ZPRAVODAJ OBCE ČEČELOVICE
duben 2015

Ročník XIV. – rok 2015 – č. 42

VYBÍRÁME Z OBSAHU:

Kamenické slavnosti – Slatinský patník 2015
V polovině ledna tohoto roku jsem se zúčastnil spolu se starostou obce
schůzky se zástupci obce Slatina, která se konala na pozvání starosty obce Ing.
Václava Vachušky a za účasti starostky obce Kadov, paní Vlaďky Tomanové.
Smyslem tohoto neformálního setkání bylo vytipovat případný společný okruh
problémů sousedících obcí, které před nimi vyvstaly s novými zákony a které by
bylo možné případně v budoucnu řešit společně vzájemnou oboustranně výhodnou
spoluprácí (např. bio-odpady).
Na závěr této schůzky byla naše obec pozvána do Slatiny na kamenické
slavnosti, které tato obec pořádá. V letošním roce se jedná již o pátý ročník. Oba
nás tato informace překvapila, protože i přes poměrně blízkou vzdálenost obce
Slatina jsme dosud o těchto slavnostech neslyšeli, a po krátkém výkladu jsme rádi
toto pozvání přijali - tedy za předpokladu, že se najdou v naší obci nějací zájemci.
Pro čtenáře Zpravodaje a případné odvážné sochaře, kteří by se chtěli této akce
zúčastnit, předkládáme krátkou informaci o tom, co je to „Slatinský patník“. Někteří
z Vás možná již viděli pořad o Slatinském patníku, který vysílala dne 12. 4. 2015
ČT1 v pořadu Toulavá kamera. Jedná se o kamenické slavnosti, na které jsou zváni
mimo různých soukromých zájemců především i zástupci okolních obcí, aby si zde
za účasti jak místních zkušených kameníků, tak i přizvaných profesionálních
odborníků opracovali svůj patník nebo mezník. Jak jistě všichni víte, obec Slatina
leží v kamenické oblasti, kde v minulosti pracovalo poměrně dost našich občanů a i
v současnosti ještě někteří pracují. Kamenictví zde má poměrně bohatou tradici,
v obci je zřejmě největší lom v regionu, kde se víc než 100 roků těží žula.
Cílem této letní slavnosti, která probíhá v měsíci srpnu, je představit tradici a
historii obce a připomenout, že kamenictví do Slatiny, ale i do jejího okolí patří.
Stává se již pomalu tradicí, že se na této akci mohou lidé setkávat, popovídat si,
občerstvit se a pobavit třeba právě při opracování kamene. V průběhu slavnosti
probíhá vždy soutěž o nejlepší kamenický výrobek a po vyhlášení a ukončení prací
se koná taneční zábava. Všichni přihlášení amatérští umělci opracovávají žulový či
pískovcový kámen dle vlastního výběru a podle vlastních motivů a nápadů. Patníky
a mezníky, které při těchto setkáních vzniknou, nezůstávají opomenuty a jsou
osazované např. v okolí a na křižovatkách obecních cest, na hranicích sousedících
katastrů jako nové, drobné a zajímavé krajinné prvky
nebo v zúčastněných obcích na veřejných prostranstvích
jako památka pro další generace.
7. dubna jsme naši obec přihlásili a 1. srpna
pojedeme vytesat svůj „čečelovický patník“ při
slatinských kamenických slavnostech. Pokusíme se
sestavit zručný tým s doprovodem čečelovických
povzbuzovatelů a zhotovíme malé kamenné dílo.
V případě, že se výrobek povede, můžeme uvažovat o
jeho instalaci ve veřejném prostoru – např. ve skalce
před obecním úřadem.
Bohumil Braun, místostarosta
Video: https://www.youtube.com/watch?v=W-8jh4pY_qU
Foto:http://www.obec-slatina.eu/fotogalerie?view=gallery
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Vzpomínky rodáka – p. Bohumila Brauna
„Co Tě nezabije, to Tě posílí“ – toto motto by mohlo
předznamenat dnešní povídání. Napadlo mne několikrát, když jsem
naslouchala vypravování čečelovického rodáka pana Bohumila Brauna.
Věděla jsem, že se osud s panem Braunem nemazlil. Ale že měl dětství
a dospívání až tak těžké, jsem netušila. Přesto tenhle skromný a
houževnatý důchodce dokázal i přes nepřízeň osudu v životě velmi
dobře obstát, nezatrpknout, nepodlehnout sebelítosti. Patří se svojí
ženou k lidem, jichž si velmi vážím, a na povídání s nimi jsem se těšila.
Pan Bohumil Braun se narodil 11. října 1933 do zemědělské
rodiny č. p. 3 Anně a Bohumilu Braunovým. Vyrůstal se starší sestrou Annou. V době, kdy se narodil, už
byla v plném rozmachu hospodářská krize a pomalu se dostával k moci Hitler. Pan Braun si vzpomíná, jak
byla r. 1939 vyhlášena mobilizace a on s kamarády tehdy přihlížel nástupu čečelovických branců. Ti se
shromáždili před místní hospodou a po proslovu zdejšího učitele byli odvezeni do Horažďovic - Předměstí
na vlak ke splnění svých vlasteneckých povinností.
První školní stupeň se chodilo do zdejší školy, na druhý stupeň do Záboří. V Záboří s ním do stejné
třídy chodila i paní Braunová, ale koho by v té době napadlo, že tihle dva spolu budou později žít desítky
let?
Ve válečných časech se lidé scházeli u pana Kláska, který vlastnil rádio a když se ozvala relace Volá
Londýn, všichni dospělí napjatě natahovali uši u rádia, zatímco malý Bohumil s kamarády hlídal, zda je tzv.
čistý vzduch.
Blížily se Velikonoce roku 1943 a paní Anna Braunová (nar. 2. 2. 1898) dostala jakousi chřipku. Přijel lékař,
předepsal lék, po kterém bohužel paní Anna na Zelený čtvrtek před zraky své rodiny zkolabovala a
v pouhých 45 letech zemřela. Děti zůstaly pouze s dědou a otcem.
Čas běžel, přišlo jaro 1945. Čečelovičtí kluci hráli fotbal na Mejtech za Míchovkou a v tom uslyšeli
příšerný hukot tanků. Báli se, že přijíždí Němci. Pak uviděli bílé hvězdy na tancích a s neskrývanou radostí
zjistili, že se jedná o americkou armádu. Tanky mířily na Záboří a odtud do Kadova, kde byly ¾ roku.
Stejně jako kdysi pan Dušek i pan Braun si vybavuje, jak tehdy měnili kluci s Američany vajíčka za cigarety.
Vybavuje si rovněž, jak Američané zásobili Pepíka Dudákouc mnoha páry bot. Na moji zvědavou otázku,
jak se dorozumívali, odpověděl pan Braun: „Američtí vojáci uměli trochu německy, my také.“ Někdy prý
Američané odhodili záměrně nedokouřenou cigaretu s úmyslem nechat ji dokouřit dospívajícím
chlapcům, kteří po ní lačně skočili. U Klásků bylo pět Američanů. Jeden Američan padl za obcí (Pod
Vosečkou) rukou německého snajpra, který zřejmě prchal do sběrného tábora pro německé vojáky ve
Velkém Boru.
Válka skončila, ale kdo by si myslel, že na dospívajícího Bohumila čekaly už jen lepší časy, ten by se mýlil.
Na podzim 1945 začal Bohumilův tatínek kašlat krev a i přes nabídnutou pomoc příbuzných z Prahy
nečekaně v říjnu 1945 zemřel. Stejně jako maminka Anna odešel pan Bohumil Braun (nar. 13. 2. 1896)
předčasně, ve 49 letech. V té době už nežil ani děda, a tak sourozenci Anna a Bohumil zůstali zcela sami.
Pomoc jim sice nabídli příbuzní Končelíkovi č. p. 50, odkud pocházela jejich maminka, ale protože se sami
měli co otáčet, dospívající sourozenci jim nechtěli být na obtíž. Tehdy začala asi nejtěžší etapa života p.
Brauna. Bylo mu pouhých 12 let, pracoval u Klásků. Ve zdi si proboural vrátka a domů do č. p. 3 se chodil
vyspat. I když lidem bylo dětí líto, sousedé zhruba rok dětem vařili, přesto v těžké poválečné době měl
každý svých starostí dost a děti Braunovy se musely s nelehkým osudem prát samy. Nebyla žádná
organizace, která by tehdy takovým dětem pomáhala. Hlad, málo oblečení, opuštěnost, samota, tak jim
často bylo. Sice nějaké peníze utržily z pachtovného z polí a něco zbylo z dědictví po rodičích, ale pořád
málo na slušný život pro dospívající děti…
V poválečných letech zavítala do Čečelovic organizace UNRRA. Jednalo se o organizaci založenou roku
1943 na základě Washingtonské dohody, jejíž oficiální název zněl Správa spojených národů pro pomoc a
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obnovu. Tehdy přivezli v rámci poválečné pomoci Československu pracovníci UNRRy oblečení na náves.
Po šatstvu se jen zaprášilo, ale na děti Bohumila a Annu bohužel v nabízené pomoci nebylo nic, co by
velikostí odpovídalo jejich postavám. Vybaví si někdo z Vás pamětníků tuto charitativní událost??
Strýc z Prahy si pana Bohumila vzal r. 1948 k sobě do Prahy. V letech 1949-1950 se Bohumil vyučil ve
strýcově soukromé firmě v pražské Libni tesařskému řemeslu. Poté byl vybrán k dalšímu studiu na
průmyslovku. Zklamání přišlo v podobě sdělení, že se škola nalézá až v Náchodě. Hned následující den jej
však vystřídala radost, když úřednice zjistila, že obor lze studovat i ve Volyni.
Starší ze sourozenců, Anna, se vyučila v Lázních Bělohrad. Pracovala u rodiny Beckrů a Bohumil tam svoji
sestru navštěvoval. Leckdy se takové naplánované setkání neobešlo bez problémů, jaké si v době
mobilních telefonů neumíme už představit. Když se vlak zpozdí nebo omylem sednete na jiný spoj, prostě
jen pošlete sms zprávu. Tehdy takové neplánované zdržení vyvolalo v druhých obavy, co se Vám mohlo
přihodit. Anna se v r. 1961 vdala a zůstala natrvalo ve Rtyni v Podkrkonoší v severních Čechách.
Bohumil se v Praze zapojil do tanečního spolku rodáků Chodska a Pošumaví a vystupoval v nádherném
kroji i v proslulé Lucerně. Jinak ovšem mnoho času o víkendech trávil přivyděláváním si peněz. Dá se bez
nadsázky říci, že dospěl dříve, než musel. Někdy jezdil na opuštěnou chalupu do Čečelovic (pamětníci si
možná vzpomenou, jak zde bývala kampelička) a zavítal k muzice v blízkém Záboří. Tam také jako
sedmnáctiletý vyzval k tanci svoji bývalou spolužačku Marii a mladí lidé se postupně, během dalších 6 let,
začali sbližovat.
S nástupem na průmyslovku ve Volyni přesídlil mladý Bohumil opět do Čečelovic, a ač to dnes zní
naprosto neuvěřitelně, denně jezdil na kole z Čečelovic do Volyně. Ještě stihl biflovat ze slovníku
upevněném na řídítkách kola cizojazyčná slovíčka. Peněz nebylo nazbyt. A tak mladý Bohumil velmi
zajásal, když dostal darem od p. Haráška 150 Kčs. Jeho radost však netrvala dlouho. Toho jarního dne r.
1953 cestou do školy zjistil, že byla nařízena měnová reforma a po zaplacení obědů ve Volyni, nezbylo
z darovaných peněz nic. Jistě nebyl z vás starších občanů sám, kdo tehdy cítil zmar. Vždyť i paní Krejčová,
jejíž povídání bylo v minulém zpravodaji, na reformu vzpomínala s trpkostí.
Říká se, že po dešti vyjde vždy slunce. A nejinak tomu bývá i v životě – po špatných časech se na člověka
zase usměje štěstí. Po absolvování vojenské základní služby, která se díky tehdejším událostem
v Maďarsku protáhla o tři měsíce, se p. Braun r. 1956 vrátil z vojny. Vojnu absolvoval např. v Žatci,
Neveklově, ale i na Slovensku.
7. února 1957 si Marie a Bohumil řekli své ano ve Vodňanech. 14. června 1960 se manželům narodila
dvojčata, Alenka a následně malý Bohouš.
Rok 1957 znamenal i nástup p. Brauna do tehdejšího OSP Blatná. V Blatné i blízkém okolí je mnoho
staveb, které měl „pod palcem“ právě p. Braun, např. škola a bytovky v Záboří, rekonstrukce zámku ve
Lnářích a v Blatné. Po odchodu z OSP v roce 1990 založil menší stavební a tesařskou firmu, kterou
provozoval až do svých 80 roků.
Paní Braunová chtěla být v mládí švadlenou, ale musela zůstat na hospodářství. Starala se o patnáct let
mladší sestru, bratr zemřel ve 12 letech. Po mateřské dovolené si udělala výuční list na kuchařku. Mnozí
z nás ji pamatují jako výbornou kuchařku ze školní jídelny.
Čas běžel, přišla vnoučata, 6 pravnoučat. Přesto čas nejstaršímu manželskému páru v naší obci
neubral elán, dobrou náladu a chuť do života. Na oblíbené chatě tráví v létě zasloužený odpočinek.
Málokdo ví, že velkou láskou p. Brauna byla cyklistika. Když v r. 1948 přišel mladý Bohouš do Prahy, strýc
mu po nějaké době koupil kolo Favorit. Pro zajímavost uvádím, že jeho cena tehdy byla 5.200 Kčs. Tehdy
to byla naprostá novinka, jednalo se teprve o 7. kus první výrobní série v republice. Byla to dobrá
investice. Nejen že mladý Bohouš na kole bravurně zvládal trasu Praha-Čečelovice, Čečelovice-Volyně, ale
byl i úspěšný v silničních závodech.
Své povídání jsem začala mottem a mottem, které mi přijde přiléhavé k manželům Braunovým, jej i
zakončím. „Láska je věčná, její pojetí se může léty měnit, ale podstata zůstává stejná.“ Důkazem
pravdivosti této věty jste Vy dva.
Děkuji Vám, manželé Braunovi, za čas strávený zajímavým povídáním a přeji pevné zdraví a mnoho
krásných a spokojených chvil ve Vašem dalším společném životě.
aš
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Přijatá usnesení ze zasedání OZ
ze dne 22. 1. 2015
1.
1.- OZ projednalo a schválilo příspěvek ve výši 2 232,- Kč na POV
Blatná (jedná se o 30% podíl na programu Misys).
2.- OZ pověřilo finanční komisi průzkumem zájmu o placený
internet firmy SporkNet s.r.o. – p. Šampalík.
3.- OZ projednalo a schválilo žádosti o 4 grantové programy na rok 2015 2.
vyhlášené KÚ Jihočeského kraje (Úcta k předkům, Opravy požárních
nádrží, Podpora sportu a Podpora kultury). Schvaluje spolufinancování
z vlastních prostředků ve výši 28 100,- Kč (31 %) na akci Oprava požární
nádrže č. 2 na parcele č. 43/1. Dále budou podány žádosti o dotaci 3.
v rámci grantů Jihočeského kraje pro rok 2015 – vybavení dobrovolných
hasičů a hospodaření v lesích.
Usnesení bylo schváleno celkem 9 hlasy členů OZ.
4.

5.

ze dne 26. 3. 2015
OZ schválilo program jednání a kontrolu
přijatých usnesení z veřejného zasedání OZ ze
dne 22. 1. 2015.
pro 8 členů OZ
OZ schválilo rozpočtovou změnu č. 1/2015
-změna na straně příjmů 56 500,- Kč
- na straně výdajů – 146 000,- Kč
pro 8 členů OZ
OZ schválilo návrh nové nájemní smlouvy
s firmou Spork-Net s.r.o. a pověřuje p.
starostu podpisem smlouvy.
pro 8 členů OZ
OZ schválilo žádost Rally Agropa o průjezd
katastrem obce.
pro 7 členů OZ, proti 1 člen OZ
OZ projednalo a schválilo smlouvu o zápůjčce
kompostérů ze Svazku měst a obcí Jihočeského
kraje a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
pro 8 členů OZ

Informace z obecního úřadu
Po Velikonocích proběhl audit hospodaření naší obce. Auditorka z Jihočeského krajského úřadu
shledala hospodaření obce za bezchybné.
Kompostéry budou zájemcům z řad občanů Čečelovic předány v průběhu měsíce dubna až začátku
května. O konkrétním termínu budou informováni telefonicky, popř. informačními letáky. Při
předání musí zájemce (vypůjčitel) o kompostér na 900 l předložit platný občanský průkaz a zaplatit
poplatek 200 Kč v hotovosti paní Zachové.
Na přelomu měsíce března došlo v obecních bytech k velké výměně nájemníků. Jedna rodina se
z obce úplně vystěhovala, jedna přistěhovala a dále 2 byty doznaly stěhování obyvatel v rámci
obce. Doufejme, že se novým obyvatelům bude u nás líbit a nebudeme jen přestupní stanicí.
V obecních lesích probíhá kácení polomů. Po odvezení dřeva bude nutné plochy vhodné k osázení
vyklidit, zhotovit oplocenky a dále nově osázet. Na některé práce bude nutná pomoc z řad
brigádníků a místních členů SDH.
OÚ děkuje brigádníkům za jarní úklid obce. Paradoxně přijeli silničáři uklízet místní komunikace až
po naší brigádě.
V obci je přistaven nový hnědý kontejner na bio-odpad, který je umístěn před OÚ.
V místě č. p. 62 bylo uklizeno prostranství před budovou i uvnitř bloku. Byly odvezeny stavební
buňky.
Dne 16. dubna bylo na Zasedání krajského zastupitelstva Jihočeského kraje rozhodnuto o výběru
žádostí na granty podaných i naší obcí. Byli jsme úspěšní v těchto žádostech: Obnova pomníku
„Obětem minulých válek“, oprava požární nádrže č. 2 – návesního rybníčku, zhotovení
bezdrátového rozhlasu a dále žádost o úroky z úvěru. Grant na požární techniku byl výrazně
pokrácen, a tak se na většinu žádostí nedostalo, dále grant na podporu kultury (Ozvučení
shromažďovací místnosti – sálu místního pohostinství) po zohlednění všech kritérií nedosáhl náš
projekt v porovnání s ostatními dostatečné kvality a žádost o prodloužení vodovodu byla taktéž
neúspěšná, neboť „věcně nespadala do zadání daného grantu (ZTV)“.
V tomto měsíci bude osloveno několik firem, které předloží do veřejné soutěže své nabídky na
zhotovení bezdrátového rozhlasu v obci.
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Zbylé místní poplatky je nutno zaplatit do 30. června 2015. V případě neuhrazení dané částky bude
doměřeno penále ve výši třínásobku dlužné částky! Paní pokladní zašle písemně několika málo
obyvatelům termín, kdy bude na obecním úřadě poplatky naposledy vybírat.
Obecní úřad Čečelovice spolu s Diakonií Broumov vyhlašuje: SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší funkční elektrospotřebiče
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční: dne: 12. 5., 19. 5. 2015
Čas a místo: od 19 do 20 hodin – sklípek pod OÚ
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
•
•
•

Dne 4. července 2015 ve 14,30 hod. bude v kapli sv. Josefa v Čečelovicích sloužit pouťovou mši P. Marcin
Aleksander Piasecki. Všichni občané jsou srdečně zváni.
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu je naplánovaný na sobotu dopoledne dne 18. července
2015.
Obecní zpravodaj č. 43 vyjde v měsíci září 2015.

kam, dost

Naši jubilanti
V měsících červnu až srpnu oslaví několik našich spoluobčanů významná životní jubilea. Všem jmenovaným
přejeme do dalších let hlavně hodně štěstí, pevné zdraví a kopu životního elánu.
Květen
Není žádný jubilant
Červen
pan Braun Bohumil

55 let

Červenec
paní Zachová Květuše
paní Braunová Marie
paní Švecová Zdeňka
paní Šourková Alena
paní Švecová Anna

60 let
82 let
50 let
55 let
86 let

Srpen
paní Vlčková Anežka
pan Reitmajer Miroslav
paní Chodová Růžena
Zdroj dat KEO –

85 let
70 let
91 let
Registr
obyvatel

Smutné události
Dne 24. ledna 2015 nás navždy opustila paní Danuše Chodová ve věku pouhých 58 let.
Čest její památce. Vyjadřujeme upřímnou soustrast všem členům rodiny.

Blahopřání k narození nového občánka
Rodiče Andrea a František Skalovi se již radují z malé Charlotty. Narodila se v pátek 17. dubna.
Přejeme celé rodině mnoho hezkých chvil s malou slečnou.

Střípky a postřehy
Uklizenou náves posypaly 24. března při vichřici, která se přehnala Čečelovicemi, ulámané větve
stromů na návsi. Velké škody však natropila v lesích ať soukromých, tak i obecních. Bezproudí a
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hlavně nemožnost průjezdu do blízkého Záboří ochromila na celé odpoledne obyvatele obce. Jak
jsme bez té elektřiny naprosto bezmocní! Náhradní zdroje hledalo místní zemědělské družstvo,
které má v našem katastru kravín s mnoha dojnicemi. Tam to není jen o tom, že si neuvaříme
kafíčko, oběd či nezatopíme v kotli, který má pohon vody na tzv. pumpičku. Naštěstí byl proud
zapojen kolem 15. hodiny. Jiné okolní obce si mohly „roužnout „ až opravdu večer.
Velké trápení máme s některými majiteli psích miláčků, kteří si po svém zvířátku neuklidí
exkrementy na veřejných plochách na návsi i přilehlých komunikacích. Je několik týdnů po úklidu a
už jsou zase vidět malé či velké nevábně páchnoucí kopce v trávě. Proč jsou někteří obyvatelé
naučeni z jiných měst za svými psíky uklízet. Vidíme je sledovat počínání pejska a hned sbírat to, co
pejsek vyprodukuje. Je otázkou, jak to naučit i ty druhé. Platíme poplatky bez rozdílu všichni velmi
malé, ale již se rýsuje reálná úvaha, že majitelé psů, kteří bydlí v rodinném domě, budou platit jen
symbolickou částku, ale ti, kteří mají pejska, jenž je často vidět bez dozoru majitele na veřejných
prostranstvích, sáhnou do kapsy dosti hluboko. Musíme si tím zaplatit za brigádní sílu, která před
sekáním trávy všechny plochy obejde a exkrementy odstraní. Do nebe volající je venčení psa na
pískovišti a přilehlém hřišti u obecního úřadu. Jak bude pak takovým lidem, když uvidí brigádníka,
který po jejich psu sbírá trus? Anebo druhou možností jsou citelné finanční pokuty – až 5 tisíc Kč.
Při březnovém zasedání OÚ došlo po odsouhlasení usnesení OZ v diskusi k debatě, zda v obci
tolerovat průjezd automobilové soutěže Rally Agropa – Pačejov. Několik občanů si stěžovalo na
neadekvátně vysokou rychlost projíždějících aut mezi závody, nedostatečnou službu hlídek v obci
na Křížku. Další výtka se týkala nemožnosti jízdy autem v době pořádání závodů po místních
komunikacích a hlukem. Někteří občané však opačně argumentují zviditelněním obce – velkým
množstvím návštěvníků této akce, jistě velmi přitažlivý je tento sport i pro mladé lidi a hlavně
chlapce a chlapy. Druhou otázkou je, že stejně se v ostatních okolních obcích Rally koná a těmi
tedy neprojedeme ať chceme nebo ne. Dále zaznělo, že se nedostane do polí zemědělská technika,
a to v období žní někdy hraje čas a počasí v boji o zrno velkou úlohu. Je pravda, že obec Čečelovice
je v okolí již populární tímto závodem a hlavně velmi zajímavou, kvalitní trasou jak pro diváky, tak
pro jezdce. Stává se cílem výletu celých rodin, které tento sport zajímá. Někteří občané, které
automobilové závody tzv. netáhnou, řeší situaci brzkým ranním odjezdem na naplánovaný
celodenní výlet jinam. Je to sport jako jiný. Kdyby nad námi létala letadla, jak se děje při leteckých
dnech v jiných místech republiky, vždy to bude někomu vadit. Důležité bude, aby zástupci obce
Čečelovice předali výtky občanů pořadatelům a ti se postarali o to, aby zjednali nápravu, která je
v jejich možnostech. Je hezké se podívat do blízkých Horažďovic na slavnostní uvítání závodníků
v předvečer závodu, prohlédnout si reklamní stánky automobilových klubů, ale jestli soutěž
nepovolí žádná obec v našich končinách, nebude na co se dívat. V moderní době se používá petic
či referend. Je-li odpůrců závodu nadpoloviční většina (oproti občanům, kterým Rally nevadí), pak
se tato situace řeší zákazem dané akce v katastru. Možná by bylo vhodné pozvat i na zasedání
zastupitelstva obce v době schvalování výše zmíněného závodu zástupce této soutěže, aby
zodpověděl občanům jejich otázky a reagoval na námitky.
Zástupce firmy SporkNet, která provozuje v Čečelovicích internetové připojení, naváže styk se
svými zákazníky, aby došlo k podepsání smlouvy o poskytování těchto služeb v nové cenové
úpravě.
Kdo navštěvuje akce v našem sále pohostinství, si nemohl nevšimnout, že zakoupená ozvučovací
technika je dobrá věc a udělali jsme krok vpřed, i když peníze z podaného grantu očekávat
nemůžeme. Beseda s panem Šestákem, kdy tato nová technika měla premiéru, dopadla tímto
skvěle. Řečníci jsou slyšet v každé části sálu. Pan Jan Hrubeš se zhostil obsluhy na výbornou. Hezké
zpestření bylo i ozvučení malé velikonoční dílny. Děkujeme.
dost
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Plesy
Ples žen neboli „babský bál“ proběhl tradičně v měsíci únoru. K tanci a poslechu hrála oblíbená
kapela “Tři cvrčci“, která zde působí již několik sezon a má ten skvělý dar, že dokáže přítomné
zábavychtivé tanečníky dostat na parket a jen tak je nepustí.
Po sérii vyložených hitovek se tanečníci s bídou doplazí do lokálu, kde jim paní hostinská Radka přichystá
nejen orosené pivečko či moravské vínko, ale třeba také luxusní míchaný nápoj (letos vedly s velkým
předstihem před kořaličkou), a to je ten správný posilující lék na další křepčení.
Účast výborná, tombola bohatá, zábava skvělá, co víc dodat, přijďte znovu, stojí to za to.
Poděkování všem ženám, které se podílely na přípravě pohoštění.
Hned následující den po plese žen dostali příležitost zařádit si na sále naši nejmenší. Již
poněkolikáté jsme se snažili vymyslet dětem program a zábavnou činnost, ale jak jsem opět zjistila, při
tomto množství a věkovém rozdílu dětiček to není příliš reálné, a proto si necháme nějaké větší
dobrodružství na jaro a léto a nyní si jen pěkně zatancujeme.
Je dojemné vidět všechny ty princezničky, baletky, piráty, zvířátka a ostatní, jak se natřásají v rytmu, ruku
v ruce s většími dětmi, které jim pomohou překonat ostych a bavit se společně. Byla i tombola, sladké
pohoštění, za které děkujeme babičkám Květě a Daně, mňam, mňam a doufáme, že se příští rok sejdeme
znovu.
hrub

Ples SDH- foto Eva Kotorová

Dětský bál – foto Irena Zachová

MDŽ
Ještě jednou malé ohlédnutí za akcemi v naší obci. Dne 6. 3. 2015 byla pro naše ženy pořádána oslava
MDŽ s menším občerstvením. K tanci i poslechu zahrála hudební skupina Pauza Strakonice a děvčata
z Osm a půl opice nám večer zpestřila tancem ve stylu country, kankánu a došlo i na tance jiných národů.
Všem zúčastněným se večer určitě líbil.
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Velikonoční tvoření

Foto Lucie Stejskalová

Další akce proběhla 28. 3. 2015 odpoledne v sále místní hospody a zúčastnily se jí děti a ženy naší obce.
Protože bylo před Velikonocemi, tak se naše setkání týkalo velikonočních tradic. Kateřina Srbová
předvedla zdobení velikonočních perníčků, Dana Pilná měla připravenu ukázku přírodní velikonoční
výzdoby, Dana Stejskalová a Dana Králová předvedly zdobení vajíček tradiční i netradiční metodou. Dana
Králová navíc naučila děti práci s korálky. A na světě byly vážky, pavoučci a motýli. Všichni přítomní měli
možnost si vše vyzkoušet a nějaké kraslice, dekorace na velikonoční stůl, ozdobené perníčky a ozdoby
z korálků si přinést domů. Bylo to příjemně strávené odpoledne pro všechny. Možná jednou mezi tou
malou drobotí vyroste malérečka či designérka. Určitě jsou šikovní všichni. Máme ale přání pro další
velikonoční dílnu. Je mezi námi Čečelováky někdo, kdo by naučil příští rok přítomné plést např.
velikonoční pomlázku z 8 proutků nebo předvedl klukům, jak naši dědečkové či taťkové dělali na pastvách
píšťalky? I takové zvyky už jsou dnes pro pamětníky a máme snad za nimi jezdit třeba do Holašovic?

Křístání
Velikonoční
tradice
v Čečelovicích naše děti
ctí
a
dodržují
již
odnepaměti.
Chodí
křístat
po
vsi,
a
tím
foto Irena Zachová
nahrazují zvony, které
„odlétly do Říma“. Je to někdy opravdu řehole, zvláště v době, kdy počasí malým koledníkům nepřeje.
Proto se nejvíc těší na pátek odpoledne, kdy obchází všechny domy a odříkávají koledy, které se naučili.
Za koledování dostávají vajíčka a různé dobroty, o které se potom rozdělí. Určitě byli letos s koledou
spokojeni a teď se mohou už těšit na příště.
zak
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Zprávy z naší knihovny
• Večer s Andersenem
Již patnáctkrát se konala Noc s Andersenem. Akce, která má svůj počátek v knihovně Bedřicha
Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti a během doby se rozšířila z českých a moravských knihoven i do
škol a také za hranice ČR. Malí čtenáři, knihovníci a učitelé si čtou, povídají, hrají a připomínají si, že kniha
je věrným přítelem, který nezarmoutí, pobaví, poučí a je vždy „po ruce“. Na počest Hanse Christiana
Andersena (2. 4. 1805 – 4. 8. 1875) a na podporu dětského čtenářství byl vyhlášen 2. duben
Mezinárodním dnem dětské knihy.
Myšlenka vyzkoušet si u nás v Čečelovicích „Andersena“, byť trošku jinak, padla na úrodnou půdu,
a tak nic nestálo v cestě hledání a vymýšlení her a plánování celého večera.
Dvanáct dětí se 27. března sešlo, aby si užilo Večer s Andersenem. Knihovna pro nás všechny
nestačila, a tak jsme využili prostory a zázemí třídy ve zdejší bývalé škole. Začali jsme čtením pohádky v 19
hodin, skončili jako chytrý Honza s buchtou v ruce po 21. hodině. A také s jednomyslným rozhodnutím –
sejdeme se znovu a ať ten rok rychle utíká!
Děkujeme OÚ za malou sladkou odměnu pro děti.
•

Když se dětem líbil březnový večer, což takhle sejít se v říjnovém Týdnu knihoven? S lampiony,
vlastnoručně zhotovenými, abychom se mohli projít setmělou vesnicí, třeba jako bludičky.
Jenom místo pro všechny šikovné tvůrce v knihovně nemáme, vzala by nás jedno odpoledne paní
hostinská pod svoji střechu, tedy do sálu?

•

Knihovna je otevřená po celý rok, každý pátek mezi 16. - 18. hodinou, nabízí literaturu naučnou i
beletrii.
Například: Golden – Gejša, Bauer – Smrt králova zpovědníka, Hlaváčková – Svedené a rozpustilé,
Smith – Když loví lev; Naše rostliny v lékařství, Skalky a skalničky a mnoho dalších, nových knih.
Možná zjistíte, že čtení je zábavnější než televize.
reit

Kdopak má kamínek?

Richard byl nepřekonatelný v předvádění pejska.

Trocha výkladu

Foto na závěr
Soutěžíme v rychlosti
Fota dodaly: Irena Zachová, Miloslava Reitmajerová
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Strana malých redaktorů
KRISTÝNKA LÁVIČKOVÁ
Andersen
Jednou večer jsme se sešli v místní škole
na Večer s H. CH. Andersenem. Byla to
akce, o které jsme se dozvěděli
v čečelovické knihovně.
Paní
učitelka
Stejskalová
s paní
Reitmajerovou vše na ten den, kdy měl
být Večer s Andersenem, připravily.
Moc jsme se těšili a byli zvědaví, jaké
hry nebo soutěže budeme hrát. Tak
tedy jsme se sešli před OÚ, když jsme
byli všichni, šli jsme do místní školy.
Přišli jsme do místnosti, kde byly
připravené věci na hry a soutěže.
Nejdřív jsme si poslechli příběh, který
napsal H. CH. Andersen. Pak jsme začali
hrát hry a soutěžit. Hráli jsme
pantomimu, házeli míčky do kyblíčků a
hádali, ke které pohádkové postavě
patří předmět, na který jsme se strefili.
Například pistolka patřila Rumcajsovi,
nebo hrnek, který patřil do pohádky
„Hrnečku, vař!“
Když jsme už dohráli všechny hry a
večer se blížil ke konci, dostali jsme
buchty a šli jsme domů.
Těšíme se na další akci.

LUCIE BEHENSKÁ
Když jsem si na vývěsce přečetla pozvánku na
Večer s Andersenem, nevěděla jsem, o čem to
je.
Po příchodu do třídy jsme si poslechli pohádku
Císařovy nové šaty, kterou četla paní učitelka
Stejskalová. Pak jsme začali soutěžit. Mně se
nejvíc líbila pantomima – předváděli jsme
pohádkové postavy, třeba: Rumcajs a Manka,
Pejsek a Kočička, Pat a Mat, Bob a Bobek,
Šípková Růženka.

RICHARD ŠIPLA
Hráli jsme hry: pantomima, házení
kruhů, chození po kartonech, házení
míčků a hádání, běh s balónky,
Mně se nejvíce líbilo házení míčků do
kyblíku a hádání, které pohádkové
postavě patří ukrytá věc. Největší
legrace
byla
při
předvádění
pantomimy, museli jsme říci, koho
kamarádi předvádí. Celý večer byl
moc hezký a moc jsem se na něj těšil
a těším se na další Noc
s Andersenem.

Lucie Behenská, Natálie Behenská, Veronika Tkáčová, Samuel Zach, Tomáš Zahradník, Anna Miklasová, Patrik
Pekař, Eliška Pekařová, Kristýna Lávičková, Eliška Lávičková, Kristýna Václava Šiplová, Richard Václav Šipla
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Hašlerky opravdu voněly sálem
V neděli 19. dubna v podvečer jsme měli možnost zhlédnout divadelní představení o životě a díle
pana Karla Hašlera, který patří k největším českým písničkářům. Jeho písničky přetrvaly jedno
století, dvě světové války a dva totalitní režimy. Důvěrně je známe, i když často nevíme, že je jejich
autorem, protože mnohé zlidověly. Tak jsme si mohli všichni přítomní zanotovat např. Bílý kvíteček,
Po starých zámeckých schodech, Staré topoly a asi nejznámější Tu naší písničku českou. Akce měla
velkou návštěvnost a potlesk zněl mnohokrát během představení. Krásný podvečer!
„A tak to, žel, s tou českou písní bývá. Někdo ji zná a zahodí – jiný ji zvedne a zpívá.

Foto Bohumil Braun

Plánované akce telegraficky
o Pálení čarodějnic a lampionový průvod 30. dubna 2015 spojený s opékáním buřtů.
o Májový pochod pro děti i dospělé – čas, datum a délku trasy upřesníme podle počasí.
o Na Den matek v neděli 10. května 2015 od 14 hodin se v sále místního pohostinství setkáme na
besedě s panem Ing. Josefem Kalbáčem z Třebohostic, který nám bude vyprávět o prácheňském
kraji. Jeho pásmo bude doprovázeno písničkami a harmonikou.
o V měsíci červnu je naplánován dětský den – vše bude zveřejněno s dostatečným předstihem na
plakátech.
o V sobotu 4. 7. 2015 od 10 hodin se koná prázdninový turnaj ve volejbale a nohejbale na Pasece.
o V sobotu 4. 7. 2015 se uskuteční od 14,30 hod. pouťová mše svatá. Zveme naše občany na tuto
kulturní akci.
o 18. 7. 2015 dopoledne – sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu před OÚ.
o 1. 8. 2015 si pojedeme vytesat čečelovický patník do Slatiny na kamenické slavnosti.
o 8. 8. 2015 se uskuteční v katastru obce automobilový závod Rally Agropa.
o První či druhou sobotu /upřesníme plakátem/ v měsíci září máme vykročeno na celodenní výpravu
do pohádkového světa (nejen) pro rodiny s dětmi. Dobrodružná cesta s plněním úkolů, dílničky pro
děti i dospělé, koutek pro nejmenší, jízda na drakovi, občerstvení, tombola, tržiště, šermíři a
dobová hudba, apod. se koná v zámku Daňkov, kde je připravené tzv. „Daňkovské drakobraní“.
V případě zájmu autobusovou dopravu zajistí OÚ.
dost

S nadcházejícím jarem a letními prázdninami přichází i doba výletů a dovolených. Pokud ještě
nemáte jasno, kam vyrazit, přijměte tipy na pěkná a zajímavá místa v našem kraji.
Strakonicko - Muzeum středního Pootaví Strakonice, zámky Blatná, Lnáře, sklárna Bělčice, poutní místo
Lomec u Vodňan, skanzen Hoslovice, hrad Helfenburk, hrádek Švecburk, mohyla Žižky u Sudoměře,
Hoštice u Volyně známé z filmů Zdeňka Trošky.
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Písecko – zámek Orlík s blízkou hrobkou Schwarzenbergů, hrad Zvíkov, skvělý zážitkový park Zeměráj
Kovářov, klášter Milevsko, muzeum Mikoláše Alše Mirotice, poutní kostel Sepekov, tvrze Kestřany a
Klokočín, pohádková kovárna Selibov, Prácheňské muzeum Písek, Královská elektrárna města Pískumuzeum, krokodýlí ZOO Protivín, Podolský a Žďákovský most.
Táborsko – historické podzemí města Tábor, husitské muzeum, botanická zahrada Tábor, muzeum
čokolády Tábor, poutní kostel Klokoty, historický řetězový most Stádlec, Chýnovská jeskyně, hrady
Choustník, Šelmberk, Borotín, zámek Bechyně, údolí Lužnice-Židova strouha, Borkovická blata, Sudkův
důl.
Prachaticko – městská památková zóna Prachatice, rozhledna Libín, zámky Kratochvíle, Dub U Prachatic,
Husinecká přehrada, muzeum Šumavy ve Vimperku, tvrz Drslavice, rozhledna Mářský vrch.
Budějovicko – zámek a ZOO Hluboká, ZOO Dvorec u Borovan, muzeum koněspřežky České Budějovice,
muzeum voroplavby Purkarec, muzeum Pořežany u Týna nad Vltavou (velmi pěkné exponáty), Buškův
Hamr u Trhových Svin, Novohradské a Slepičí hory, poutní místa Římov a Sv. Kámen nad Malší, vesnická
památková zóna Holašovice, Tereziino údolí, tvrze Cuknštejn a Žumberk.
Jindřichohradecko – zámky Jindřichův Hradec, Červená Lhota, Dačice, hrad Landštejn, úzkorozchodná
železnice, příroda České Kanady a Třeboňska, poutní místo Montseratt, klášter Kostelní Vydří.
Českokrumlovsko – zámek Český Krumlov, poutní místo Kájov, muzeum plavebního kanálu Chvalšiny,
Čertova stěna, Wolfgangovy vodopády, Lipenská, Soběnovská a Hněvkovická přehrada, rozhledna Kleť
s lanovou dráhou, nedostavěný klášter Kuklov, hrad Dívčí kámen, Blanský les, klášter Zlatá Koruna.
Zdaleka nejde vyjmenovat vše krásné, co náš kraj nabízí. Příjemné zážitky na Vašich cestách.
aš

PRANOSTIKY ANEB LIDOVÁ MOUDRA
Duben:

Květen:

Červen:

Červenec:

Srpen:

Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.
Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen nebo
strom.
Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.
Sníh v máji – hodně trávy.
Suchý březen, chladný máj – bude humno jako ráj.
Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí;
v červnu rojení nestojí za zvonění.
V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný.
Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.
Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících,
koroptvích budem mít řídko.
Když dne ubývá, horka přibývá.
Co červenec neuvaří – srpen nedopeče.
Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima
zaskvěje.
Srpen má nejkrásnější počasí v roce.
Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.
Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.
Foto Martin Žákovský
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