íjnový zpravodaj obce
e elovice
rok 2004
Ze zasedání obecního zastupitelstva dne 22.10.2004

1. Starosta obce seznámil ob any s novým požárním ádem, který byl zpracován podle

nového zákona. Požární ád bude vyv šen v obecní výv sce, kam bude umíst n taktéž
plánek hydrant v naší vesnici, kterých je 11.
2. Ob ané byli seznámeni s nov vypracovaným kanaliza ním ádem. Každý ob an,
který se v budoucnu napojí na stávající kanalizaci bude muset podepsat smlouvu s obcí
o p ipojení na kanaliza ní ád. Do r. 2008 máme výjimku pro vypoušt ní ve ejné
kanalizace do potoka Na Trávníkách. 2 x ro n jsou odebírány vzorky. Kanaliza ní ád
bude dopln n o sto né, které budou od p íštího roku ob ané platit tak jako v jiných
vesnicích.
Tento úkol má starosta, místostarosta a p edseda finan ní komise do konce tohoto roku.
3. Dále byly podány informace o akcích, které se provád ly v tomto roce (nap .
odbahn ní a vyspravení Rybní ku, zhotovení oplocenek v obecních lesích, prodloužení
asfaltu na konec našeho katastru - silnice na Málkov, rekonstrukce st ech nad
obchodem a ástí pohostinství).
4. V tomto roce jsme žádali o dotace na r zné akce naplánované dle rozpo tu a dále
jsme se zapojili do grantových program vyhlašovaných krajským ú adem.V žádostech
o dotace na opravu obecního ú adu a dokon ení ástí kanalizace a opravu požární
nádrže (Rybní ek) - jsme neusp li a finan ní prost edky jsme nezískali, takže jsme byli
nuceni vycházet z vlastních zdroj . Oprava OÚ a oprava požární nádrže byla
provedena. Do dokon ení ástí kanalizace jsme se z finan ních d vod nepustili.
Úsp šn jší jsme byli v žádostech o dota ní prost edky na opravu místních komunikací
- do Málkova (309 tis. dotace + 133 tis. musíme dodat ze svého rozpo tu pom rnou ástí
spolu s OÚ Kadov).
Dotace na stromky byla 35 tisíc, což je finan ní hodnota všech d evin krom smrku
(ten se nedotuje) a je tedy ze dvou t etin pokryta celková cena vysázených stromk
v obecním lese.
Dále jsme obdrželi dotaci na st ešní krytinu nad hospodou a obchodem - 120 tis.
Po vypsání grantu na hasi e jsme byli také úsp šní a do konce roku musíme dovybavit
sbor dobrovolných hasi o pot ebné ochranné pom cky a další za ízení pro jejich
innost.
Obecní ú ad se zú astnil i grantového programu na zaplacení projektové
dokumentace na obecní byty, kde v p íštím roce dostaneme 93 tisíc + 20 tisíc dodáme
z našeho rozpo tu.
5. Starosta obce informoval zastupitele o nutnosti vym it v obecních bytech platbu za
otop, která dosud nebyla ve školce nájemník m ú tována. Tímto úkolem byli pov eni
starosta, místostarosta a p edseda finan ní komise do p íští sch ze OZ.

6. Informace:

- 5. a 6.11. budou volby do krajských ú ad . Ve volební komisi usedne p. Lenka
Jení ková, p. Dana Stejskalová, p. Jaroslava Braunová a p. Stanislav Šilhavý
z Me íchova, který je delegován za KS M.
-od st edy 27. 10. budou oficiáln spušt ny internetové stránky naší obce na adrese:
www.cecelovice.cz, které pro nás s naší pomocí sestavil a bude aktualizovat pan Michal
Gutwirth.

- pan Bohumil Braun podal informaci pro ob any, kte í již topí plynem, aby si zažádali
o kolaudaci plynové p ípojky. Pokud tak nemají, v p ípad výbuchu by majitelé platili
veškerou škodu , kterou ostatním ob an m zp sobili.
- pan František Skala podal informaci o zp sobu ode tu vodom r pro chalupá e, kte í
se v naší obci p es zimu nezdržují. Tento ode et jim bude proveden od 28.10. do konce
víkendu. Platba pak následn bude uhrazena u paní Zachové. P ipomínáme, že je pro
tento rok stanovena 13 K /m3. Vzhledem k nár stu ceny elektr. energie a dan státu za
vy erpanou vodu, která je p írodním bohatstvím státu se však i cena vodného bude
muset v p íštím roce po lednové kalkulaci upravit bohužel nahoru.
- dále byla starostou obce podána informace o výrazném nár stu množství domovního
odpadu, ímž se v p íštím roce po kalkulaci r. 2004 možná zvednou i poplatky za
popelnice. To je však vynahrazeno skute ností, že kolem naší obce se již netvo í žádné
erné skládky, které bychom ze spole ného rozpo tu byli nuceni na svoje náklady a na
úkor jiných akcí odstranit.
- k nahlédnutí byly stavební plány na obecní byty a dále kniha o dudácích, ve které je
jedna kapitola v nována také našemu rodákovi panu Josefu Smitkovi.

Blahop ání k významnému životnímu jubileu

8.10. oslavila pani V ra ervená ( p. 26) své padesátiny. I když oslava již prob hla,
dodate n p ejeme hodn zdraví a životní optimismus do dalších let.
28. 10. bude slavit paní Aloisie N me ková ( p. 29) své 75. narozeniny, které si jist jako
vždy v dobré nálad s celou rodinou vychutná. P ipojujeme se k ostatním po etným
gratulant m.
31.10. se dožívá náš nejstarší ob an e elovic pan Vladislav Šlapák ( p. 48) kulatých 90.
narozenin. P ejeme mu pevné zdraví a mnoho spokojenosti v dalších letech.
V m síci listopadu se bude t šit z p ízn svých nejbližších i kamarád a p átel p i
narozeninovém zastavení ku pan Ladislav Šlapák ( p. 48), který si p ipomene své 55.
narozeniny, paní Marie Krej ová ( p. 73), jež se dožívá krásných 84 let, paní Jaroslava
Švecová ( p. 2) , která bude mít 55. a pan Antoním Hakr ( p. 28), jenž oslaví své 75.
narozeniny.
V prosinci máme jedinou zástupkyni kulatin, a tou je paní Jitka Šlapáková ( p. 48),
která završí svou 55 podzimní veselení své rodiny a to datumem 18.12.
Všem listopadovým i prosincovým jubilant m také gratulujeme, p ejeme št stí v dalším
život , hodn lásky, pochopení p átel i rodiny a pevné zdraví ko p edevším.

Kulturní akce

6.11. bude v naší obci posvícenská zábava. K tanci hraje hudební skupina Fatima.
Zábavu po ádají e elovické ženy, které Vás tímto srde n zvou na tuto svou akci.

Sportovní akce

16. 10. se naše dv družstva volejbalist zú astnila turnaje v Zábo í . Umístili jsme se na
4. a 6. míst z osmi hrajících družstev. Všem sportovc m pat í dík za dobrou
reprezentaci naší obce.
Pro p íznivce volejbalu p ipomínáme, že se v zimním ase hraje vždy každou sobotu
ve er od 18 do 20 nebo 21 hodin v zábo ské hale. Využijte volných ve er a spolu se
staršími d tmi p ij te mezi nás. Nejsme žádní profesionálové a také si na n nehrajeme.
Každá mladá formující se krev je vítána.

Další informace: Po letech se op t píše kronika naší obce. Novou kroniká kou byla

jmenována paní Alena Šourková. S její prací je OÚ velmi spokojen.

