Vánoční zpravodaj obce Čečelovice
Rok 2009
V okně kvetou květy ledu,
těšíme se na koledu.
Krátký den a dlouhá noc,
už je blízko do Vánoc.
Radost a štěstí z obyčejných životních situací a příjemné prožití svátků vánočních všem
stálým obyvatelům i našim
našim chalupářům přeje obecní zastupitelstvo Vaší obce.
Vážení spoluobčané,
je zde opět konec roku, čas vánočních svátků, klidu a pokoje, ale také čas pro ohlédnutí se za
uplynulým rokem a jeho zhodnocení. Můžeme se podívat, co jsme si naplánovali a předsevzali
provést a co se nám z toho podařilo nebo naopak nepovedlo splnit.
Základem všeho, co bychom chtěli v naší obci provést, opravit či zbudovat jsou vždy finanční
možnosti, a proto se začátkem roku zpracovává a schvaluje obecní rozpočet. Z něho vyplývají akce,
které by se měly uskutečnit v kalendářním roce, případně dokončit v následujících letech.
Začátkem roku jsme dokončili 2 nové bytové jednotky v půdních prostorách nad obecním úřadem
a požární zbrojnicí, s jejichž výstavbou bylo započato v roce 2008. Stavba byla zhotovena, předána
a zkolaudována do konce měsíce března a od dubna zde již bydlí noví nájemníci. Po dokončení
této akce ještě provedli pracovníci firmy ALDAST Strakonice menší opravu stávajícího septiku
v místním pohostinství. Byla položena nová část kanalizačního přepadu a nad ní podél komunikace
osazeny betonové žlaby pro svádění dešťové vody.
Největší stavební akcí letošního roku byla rekonstrukce budovy bývalé MŠ. Zde došlo ke změně
způsobu vytápění z původního na tuhá paliva na plynové jak v obou stávajících bytech v přízemí,
tak i v prvém patře. To znamenalo výměnu rozvodů, topných těles a osazení plynových kotlů.
V budově byly vyměněny stávající okna a vchodové dveře za plastové, aby nedocházelo k únikům
tepla. V bytech v přízemí byla provedena rekonstrukce koupelen, elektroinstalace, výměna podlah
včetně podkladních vrstev a provedeno snížení stávajících stropů pomocí zavěšených podhledů
s tepelnou izolací. Práce v bytech probíhaly za provozu, takže se stávající obyvatelé museli na
nějaký čas hodně uskrovnit, za což jim patří dík a uznání, ale nakonec se vše podařilo skloubit
dohromady a od podzimu tak mohou užívat kompletně zrekonstruované bydlení.
Na závěr byly ještě opraveny stávající sklepy, kde došlo k obnově omítek, podlah včetně dlažeb,
maleb a hlavně provedení nového odkanalizování, aby nedocházelo k jejich zatopení jako tomu
při tání sněhu a deštích vždy bývalo.
Vzhledem k plánované výstavbě dalších bytů v horních patrech, byly do těchto prostor vytaženy
přípojky sítí – kanalizace, vody a plynu. Tato výstavba je v současné době již projektově
zpracována a je to akce vzhledem ke své finanční náročnosti (mělo by zde vzniknout 9 nových
bytů) na několik dalších let. Další velkou investicí pro příští rok jsou rekonstrukce místních
komunikací směrem U Braha, na Mečichov a Na Strhancích, na což jsou podány žádosti o dotace a
u prvních dvou již přislíbeny finanční prostředky. Ale to jsou již akce na následující období.

Vzhledem k tomu, že v příštím roce jsou komunální volby, je možné, že tyto větší akce bude již
dokončovat jiné obecní zastupitelstvo v čele s jiným starostou.
Dále jako každý rok probíhaly práce, které jsou nutné k běžnému provozu a chodu obce. Ať již je
to úklid obecních lesů, prořezávání dřevin podél komunikací, úklid obce, údržba zeleně a další
práce. Všem těm, kdo se podílejí na těchto nezbytných činnostech, ať jsou to již většinou občané
v důchodovém věku, i těm mladším, kteří to zvládnou při svém zaměstnání patří moje velké
poděkování a rád přivítám každého, kdo má chuť udělat něco navíc nebo přijít s dobrým nápadem
a i s případnou kritikou.
Chtěl bych touto cestou poděkovat také našim hasičům, kteří v létě včasným zásahem zabránili
rozšíření požáru na obytnou část chalupy paní Cinkové.
Ne vždy je konec dobrý. Nepodařilo se nám sehnat finance na opravu požární nádrže Na Pasece a
dále jsme plánovali, ale neprovedli výsadbu stromků v obecních lesích U Míchovky.
A to je již z mé strany asi tak všechno, takže závěrem bych Vám chtěl popřát veselé Vánoce,
splnění všech tajných přání a do nového roku správné vykročení, hodně štěstí a hlavně zdraví,
protože když je zdraví, to ostatní již přijde samo.
Milan Stejskal, starosta obce






Přijatá usnesení z veřejného zasedání OZ Čečelovice ze dne 3. 9. 2009
OZ jednomyslně schválilo rozpočtovou změnu č.2.
OZ souhlasí se žádostí manželů Skalových ohledně sluneční elektrárny v lokalitě Planina s
tím, že si oni vyřídí změnu územního plánu.
OZ rozhodlo, že zatím nedojde k prodeji nebo směně obecních pozemků s manželi
Kalbáčovými a jejich žádost bude evidována.
OZ jednomyslně schválilo určení výše nájemného v obecních bytech čp. 62, které se
rekonstruují, a to na 40 Kč za 1 m2
Přijatá usnesení z veřejného zasedání OZ ze dne 20. 11. 2009





OZ jednomyslně schválilo rozpočet DSO Radina a SOB na rok 2010.
OZ rovněž jednomyslně schválilo rozpočtové změny č. 3/2009 a č. 4/2009.
OZ schválilo podíl obce na grantovém projektu SOB – Grafický informační systém včetně
první aktualizace ve výši 3 898,50 Kč.
 OZ schválilo v rámci akcí POV na rok 2010 některé předběžné akce na výstavbu dalších
bytových jednotek v bývalé školce. (dle aktualizace plánu POV)
 OZ jednomyslně schválilo komise pro veřejnou soutěž na opravu místních komunikací ve
složení:
- komise pro otevírání obálek:ing. Kalbáčová M. – předseda, Braun B. , Vyžral S. - členové
- komise pro hodnocení nabídek – M. Stejskal – předseda, Krejčí F., Braun B., Skala F.,
Kalbáč V., - členové
Přijatá usnesení z veřejné schůze OZ ze dne 17. 12. 2009
 OZ schválilo rozpočtové provizorium na rok 2010 ve výši 1/12 výdajů a příjmů roku 2009
do doby schválení rozpočtu.
 OZ odsouhlasilo plným počtem hlasů inventarizační komisi ve složení: předseda Krejčí
František, členové Ing. Skala Josef, Ing. Kalbáčová Marie a pověřilo ji provedením
inventarizace majetku.
 OZ projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č. 5/2009.
 OZ projednalo rozpočtovou změnu č. 6/2009.
 OZ schválilo místní poplatky na rok 2010, a to ve stejné výši jako v roce 2009:
Jedná se o tyto poplatky:
- za komunální odpad 420 Kč na osobu /trvale bydlící/ a 500 Kč za
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objekt chalupáře
- stočné 200 Kč za objekt se třemi osobami a za každou další osobu
50 Kč
- poplatek za vodné 23 Kč /m3
- poplatek ze psů ve výši 60 Kč za 1 psa

 Naši jubilanti
Vzhledem k tomu, že zpravodaj vyšel naposledy v létě, alespoň vzpomeňme významných výročí
našich občanů z měsíců podzimních.Touto cestou bychom se chtěli omluvit panu Bohumilu Kůtovi,
jehož významné životní jubileum bylo opomenuto v měsíci srpnu.
Abychom dostáli zákona o ochraně osobních dat občanů, nebudeme již více uveřejňovat u jubilanta
číslo popisné a datum výročí. Doufám, že danou situaci pochopíte.
Říjen
Červený František
Červená Věra
Němečková Aloisie
Vachl Luboš

50 let
55 let
80 let
50 let

Leden 2010
Stejskalová Milada
Dušek Václav

82 let
70 let

Listopad
Šlapák Ladislav
Švec František
Krejčová Marie
Švecová Jaroslava
Hakr Antonín

Prosinec
Šlapáková Jitka

60 let
86 let
89 let
60 let
80 let

60 let

Přejeme všem výše jmenovaným občanům hodně lásky, pevného zdraví a životního optimismu.

 Blahopřání k narození občánka
12. 12. 2009 se rodičům paní Lence Skalové a panu Josefu Skalovi doma narodila Anetka Skalová.
Přejeme celé rodině hodně radosti z malé čiperky.

 Společenské akce
.

-26. 12. 2009 ve 20 hod. proběhne výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů obce
Čečelovice v sále pohostinství.
-10. ročník vánočního turnaje ve stolním tenise pro registrované i neregistrované hráče se
bude konat dne 28. 12. 2009 od 9 hodin v sále pohostinství.
V příštím roce připravili pořadatelé z řad hasičů a místního spolku žen dva tradiční bály:
-23. 1. 2010 od 20 hodin budou pořádat svůj tradiční ples hasiči. K tanci a poslechu bude hrát
kapela Pozor, vizita.
-13. 2. 2010 od 20 hodin pořádají svůj bál místní ženy. O dobrou náladu se tentokráte postará
kapela pana Šimsy.

 Zajímavosti z registru obyvatel naší vesnice
Věkové složení obyvatelstva obce Čečelovice k 15. 12. 2009 / Zpracováno programem KEO/.
Věk od- do
Ženy
Muži

0-15
12
5

16-25
12
11

26-60
42
45

61-70
8
8

71-80
11
8

81-90
4
2

91-100
-

Celkem

17

23

87

16

19

6

-

Celkem je nás 89 žen a 79 mužů.
Celkový počet obyvatel obce: 168
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Nejstarší obyvatelkou je paní Marie Krejčová /89 let/. Nejstarším mužem v obci je pan František
Švec /86 let/.
Narodila se / 12. 12. / Anetka Skalová.
V naší obci v tomto roce zemřeli tito občané: paní Emilie Němečková, paní Emilie Surá, pan
Václav Dušek, pan Václav Vrba a pan Jaroslav Švarc .

 Střípky a postřehy z naší vesnice
- Poplatky se budou vybírat na obecním úřadě dne 15. 1. 2010 od 16 do 18 hodin a dne 16. 1.
2010 od 8 do 10 hodin. Je možnost jako loni si placení poplatků rozdělit na dvě splátky, kdy druhá
splátka bude muset být uhrazena do 30. 6. 2010.
-K tomuto číslu zpravodaje budou znovu naši stálí obyvatelé dostávat také 1 nový pohled Čečelovic
k výtisku.
-Bylo opět požádáno ZD Záboří na posyp a zimní údržbu místních komunikací.
-Na OÚ bylo zřízeno pracoviště CzechPointu, které bude obstarávat paní ing. Marie Kalbáčová.
V příštím zpravodaji nás seznámí s jeho funkcí.
Nahlédnutí do zrekonstruovaných bytů v objektu bývalé MŠ

Rekonstrukce podlah, nová okna, ÚT

Zřízení nového vchodu do bytu

Nová koupelna a WC

Nové omítky, elektrické rozvody, plovoucí podlahy
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