Vánoční zpravodaj obce Čečelovice
Rok 2014
2014
V půlnoční hodinu
anděl se zjevuje,
radostnou novinu
pastýřům zvěstuje.
Vánoce plné radosti, pokoje a dobré pohody a v novém roce 2015 hodně zdraví, štěstí a úspěchů
všem stálým obyvatelům i našim chalupářům přeje Vaše nové obecní zastupitelstvo.
Vážení a milí občané.
z Čečelovic
Chtěl bych Vám nejprve poděkovat jménem všech nových zastupitelů obce za Vaši podporu
v podzimních volbách. Byl navržen nový možný systém voleb a to kandidovat každý sám za sebe nikoli za
stranu. Jsme malá vesnice, a přesto se našel dostatek lidí ochotných pomoci budovat a opečovávat naše
Čečelovice. Touto cestou přímé volby se vydalo mnoho obcí. Do zastupitelstva se tak dostali 3 noví členové.
Nyní se dáváme znovu do práce. Na minulé schůzi OZ byl schválen Místní program obnovy venkova.
Byly stanoveny priority akcí pro příští 2 roky. Od toho se odrážíme v podání žádostí o granty v tomto měsíci a
měsících následujících.
V některých podaných grantech jsme letos úspěšní nebyli. Paní místostarostka Ing. Marie Kalbáčová již
jednala na Krajském úřadě v Českých Budějovicích s pracovnicí odboru, který nepodpořil naši žádost o opravení
pomníku padlým z grantu Úcta k předkům, a zjistila chyby, které bychom mohli odstranit, a žádost o grant by
tak mohla vyjít v příštím roce, protože otevřen pro žádosti bude. Jednou z chyb však bylo, že na pomníku nejsou
jména padlých vojáků. To již opravit nelze. Je to pietní místo , stojící na místě bývalého křížku, a na něm také
žádná jména nebyla. Ale za pokus to stojí.
Dále jsme nebyli úspěšní se žádostí o dovybavení požární ochrany – získání kalového čerpadla a
posuvného žebříku. Na druhou stranu byla úspěšná žádost o grant na vybudování dětského hřiště na návsi. Děti
si tedy mohou hrát i zde. Tuto žádost jsme v minulosti podávali snad pětkrát. Z grantu POV dokončuje firma
Aldast s.r.o. odstranění nemovitosti čp. 31.
V letošním roce jsme dokončili prodloužení veřejného osvětlení na koncích vesnice. Byla zaplocena
severní část zahrady u čp. 62 a napojena za stávající kamennou zeď na západě daného objektu.
V naší obci se letos proinvestovalo celkem zhruba 950 tisíc Kč, z peněz naší obce to byla částka 500
tisíc a stát doplatí z dotačních titulů 460 tisíc Kč.
Zástupci obce jednomyslně odsouhlasili na svém 2. zasedání pro příští rok, že žádost o grant v POV
bude směřována na vybudování bezdrátového rozhlasu v obci.
V plánu je rekonstrukce hráze místního obecního rybníčka Na Hlupíně, která se propadla a hrozilo další
podemílání místní asfaltové komunikace. Nyní je trhlina provizorně zasypána, ale další opravu nelze odkládat.
Dále je na příští rok v plánu zejména zpracování projektových dokumentací na vybudování ČOV,
rozměření a zasíťování parcel v lokalitě na Pasece. Dalším oříškem je vypracování projektu na dostavbu OÚ po
demolici čp. 31.
Chtěl bych po prvních začátcích fungování nového zastupitelstva poděkovat všem nově zvoleným za
jejich velký zájem o práci pro obec, za jejich vstřícné nápady a připomínky i celkovou aktivitu. Je na nich vidět,
že si uvědomují, že byli zvoleni a jsou tu pro občany a jejich potřeby.
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 bylo vyčištění Paseky a následný úklid obce.
Celoroční sečení a úklid travnatých ploch v naší obci zajišťuje p. Třeštík se svými pomocníky – paní
Panýrkovou, panem Černým a panem Vyžralem. Dále nám p. Marešová a Zíbarová pomáhaly s úklidem,
natěračskými pracemi a údržbou obecních veřejných prostor.
Taktéž mám radost z fungování místní knihovny. Paní Reitmajerová dokáže vždy děti pro něco
nadchnout. Vypůjčovat knihy si chodí místní obyvatelé i lidé z blízkého Záboří, kde knihovna před lety zanikla.
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.
Té si můžeme užít již tuto neděli 7. 12. 2014 od 14 hodin, kdy začíná v místní kapli sv. Josefa mše svatá
celebrovaná panem Petrem Koutským z farnosti Horažďovice. Po skončení bude program pokračovat před
místním pohostinstvím. Oprášíme staré zvyky – lití olova, pečení a pojídání jedlých kaštanů. Na trubku zahraje

několik vánočních koled pan Štěpán Kolář, pokračovatel rodu Karnosů. O zahřátí se postará paní hostinská
s nabídkou teplých nápojů a dalších pochoutek, které se osvědčily i loni.
A když nám bude zima, čečelovické děti ve vyhřátém sále pohostinství předvedou vánoční program,
který si připravily na vystoupení pro naše seniory konané minulou neděli. Záhy se pak změní v čertíky a
podvečer bude patřit jim.
Tak přijďte všichni společně „pobejt“.
Milan Stejskal, starosta obce

Přijatá usnesení z ustavující schůze OZ Čečelovice ze dne 6. 11. 2014
Na veřejné schůzi byl zvolen starosta Obce Čečelovice pan Milan Stejskal.
8 členů bylo pro, 1 člen se zdržel hlasování.
2. Na veřejné schůzi byli zvoleni 2 místostarostové:
2a) Ing. Marie Kalbáčová – 8 členů bylo pro, 1 člen se zdržel hlasování
2b) pan Bohumil Braun - 8 hlasů bylo pro, 1 člen se zdržel hlasování.
3. Předsedou finančního výboru byl zvolen pan Luboš Vachl - 8 hlasů bylo pro
1 člen se zdržel hlasování
Členové výboru: Ing. Petr Kalbáč, Milan Zach
-8 členů bylo pro, 1 se zdržel hlasování
Správcem rozpočtu byl zvolen pan Luboš Vachl.
8 hlasů bylo pro, 1 člen se zdržel hlasování
4. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen
Předseda – František Skala
Členové – Jolana Hrubešová, Dana Skalová
8 hlasů bylo pro, 1 člen se zdržel hlasování.
5. Předsedou stavebního výboru byl zvolen
Předseda Bohumil Braun.
Členové výboru: Tomáš Lávička
7 hlasů bylo pro, 2 členové se zdrželi hlasování
6. Předsedou výboru lesního hospodářství byl zvolen
Předseda František Krejčí.
Členové – Stanislav Vyžral
8 členů bylo pro, 1 člen se zdržel hlasování.
7. OZ schválilo odměny za výkon funkcí
starosta obce: 6.500,-Kč
místostarostové:3.500,-Kč
předsedové výborů: 500,- Kč
členové výborů 250,- Kč
Při souběhu funkcí je vyplácena odměna pouze za výkon jedné funkce s nejvyšší měsíční částkou.
Celkem schváleno 9 hlasy členů OZ
8. OZ schválilo žádost firmy Elektroinvest Strakonice s.r.o. se stavbou „Čečelovice, p. Skalová, p.č.
166/22 – KNN“ – číslo stavby 1030020549 s podmínkou, že obec požaduje do výkopové rýhy položit
kabel veřejného osvětlení, dále ponechat dva stávající betonové sloupy veřej. osvětlení.
1.

Přijatá usnesení ze schůze OZ konané dne 27. 11. 2014
1.
2.
3.
4.

OZ schválilo aktualizovaný „Místní program obnovy venkova obce Čečelovice na období od 2015 –
2016.“
OZ odsouhlasilo smlouvu o zřízení věcného břemene parc. č. 2177/1 u čp. 12 – smlouva č. ZP – 014
3300 29 135/001 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
OZ odsouhlasilo rozpočtovou změnu 5/2014.
OZ odsouhlasilo vzor nových nájemních smluv na obecní byty.

• Jak se u nás volilo
V podzimním období proběhly v naší obci volby do Zastupitelstva obce Čečelovice a dále dvě kola senátních
voleb.
Celkem je v naší obci 167 voličů, z toho platně volilo 103 občanů do Zastupitelstva obce. Do nového
zastupitelstva přišli 3 noví členové.
Ve druhém kole voleb do Senátu Parlamentu ČR byl v Čečelovicích zvolen většinou hlasů p. MUDr. Martin
Gregora /26 hlasů/, druhý byl Ing. Karel Kratochvíle /5 hlasů/. Prvního kola se zúčastnilo 72 voličů, kteří svůj
hlas odevzdali, ve druhém kole byla účast velmi malá - pouze 32 voličů ze 167. Ale to byl celorepublikový jev.
• Blahopřání k narození občánka
Dne 8. 8. 2014 se rodičům paní Michaele Houbové a panu Janu Junovi čp. 62 narodila dcera Sofie Junová.
Přejeme celé rodině hodně radosti z malé slečny.
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• Smutné události
Dne 23. 5. 2014 nás navždy opustila paní Růžena Červená ve věku nedožitých 84 let.
Dne 28. 9. 2014 zesnula tiše v kruhu rodinném paní Marie Krejčová, nejstarší žena naší obce, které by bylo
v listopadu 94 let.
Dne 8. 11. 2014 pak zemřel pan Josef Malý ve věku 82 let.
Čest jejich památce a upřímnou soustrast všem rodinám.
V tomto roce tedy v Čečelovicích usednou čtyři rodiny ke štědrovečerní večeři a místo u stolu pro jejich
milovaného člena už zůstane navždy prázdné.
• Naši jubilanti
Vzhledem k tomu, že zpravodaj vyšel naposledy v květnu, alespoň vzpomeňme významných výročí našich
občanů i z měsíců minulých:
Srpen: paní Anežka Vlčková
84 let
Listopad:
paní Milena Benediktová 45 let
paní Růžena Chodová
90 let
paní Jiřina Lembasová
45 let
pan Bohumil Kůta
65 let
pan Ladislav Šlapák
65 let
Září:
paní Ludmila Motyčáková70 let
paní Jaroslava Švecová 65 let
Říjen: paní Věra Červená
60 let
pan Antonín Hakr
85 let
pan Bohumil Braun
81 let
Prosinec:
paní Jitka Šlapáková
65 let
paní Aloisie Němečková 85 let
pan Luboš Vachl
55 let
Přejeme všem výše jmenovaným občanům hodně životního optimismu, lásky, pevného zdraví, radosti a
štěstí z obyčejných životních situací.
• Společenské akce
- 7. 12. 2014 od 14 hodin se koná mše svatá, kterou bude celebrovat pan Petr Koutský z farnosti Horažďovice.
Od 15 hodin se pak v místě před místním pohostinstvím uskuteční setkání obyvatel naší vesnice na vánoční akci,
kdy si děti budou moci odlévat olovo, dospělí se zahřejí dobrým vánočním punčem a svařákem. Nově se budou
moci ochutnat pečené kaštany, které pro nás nakoupila paní hostinská. Pošumavská kapela nám z technických
důvodů neslíbila naše objednané vystoupení, ale o vánoční náladu se jistě postaráme sami. V sále místního
pohostinství pak naše děti předvedou, co si nacvičily pro druhé setkání seniorů, které proběhlo 30.11.2014. Ti,
co tedy na setkání nebyli, mohou vidět naše děti také. A aby nám bylo předvánočně hezky, bude prý připravena
ochutnávka kapřích hranolků. V podvečerních hodinách se dostaví do sálu místního pohostinství ti správní čerti,
kteří si chtějí užít čertovské diskotéky. Tak načesat kožíšky, přivonět pekelným odérem, vyleštit růžky a hajdy,
dětičky, na parket.
- Jubilejní 15. ročník vánočního turnaje ve stolním tenise pro registrované i neregistrované hráče se bude
konat dne 27. 12. 2014 od 9 hodin v sále pohostinství.
-28. 12. 2014 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:
- 24. 1. 2015 od 20 hodin budou pořádat svůj tradiční ples hasiči. K tanci a poslechu bude hrát kapela Talisman
ST.
- 14. 2. 2015 od 20 hodin pořádají svůj bál místní ženy. O dobrou náladu se tentokráte postará kapela Tři
cvrčci.
• Střípky a postřehy z naší vesnice
- 1. ustavující schůze nového zastupitelstva překvapila mnohé četné přítomné hosty kvůli avízovanému
osobnímu pozvání a zhodnocení práce v obci v minulém volebním období odstupujícím místostarostou panem
Ing. Josefem Skalou. Kritika z jeho úst se snášela na jednoho po druhém. Nešetřily se hlavy staronových ani
nových zastupitelů. Byla vyřčena slova, která již nelze vzít zpět. Je smutné, že k tomuto muselo dojít právě tímto
způsobem, a práce, kterou zastupitelé za ta léta opravdové spolupráce společně dokázali, dostala povážlivé
trhliny a špinavé stíny. Ale snad jednou čas rány zhojí.
- Zapisováním průběhů veřejných zasedání byla pověřena paní Alena Šourková, místní kronikářka.
-V minulém týdnu došlo k požáru kuchyňské linky a následně i části kuchyně v podkrovním obecním bytě v čp.
62. Důvodem bylo vznícení oleje pro přípravu hranolků, který byl dětmi nechán bez dozoru. Díky
duchapřítomnosti souseda - pana Tkáče nedošlo k šíření požáru do jiných částí domu a bytu. Děkujeme touto
cestou mnohokrát zachránci, který se zachoval velmi duchapřítomně. Postižené rodině nezbývá, než své náklady
spojené s rekonstrukcí kuchyně a odstraněním veškerých ostatních škod v bytě nést finančně sama, neboť neměla
sjednané pojištění domácnosti.
- Bylo opět požádáno ZD Záboří o posyp a zimní údržbu místních komunikací.
- Na přelomu listopadu a prosince proběhla v obci sbírka pro Občanské sdružení Diakonie Broumov. Diakonie
opět velmi děkuje za zájem našich čečelovických občanů někomu pomoci.
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- 1. adventní neděli byl rozsvícen na návsi adventní strom.
- Začíná zima, a tak se obracíme znovu na naše skvělé fotografy, aby zaznamenávali různé akce v obci, zimní
přírodu v obci i mimo ni. Chtěli bychom v příštím roce vydat nové pohledy opatřené znakem obce.
- V září a na konci listopadu doznala náves několika změn. Před nájemními byty v čp. 32 bylo vybudováno
dětské hřiště a z druhé strany OÚ zmizela nemovitost čp. 31, kterou jsme zakoupili pro účely zbudování nové
části OÚ a prostoru pro uskladnění techniky pro údržbu zeleně v obci.
- 30.11. 2014 proběhlo již druhé setkání našich seniorů v sále místního pohostinství. Děkujeme paní Aleně
Šourkové a ostatním pomocnicím, které se postaraly o zhotovení rozličného pohoštění, výzdobu stolů a secvičily
program dětí. Připravily tak našim starším občanům příjemnou atmosféru v nedělním odpoledni. Děkujeme
taktéž čečelovické hudební skupině TOTO, která zajistila úsměvy na tvářích všech přítomných.
•

Ze setkání seniorů

Foto Irena Zachová
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