Vánoční zpravodaj obce Čečelovice
Rok 2010
Zaznívá zvon večerním šerem,
třpyt hvězd už kraj objímá,
radost se šíří svatvečerem,
každý na blízké vzpomíná.
Mezi ploty čp.5 a čp.6

Vánoce plné radosti, pokoje a dobré pohody a novém roce
hodně zdraví, štěstí a úspěchů všem stálým obyvatelům i našim chalupářům přeje nové obecní zastupitelstvo Vaší obce.
Vážení a milí občané.
z Čečelovic
Čas utíká jako voda a zanedlouho bude opět konec dalšího roku, roku 2010.
Co nám přinesl? Jako pokaždé mnoho různých akcí na zvelebení naší obce, sportovní a kulturní činnost,
řešení různých problémů a na podzim jste volili svými hlasy vedení obce na další čtyřleté období.
Zimní měsíce, leden a únor, jsou již každoročně ve znamení příprav a uspořádání dvou tradičních plesů,
hasičského a plesu žen.
V tomto období se také vždy tvoří konkrétní rozpočet obce, ze kterého po projednání a schválení pak
vyplývají úkoly a akce, které chceme provést v kalendářním roce.
Abychom toto mohli plánovat, tak předchází to nejdůležitější, tj. zajištění finančních prostředků. Takže
závěr předchozího roku a 1. čtvrtletí nového je ve znamení zpracování, doplňování a sumarizování žádostí na
získání peněžních částek z různých grantů a dotačních titulů.
Na letošní rok se nám podařilo získat dotační peníze v celkové výši 24,5 milionu Kč, to je částka jako
nikdy dříve a troufám si říci, že se taková suma již nepovede sehnat ani v nadcházejících letech.
Nyní uvádím strukturu jednotlivých akcí, ke kterým se vážou jednotlivé finanční prostředky – výstavba
schodiště čp. 62, dotace na úroky z úvěrů, oprava sakrálních staveb - 6 kamenných křížků v našem katastru,
dofinancování oprav požární zbrojnice, výstavba 9 bj. čp. 62, opravy místních komunikací- U Bráha, Čečelovice
– Mečichov, Na Strhancích a k Míchovce. Připočtu-li k tomu naše vlastní vložené prostředky a dále akci, kterou
jsme prováděli pouze z vlastních peněz, tj. prodloužení plynovodu a vodovodu Na Pasece – celkem cca
300 000,-Kč, proinvestovali jsme v naší obci zhruba 30 milionů Kč. Všechny tyto prostředky by měly vést ke
zlepšení vzhledu naší obce a života v ní.
Neznám v našem okolí žádnou další, daleko větší obec, často s uvolněnými funkcionáři a pracovníky,
kde by se podařilo sehnat takový objem financí. Nevím, kolik z Vás si dovede představit, co zabere práce a času
sehnat jednotlivé finance, poté vybrat dodavatele, akci zdárně a úplně dokončit, zkontrolovat, přebrat a následně
vyhodnotit.
Z těchto důvodů mne tedy překvapí a hlavně zamrzí, když se občas dozvím názor některých občanů, že
se dělají některé věci zbytečně nebo že se o obec málo staráme. I když jsou to zřejmě jen výjimky, protože když
si prohlédnu výsledky podzimních komunálních voleb, tak jednak celkem velká volební účast a také to, že
většina minulých zastupitelů byla opět zvolena, je signálem, že neděláme zřejmě všechno špatně a že Vám není
lhostejné, co se v naší obci děje.
V neposlední řadě musím připomenout také ostatní běžné práce, které jsou neméně důležité pro chod
obce a poděkovat za ně všem, kteří se na nich podíleli. Zjara to byl úklid v obecních lesích, vybudování nové
oplocenky a výsadba stromků – stálá parta důchodců- p. Balatý a spol. Vyřezání a úklid křovin podél místních
komunikací a na Trávníkách – provedli zaměstnanci OÚ ve spolupráci s úřadem práce pod vedením p. Choda.
Celoroční sečení a úklid travnatých ploch v naší obci zajišťuje p. Černý se svými pomocníky. Dále nám p.
Panýrková od jara do podzimu svou péčí o veřejné květiny a skalky zkrášluje naši obec. Nejvíce práce bylo
provedeno na akci vodovodu a plynovodu Na Pasece, kde jsme si téměř veškeré zemní práce zajišťovali sami.
Zde by byl výčet jmen dlouhý, takže děkuji všem, kdo se dle svých možností zúčastnili.
Závěrem bych Vám všem chtěl popřát radostné a příjemné vánoční svátky, všechno nejlepší do nového
roku a hlavně hodně zdraví. Přeji Vám, ať na čas zapomenete na běžné problémy a starosti a ať u Vás vládne
štěstí, láska a především ta pravá vánoční pohoda.
Milan Stejskal, starosta obce.
Ze zasedání OZ Čečelovice dne :

6. 11. 2010
Na schůzi byl zvolen starostou Obce Čečelovice pan Milan Stejskal.
8 hlasů bylo pro, 1 člen se zdržel hlasování.
2. Místostarostou obce byli zvoleni 2 členové:
pan Bohumil Braun- 8 hlasů bylo pro, 1 člen se zdržel hlasování.
pan Ing. Josef Skala- 8 hlasů bylo pro, 1 člen se zdržel hlasování .
3. Předsedou finančního výboru byl zvolen pan Ing. Josef Skala.
8 hlasů bylo pro, 1 člen se zdržel hlasování
Členové výboru: Ing. Marie Kalbáčová, Jolana Hrubešová
4. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen pan Stanislav Vyžral.
8 hlasů bylo pro, 1 člen se zdržel hlasování.
Členové výboru: Bohumil Kůta st., Václav Kalbáč
5. Předsedou stavebního výboru byl zvolen pan Bohumil Braun.
8 hlasů bylo pro, 1 člen se zdržel hlasování .
Členové výboru: František Skala, Luboš Vachl
6. Správcem rozpočtu byl zvolen pan Ing. Josef Skala.
8 hlasů bylo pro, 1 člen se zdržel hlasování.
7. Předsedou výboru lesního hospodářství byl zvolen pan František Krejčí.
8 hlasů bylo pro, 1 člen se zdržel hlasování.
Členové výboru: Jaroslav Balatý, Milan Zach ml.
8. OZ schválilo výši odměn starosty, místostarostů a předsedů výborů.
9. Členové OZ schválili zřízení věcného břemene – položení elektropřípojky k čp. 62 a pověřilo starostu
obce podpisem smlouvy. Schváleno celkem 9 hlasy.
10. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočtovou změnu č. 5/2010 celkem 9 hlasy
1.

1.
2.

3.12. 2010
OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočtovou změnu č. 6/2010.
OZ schválilo místní poplatky na rok 2011 v této výši:
- vodné 23,- Kč/m3 + 20% DPH
- stočné 200,- Kč/objekt do 3 osob trvale bydlících, za každou další osobu 50,- Kč
- stočné - rekreační objekty 200,-Kč /objekt
- komunální odpad 420,- Kč / osobu trvale bydlících
- komunální odpad - rekreační objekty 500,- Kč/ objekt
- poplatky ze psů- 60,- Kč/ 1 psa

Jak se u nás volilo
V podzimním období proběhly v naší obci volby do Zastupitelstva obce Čečelovice. Přinášíme Vám touto
cestou naše výsledkové listiny jako připomenutí volebního klání.
Celkem je v naší obci 147 voličů, z toho volilo 100 občanů a 1 hlas byl však neplatný.
Nově zvolení členové
zastupitelstva obce
Poř.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jméno kandidáta
Milan Stejskal – 50 let
Ing. Marie Kalbáčová – 43 let
František Krejčí – 57 let
Bohumil Braun – 50 let
Ing. Josef Skala – 57 let
Stanislav Vyžral – 61 let
František Skala – 51 let
Jolana Hrubešová – 45 let
Luboš Vachl - 50 let

Počet
hlasů
93
84
78
71
69
60
56
53
50
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Poř.

Jméno kandidáta

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Milan Zach – 34 let
Václav Kalbáč – 47 let
Tomáš Lávička – 35 let
Bohumil Kůta – 61 let
Milan Zach – 54 let
František Šourek – 59 let
Václav Fišer – 59 let
Jaroslav Balatý – 72 let
Pavel Švec – 49 let

Počet
hlasů
47
47
33
27
26
21
18
6
1

 Naši jubilanti
Vzhledem k tomu, že zpravodaj vyšel naposledy v létě, alespoň vzpomeňme významných výročí našich
občanů i z měsíců podzimních a následujících zimních:
říjen
listopad
prosinec
Dubanová Ludmila
60 let Poklopová Dana
50 let Skolek Václav ml.
50 let
Kružliak Štefan
70 let Švec František
87 let Hakrová Hana
60 let
Němečková Aloisie
81 let Krejčová Marie
90 let
Klečková Olga
60 let
Hakr Antonín
81 let
leden 2011
Stejskalová Milada
83 let
Petrášková Anastázie 55 let
Vincencová Božena
70 let
Přejeme všem výše jmenovaným občanům hodně životního optimismu, lásky, pevného zdraví, radosti a
štěstí z obyčejných životních situací.

 Blahopřání k narození občánka
Dne 7. 7. 2010 se rodičům paní Lucii Stejskalové a panu Michalu Stejskalovi narodil syn Šimon Stejskal.
Přejeme celé rodině hodně radosti z malého čiperky.

 Společenské akce
- 11. ročník vánočního turnaje ve stolním tenise pro registrované i neregistrované hráče se bude konat dne
27. 12. 2010 od 9 hodin v sále pohostinství.
-29. 12. 2008 v 19,30 proběhne výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů obce Čečelovice v sále
pohostinství.
V příštím roce připravili pořadatelé z řad hasičů a místního spolku žen dva tradiční bály:
- 29. 1. 2011 od 20 hodin budou pořádat svůj tradiční ples hasiči. K tanci a poslechu bude hrát kapela Pozor,
vizita.
- 12. 2. 2011 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 6 12. 2010 -zdroj dat: KEO-registr obyvatel
Věk od- do 0-5 6-15
16-25 26-60 61-69
70-79 80-89 90-100
Ženy
4
6
10
43
8
9
7
1
Muži
4
2
9
43
7
10
4
Celkem je nás 88 žen a 79 mužů.
Celkový počet obyvatel obce: 167
Nejstarší ženou je paní Marie Krejčová /90 let/.
Nejstarším mužem je pan František Švec /87 let/
Narodil se v Čečelovicích letos 1 občánek Šimon Stejskal.
V naší obci v tomto roce zemřel pan Karel Surý.

 Střípky a postřehy z naší vesnice
- Poplatky se budou vybírat na obecním úřadě dne 21. 1. 2011 od 16 do 18 hodin a dne 22. 1. 2011
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. 2011.
- K tomuto číslu zpravodaje budou znovu naši stálí obyvatelé dostávat také 1 pohled Čečelovic k výtisku.
- Bylo opět požádáno ZD Záboří na posyp a zimní údržbu místních komunikací.
- Prosíme občany, kteří si odhlásili pevnou telefonní linku, aby tuto skutečnost nahlásili na obecním úřadě
z důvodů odstranění kabelů vedoucích do jejich domu. Obecní úřad požádá zřizovatele této linky a dojde
k odstranění nepěkných změtí drátů nad místními i státními komunikacemi.
- V listopadu proběhla v obci sbírka pro Občanské sdružení Diakonie Broumov. Došlo však k poruše vozidla,
které vybrané oblečení odváží, a tak bude tato akce realizována až tento čtvrtek. Diakonie opět velmi děkuje o
zájem našich čečelovických občanů někomu pomoci.
- 1. adventní neděli byl rozsvícen na návsi adventní strom a malý stromeček pro naše nejmenší.
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Rekonstrukce budovy školy po 100 letech



Kamenné křížky po celkové opravě v roce 2010

Křížek „Na Křížku“ z r. 1858

Křížek „Na Pasece“ z r. 1894
Křížek „Na cestě do Prokutinc“ z r. 1905

Křížek „U cesty do Mečichova“ z r. 1881
Křížek „Pod Vrchem“ z r. 1872

Křížek „U Pětnicáku“ z r. 1846
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