
141/22 – schvaluje dary členům ZO při příležitosti konce volebního období
A: 8 hlasů
N: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce Cetkovice bere na vědomí :
142/22 – informaci o činnosti finančního a kontrolního výboru včetně zápisů
143/22 – informaci MěÚ Velké Opatovice, odboru výstavby
- Schválení stavebního záměru – Novostavba RD na p.č. st.162/1,
162/2 – J.V.
- Zahájení společného řízení – Novostavba RD vč. garáže a IS na
parc.č. 490/1 a 1011 – P. a I. L.
144/22 – oznámení JMK o zahájení přezkoumání hospodaření obce Cetkovice za rok
2022 ve dnech 22.-23.9.2022
145/22 – informace Státního pozemkového úřadu ČR o ukončení nájemní smlouvy
č.17N05/57 na pozemek u skládky železa
146/22 – informaci o dotaci na volby
147/22 – informaci SZIF o změnách v projektu FIT stezka
148/22 – informaci SFDI o schválení příspěvku na akci „Cetkovice – chodníky a
autobusový záliv“ ve výši 4.207.752,-Kč, realizace v roce 2023, nutno zajistit výběrové
řízení na dodavatele, požádat o převod finančních prostředků na rok 2023
149/22 – informace MěÚ Boskovice ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na
silnici II/374 ve věci opravy mostu v Nových Sadech
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150/22 – informaci Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního ve věci registrace
subjektu do Verifikačního registru DMVS
151/22 – informaci o rozhodnutí MěÚ Boskovice, odboru tvorby a ochrany životního
prostředí -Kolaudační souhlas s užíváním stavby - Rozšíření technické a dopravní
infrastruktury pro výstavbu RD, lokalita Rybníčky – I.etapa
152/22 – informaci o opravách, investičních akcích v obci a stavu přípravy a realizace
– dokončena oprava podlahy v mateřském centru, stav budování IS u nové zástavby RD,
oprava KD (šatna, oplocení), oprava koupelny a WC v bytě MŠ, oprava komunikace
Vrbovecká, nábytek na KD, plánovaná oprava světel
******************************************************************************************

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva konaných ve dnech
23.9. a 24.9.2022
Do Zastupitelstva obce Cetkovice se volilo 9 členů. Výběr byl ze dvou
kandidátních listin a to KDU-ČSL a Nezávislí pro Cetkovice (celkem 18 kandidátů).
Z celkového počtu oprávněných voličů 609, volilo 319 voličů, což je 52,38 %.

Noví zastupitelé obce Cetkovice
Poř. hlasy Jméno a příjmení kandidáta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Počet získaných hlasů Kandidátka

Mgr. Petr Horák
Ing. Kateřina Přikrylová
Martin Čapka
Radek Najer
Mgr. Josef Sychra
Martin Grénar
Michal Kubín
Mgr. Simona Přikrylová
Bc. Tomáš Grepl Dis.

201
181
178
166
155
152
149
143
113

hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů

KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
Nezávislí
Nezávislí
KDU-ČSL
Nezávislí
Nezávislí

Ostatní kandidáti
(dle volebního systému se nedostali do zastupitelstva)

Poř. hlasy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jméno a příjmení kandidáta

Počet získaných hlasů Kandidátka

Radek Sláma
Svatava Čapková
Drahomíra Vašíčková
David Jedlička
Ing. Hana Markusová
Mgr. Jaromír Baranok
Ing. Petr Dvořáček
Jakub Rozmánek
Jarmila Pospíšilíková Dis.

173
148
143
139
112
109
108
105
103

hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů

KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
Nezávislí
Nezávislí
Nezávislí
Nezávislí
Nezávislí

******************************************************************************************
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Sportovní klub Cetkovice
Fotbal v říjnu:
MUŽI:
NE 9.10.2022
SO 15.10.2022
NE 23.10.2022
NE 30.10.2022

10.00 h
15.00 h
15.00 h
14.00 h

Knínice – Cetkovice
Cetkovice - Svitávka
Skalice A - Cetkovice
Cetkovice - Jedovnice

ML. ŽÁCI:
SO 15.10.2022
SO 22.10.2022
SO 29.10.2022

10.00 h
12.30 h
13.30 h

Cetkovice – Svitávka/Žijeme hrou
Knínice - Cetkovice
Cetkovice – RDR Akademie

ST. PŘÍPRAVKA:
ČT 6.10.2022
16.30 h
SO 8.10.2022

10.00 h

SO 15.10.2022

10.15 h

NE 23.10.2022

9.30 h

SO 29.10.2022

10.00 h

Olomučany A - Cetkovice
Olomučany B - Cetkovice
Vavřinec – Cetkovice
hřiště Č.Hora
Černá Hora – Cetkovice
Cetkovice – Blansko
hřiště Knínice
Cetkovice – Bukovina
RDR Akademie- Cetkovice
hřiště RDR R-J.
Akademie D - Cetkovice
Cetkovice – RDR Akademie RX

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

Informace z Mateřské školy Cetkovice
Začátek školního roku v mateřské škole.
Prázdninové měsíce se přehouply do začátku září a s ním se vrátil dětský smích a radost
do naší mateřské školy. Starší děti se těšily na setkání s kamarády ve třídě Včelek a
Berušek a pro ty nejmladší byl tento den plný očekávání, co je v mateřské škole čeká.
Do dvou tříd mateřské školy dochází děti z Cetkovice, Světlé a Uhřic. V měsíci srpnu
jsme uklidili a připravili prostory celé školy na následující školní rok a obohatili jsme
vybavení tříd o nové pomůcky i hračky.
Na informativní schůzce jsme rodiče seznámili s provozem a režimem v mateřské škole
a také s plánovanými aktivitami pro tento školní rok. Pro nejstarší děti je poslední rok
v mateřské škole povinný a přípravě dětí na zahájení školní docházky se věnujeme
pravidelně každý den. V průběhu zimy a jara se budou předškoláci a jejich rodiče
setkávat v mateřské škole, kde pro ně realizujeme deset lekcí programu edukativně
stimulačních skupinek. Jedná se o ucelený program rozvoje všech oblastí důležitých pro
zdárné zvládnutí přechodu dětí do první třídy základní školy.
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První dva týdny nám počasí umožnilo
pobývat s dětmi dopoledne na školní
zahradě. Děti využívaly herní prvky,
jízdu na koloběžkách, hry v pískovišti
a hry v domečku. V následujících
dnech jsme s dětmi poznávali okolí
mateřské školy. Pro starší děti si paní
učitelka Buličková a paní Partyšová
připravily projektový den s názvem
„Voda“. Děti se vydaly na
dobrodružnou
poznávací
cestu
spojenou s plněním mnoha úkolů
z oblasti ochrany přírody. Také na
další měsíce školního roku plánujeme celou řadu projektů, které budou obohacením
pobytu dětí v mateřské škole.
******************************************************************************************

Informace
Zubní pohotovost o víkendech a svátcích– říjen 2022
8.10.

MUDr. Roth Pavel

Ostrov, Zdrav. středisko

516 444 326

9.10.

MUDr. Semrádová Danuše

Sloup, Zemspol, 221

516 435 203

15.10.

MUDr. Sládek Jiří

Velké Opatovice, Mládežnická 492

516 477 316

16.10.

MDDr. Soldmann Martin

Lomnice, Tišnovská 80

549 450 128

22.10.

MUDr. Soldmannová Svatava

Lomnice, Tišnovská 80

549 450 128

23.10.

MUDr. Staňková Vlasta

Jedovnice, Zdrav. středisko

516 442 726

28.10.

MDDr. Stibor Jan

Lomnice, Tišnovská 80

549 450 128

29.10.

MUDr. Stojanov Milan

Blansko, B. Němcové 1222/15

605 184 479

30.10.

MUDr. Ševčík Štěpán

Poliklina Blansko, Sadová 33

516 488 454

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

.…………………………………………………………………………………………..
MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
v obci Cetkovice bude dne 13.10.2022 v době od 15.30 do 16.15
hodin před obecním úřadem.
Zde bude možnost předat pracovníkům pověřené firmy následující
odpad:
Plechovky se zbytky barev, zářivky, pneumatiky (bez disků),
akumulátory, prošlé léky, textil znečištěný olejem apod.
A také odpad zpětného odběru:
televizory a monitory, rádia a počítače, ledničky a mrazničky.
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Zde upozorňujeme, že musí být kompletní.
Věříme, že každý občan využije tohoto sběru, který obec
organizuje, a v uvedeném termínu odevzdá odpad tam, kam
patří.
Žádáme občany, aby tento odpad nosili až ve výše
uvedené době a mohli tak odpad předat přímo
pracovníkům pověřené firmy.
…………………………………………………………………………………………...
SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
v obci Cetkovice bude ve dnech 7.10. – 9.10.2022 na
parkovišti u kulturního domu.
Budou umístěny 2 kontejnery o objemu 40m3 .
Kontejnery jsou určeny pro odpad, který se svými
rozměry nevejde do popelnic.
Např. staré koberce, lina, hadry, matrace, zbytky z postelí,
použitá keramika, odpad z vyklízení půd apod. Nábytek jen
v rozebraném stavu.
Nesmí se ukládat: Výše uvedený nebezpečný odpad. Dále odpad jako železo,
pneumatiky, látky hořlavé a výbušné, uhynulá zvířata.
Žádáme občany, aby v případě přeplnění kontejnerů, nechali další odpad na jarní
svoz a nehromadili ho na komunikaci u kontejnerů.
Náklady spojené s odvozem a likvidací nebezpečného a velkoobjemového odpadu
hradí obec Cetkovice. Tento sběr je určen občanům - ne podnikatelům.
…………………………………………………………………………………………...

Návštěva kominíka
Kominík navštíví Vaše domácnosti ve dnech 13 a 14.10.2022
od 7 do 17 hodin.
Zájemci nechť se přihlásí na obecním úřadě.
***************************************************************************

Informace o uskutečněných akcích
VODA KOŇKÓ PŘES TŘI KRAJE
Akce byla pořádaná hasičským okrskem Šebetov a hasičským okrskem Deštná –
Roubanina. Cílem této akce bylo: propojit pomocí ručních koňských vahadlových
stříkaček dálkovým vedením vodou území Olomouckého kraje přes Jihomoravský kraj
do kraje Pardubického. Druhým cílem bylo dosažení rekordu v maximální délce
dopravované vody.
Prvního cíle bylo dosaženo, když po 1 hodině 7 vteřinách byla voda z Olomouckého
kraje přes Jihomoravský kraj na hranicích Pardubického kraje. Druhý cíl byl splněn
uhašením hořícího domečku výstřikem vody na třicátémosmém stanovišti
v Pardubickém kraji ve vzdálenosti 3800 metrů za jednu hodinu a 47 minut.
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Ke splnění těchto cílů bylo použito celkem 39 hasičských stříkaček, z toho počtu
bylo
38
ručních
koňských
vahadlových stříkaček. Celkem 29
stříkaček vyrobila firma RA Smékal
v Čechách pod Košířem a později
v Praze, 3 stříkačky vyrobila firma
Vystrčil a syn v Telči, 2 stříkačky
firma Hiller a syn, 2 stříkačky firma
Stratílek, 1 stříkačka byla vyrobena
v Třinci a u nejstarší stříkačky z roku
1871 je známo z kroniky pouze, že
majitel panství ji zakoupil ve Vídni
v roce 1871. Třicátá devátá stříkačka od firmy R. Czermack byla vyrobena v roce 1922
(slavila 100. výročí) a vzhledem k tomu, že byla motorová a vybavená čtyřstupňovým
čerpadlem nebyla přihlášena do rekordu a byla použita k dodávce vody z rybníka do
první vahadlové stříkačky. Celkem bylo použito 190 ks hasičských hadic typ „C“.
V průběhu pokusu bylo přečerpáno celkem 17.500 litrů vody. Celé akce se zúčastnily
sbory z celkem 7 krajů ČR. Jihočeský kraj 2, Jihomoravský kraj 21, Zlínský kraj 2,
Olomoucký kraj 3, Pardubický kraj 3, kraj Vysočina 7 a Královéhradecký kraj 1
zástupce.
Na průběh celého pokusu dohlížela komisařka Agentury Dobrý den z Pelhřimova,
paní Lenka Vratišovská, která ověřila dosažené výsledky a zajistí zapsání do České
knihy rekordů. Účastníci této naší akci obdrží Pamětní list vydaný Agenturou Dobrý
den. Knihu se zapsaným rekordem budete mít možnost si zakoupit v příštím roce od
Agentury Dobrý den. Po skončené akci byl oceněn nejvzdálenější sbor SDH Valtinov
z Jihočeského kraje, dále byl oceněn sbor SDH Lavičky vlastnící nejstarší stříkačku
z roku 1871. Nejstarší aktivní účastník ve věku 72 a půl roku pan Chrtek ze SDH
Heřmanov a nejmladší Vítek Zvonař z SDH Litava.
Na podkladě údajů zjištěných u prezence se akce zúčastnilo celkem 372
dobrovolných hasičů a hasiček v historických uniformách a v PS2. Mimo nich pokusu
přihlíželo více jak 600 obdivovatelů historické techniky ze širokého okolí.
Za pořadatele Jiří Habala
***************************************************************************

Pozvánka na nadcházející akce
Sportovní klub Cetkovice pořádá v sále kulturního domu Cetkovice
v sobotu dne 15. října 2022

Taneční zábavu
Hudba: ARCUS
Začátek: 20.00 hodin

Občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé.

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

ZA ZÁBAVOU DO
KNIHOVNY!
/pro děti i dospělé/
v úterý 11. října 2022 od 15 h
v Obecní knihovně Cetkovice
Připraveny jsou společenské hry, soutěže, úkoly a možnost zahrát si
loutkové divadlo!
Půjčování knih není omezeno /16 – 18 h/.
…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...
Oslava vzniku samostatného Československého státu
Ke Dni vzniku samostatného československého státu a uctění
památky padlých v obou světových válkách bude 27.10.2022
vypraven lampionový průvod. Účastníci průvodu se sejdou v
18.00 h před budovou Obecního úřadu. Průvod se vydá na
pochod obcí a naši hasiči položí věnec k pomníku padlým.
Pro účastníky pochodu bude v průjezdu Obecního úřadu
připraveno malé občerstvení.
…………………………………………………………………………………………...
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…………………………………………………………………………………………...

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