Květnový zpravodaj obce Čečelovice
2014
PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ OZ
ze dne 13. 12. 2013
1. OZ Obce Čečelovice projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č.7/2013.
2. OZ Obce Čečelovice projednalo a schválilo rozpočet DSO Radina na rok 2014 a rozpočtový výhled
DSO Radina.
3. OZ projednalo a schválilo návrh rozpočtu obce na rok 2014 jako přebytkový.
4. OZ Obce Čečelovice projednalo a schválilo příspěvek obce na POV Blatensko ve výši 30% - tj. 5
860,20 Kč.
5. OZ Obce Čečelovice projednalo a schválilo místní poplatky na rok 2014 ve výši:
- vodné 28,- Kč /m3
- stočné 200,- Kč / objekt do 3 osob + 50,- Kč za každou další osobu
- poplatky za svoz komunálního odpadu:
u trvale bydlících 500,- Kč/osobu
u rekreačních objektů 500,- Kč / objekt
- poplatky ze psů 60,- Kč / 1 psa
6. OZ projednalo a schválilo inventarizační komisi ve složení:
Předseda – František Krejčí
Členové – Ing. Marie Kalbáčová, Luboš Vachl
A pověřilo ji k provedení inventarizace k 31. 12. 2013 dle plánu inventur.
7. OZ projednalo a schválilo výši hodinové mzdy u dohod o provedení práce ve výši 80,- Kč/hodinu s
účinností od 1. 1. 2014.
ze dne 13. 2. 2014
1. OZ projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č. 1/2014.
2. OZ projednalo a schválilo pořádání RALLYE AGROPA PAČEJOV v katastru obce.

 Naši jubilanti
Leden:
Únor:

paní Milada Stejskalová
86 l et
paní Anna Malá
70 l et
pan Bohumil Kůta
40 l et
Březen:
paní Růžena Švecová
83 l et
pan Josef Malý
82 l et
paní Helena Harášková
82 l et
paní Dana Stejskalová
55 l et
paní Jitka Filipovová
40 l et
Duben:
paní Jaroslava Vachlová
50 l et
pan Karel Němeček
88 l et
Květen:
pan Bohumil Vaněček
75 l et
Červen:
paní Růžena Červená
84 l et
Červenec: paní Marie Braunová
81 l et
pan Miroslav Vincenc
60 l et
paní Miloslava Vachušková
70 l et
paní Anna Švecová
85 l et
pan Jaroslav Třeštík
55let
Přejeme všem výše jmenovaným občanům hodně lásky,
životního optimismu.

pevného zdraví a

/zdroj dat KEO-registr obyvatel/.

 Nově narození občánci:
13. 12. 2013 se v rodině paní Lenky Jeníčkové a pana Františka Jeníčka narodila dcerka Elena
Jeníčková.

3. 1. 2014 přibyl v rodině paní Kateřiny Karasové a Ondřeje Brauna druhorozený syn Dominik Braun.
Přejeme rodinám nově narozených občánků hodně radostí, které s nimi prožívají.


 Smutné události
Dne 11. prosince 2013 zemřel pan František Červený.
Dne 18. ledna 2014 zemřela paní Marie Němečková.
Čest jejich památce a upřímnou soustrast oběma rodinám.

 Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s obecním úřadem
VYHLÁSILA









HUMANITÁRNÍ

SBÍRKU

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše jen funkční
Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Knihy
Obuv veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Nově můžete darovat i menší funkční elektrospotřebiče – vysavače, žehličky,
topinkovače, kulmy, holicí strojky, hodinky, váhy, mixery, kávovary, vrtačky,
mikrovlnky, počítače.

VĚCI, KTERÉ NÁM , PROSÍME, NEDÁVEJTE:
obnošené boty, obnošené svetry, ledničky, televize, nábytek, jízdní kola, lyže, dětské kočárky - ty se
transportem znehodnotí
Sbírka se uskuteční:
Čas a místo:
13. 5., a 20. 5. 2014 od 19 do 20 hodin na OÚ
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Osoby zodpovědné za sbírku v obci: K. Zachová a D. Stejskalová

 Střípky a postřehy z naší vesnice















V prosinci se uskutečnilo první setkání našich seniorů. Ženy připravily pohoštění, děti si
nacvičily s paní Radkou Cinkovou vystoupení pro pobavení všech přítomných. Místní hudebníci pan Tomáš Lávička a pan Antonín Hakr pak večer proložily krásnými lidovými písničkami. Jak
důležitá je pro nás všechny tato skupina obyvatel, zhodnotil ve svém krátkém úvodním projevu
pan starosta. Děkujeme mnohokrát všem, kteří s tímto nápadem přišli a o tuto akci se postarali.
Stane se toto setkávání pravidelností? Určitě ano.
V předvánočním čase jsme se také sešli při slavnostním odpoledni na mši v kapli sv. Josefa a u
vánočního stromku před obecním úřadem. Popili jsme svařáky, punče a ovocné čaje, k dobré
pohodě zahrála Pošumavská dudácká kapela. Lilo se olovo a lidé si zazpívali koledy. Další
pokračování pořadu bylo ve vytopeném sále pohostinství. Hudební skupina nás provedla
adventní dobou slovem a písničkou. Nebyl to marný čas. V očích všech přítomných byl vidět
plamínek soudržnosti a lásky. A naše dětičky si v průběhu pořadu vytvořily krásný papírový
řetěz a dověděly se, jak to dříve za života předků v době adventu chodilo.
Ve čtvrtek 31. 2. byla na veřejném zasedání zastupitelstva oceněna Monika Horynová. Naši
obec reprezentovala na celostátní výtvarné soutěži s hasičskou tématikou. Obsadila skvělé třetí
místo. A tak máme třetí nejlepší výtvarnici republiky. Monika si z rukou starosty převzala
malířskou soupravu.
Místní hasiči v brzkém jaru vyčistili koupaliště, vydesinfikovali a spláchli dno nádrže. Použili při
tom také výpomoc pana Slezáka ze Záboří, který pomocí svého kalového čerpadla dokázal
vytvořit silný proud vody z přilehlé studny pro vystříkání břehů a dna nádrže. Ukazuje se, že i
naše obec by si takového silného technického pomocníka zasloužila. Škoda, že grant na podporu
požárních jednotek pro nás nebyl úspěšný. Měli jsme o čerpadlo zažádáno.
V letošním roce navštívily naši obec opět malé princezny, čarodějky, piráti a jiné veselé
postavičky, aby si zařádily 2. 3. v místním sále na svém dětském maškarním plese. O skvělou
náladou se postarala paní Jolana Hrubešová a paní Radka Cinková. Obě se zhostily tohoto úkolu
velmi dobře. Hudební chvilky střídaly soutěže, tombola. Na stolech se objevily malé zákusky,
které rychle občerstvily skotačící omladinu. Děkujeme oběma ženám a jejich několika skvělým
pomocnicím za hezké odpoledne.
A aby toho setkávání nebylo málo, 7. března si daly dostaveníčko naše místní ženy, aby oslavily
MDŽ v duchu předrevolučního času. Nacvičily si své vystoupení, které bylo srdečně přijato
ostatními účastníky. Ale odpočinku se nedočkaly, čekalo je mnoho tanečních vystoupeních s
taneční skupinou „Osm a půl opice“. K tanci hrála kapela W&C Pauza. V bohaté tombole
nacházely oslavenkyně nevídané výhry. A je tu zas další setkání, které nedá lidem zapomenout.
Naše obec se pěkně v oslavách rozjela, že?
Letošní předvelikonoční úklid díky mírné zimě a malému množství posypového materiálu nebyl
tak náročný na čas a sílu brigádníků. Přesto děkujeme všem, kteří se této akce zúčastnili.
Velikonoční křístání se letos obešlo bez sněžení, ale koledníci měli i tak dost starostí s malými
capartíky. Jeden z nejmladších si s úlevou po prvním dni řekl, že na takové dlouhé procházce
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ještě nikdy nebyl. Letošní kaprálové splnili svůj úkol na výbornou. Děti byly informovány
vývěskou s časy srazů, větší děti skvěle o malé kamarády pečovaly, když je bolely nožičky,
nastalo možná i poponášení. Do našich schránek přišel pozdrav veselých Velikonoc. Po místních
komunikacích nebyla rozbitá vajíčka jako loni, kdy si koledníci udělali cestou domů vajíčkovou
bitvu. Také letos tím asi čerstvých vajíček v košíkách
mnoho nepřibývalo. Snad to bude příští rok lepší.












A byl svátek čarodějných příběhů a
prostodivných osůbek. I do naší vesničky přilétly 30. dubna léta páně 2014 povětrné ženy. Byly
dvě a byly krásné. Věk jsme se jim netroufli hádat, ale podle jejich slov už jim bylo letos 1457
let, no prostě mladice. Obcházely účastníky večera s knihou hříchů, jež se neustále plnila. Jistě
nás poctí svou přítomností i příští rok a přivedou si posilu.
I menší děti se zapojily do oslav. Po dlouhých letech odmlky se na návsi objevily v rukou našich
nejmenších i školní mládeže rozsvícené lampiony. Průvodem od májky jsme se vydali k místu
pod Vrchem, kde již na hranici čekala čarodějnice k následnému upálení. Vatra vzplála a dala
okolnímu kraji signál, že na tom nejvyšším místě v okolí leží vesnice, která ctí dávné zvyky
předků.
Naši hlídači májku opravdu střežili, někteří až do dopoledních hodin. Za to jim patří velký dík.
To v některých vesnicích ráno již májky nestály…
Ve vývěsce OÚ byl vyvěšen leták upozorňující na placení nájmů z hrobů na hřbitově v Záboří
(období: na 5 let). Platbu můžete uskutečnit v hotovosti na OÚ Záboří nebo po telefonické
domluvě i složenkou, která bude doručena po nahlášení adresy a čísla hrobu.
Ve čtvrtek 1. 5. v 17 hodin proběhla v místní kapličce mše svatá za účasti kněze, místního
rodáka p. Karla Vrby.
Zastupitelé obce Čečelovice mají teď před sebou velký úkol, vybrat možnou verzi na přístavbu
obecního úřadu s technickou místností pro uložení nářadí a strojů pro údržbu místních travních
ploch. Bylo osloveno architektonické studio, aby vypracovalo několik možných návrhů dané
lokality v čp. 31 – vedle OÚ. Zatím byla předložena jedna verze, u které se zastupitelé zatím
nemohli domluvit na obsahu a hlavně výšce budov. Ani studio ještě nepřišlo s dokončenou verzí,
kterou zastupitelé budou moci schválit či bude-li se jednat o další jiné možnosti. Nutno
podotknout, že naši spoluobčané budou obeznámeni s verzemi projektu při prezentaci studie na
některém veřejném zasedání OÚ. I lidé z Čečelovic by totiž rádi zaujmuli stanovisko k nové
budoucí výstavbě. Zastupitelé jsou voleni občany naší vesnice, jsou jejich prodlouženou rukou a
na to by měli v první řadě pamatovat. Zatím se v této obci výstavbou a přestavbou obecních
budov podařilo jakž takž vyřešit celkem slušnou formou zachování soukromí stávajících obyvatel
v domech v blízkém okolí 18 nájemních bytů. Vše záleží na lidech…
Volby VIII. Evropského parlamentu proběhnou v České republice v pátek 23. a v sobotu 24.
května 2014.
Přílohou květnového zpravodaje je rozpočet obce na tento rok.
Prosíme naše občany, kteří zaznamenávají fotografické zážitky z daných akcí, aby nám posílali
své příspěvky. Chybí nám zdokumentovat setkání seniorů a vánoční setkání u stromku a pak
následná akce v místním sále pohostinství. Děkujeme předem.

 Fotodokumentace z proběhlých akcí v letošním roce

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
Foto Kristýna Pilná
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Velikonoční křístání

Foto Lukáš Zach
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MDŽ

Foto
Bohumil
Braun
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Čarod
arodějnice,
arod jnice, lampionový průvod
pr vod a májka

Foto Irena Zachová
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