ZPRAVODAJ OBCE ČEČELOVICE
ročník XV. – rok 2016 – č. 47
Vážení spoluobčané.
Na úvod vydání tohoto čísla našeho Zpravodaje mi dovolte, abych Vás seznámil
s tím, co se v naší obci událo od začátku tohoto roku.
Po loňském suchém létu a podzimu přišla opět mírná zima téměř beze sněhu, takže
zásoby podzemních vod znovu poklesly. Letošní rok zatím na srážky také není nijak
bohatý, takže uvidíme, co přinese zima. Z těchto důvodů a také vzhledem ke zvyšující se
spotřebě vody bychom chtěli posílit stávající zdroje vodovodu, a to vybudováním dalších
2 vrtů. V současné době probíhá zpracování a podání žádosti na získání dotace na jejich
výstavbu.
To jsem začal tedy aktuální informací, ale vezměme vše popořádku.
Začátek roku je ve znamení zpracování žádostí krajských grantů. Podávali jsme čtyři
(dovybavení SDH, obnova rybníků, podpora sportu – venkovní stroje na cvičení a dále
jsme chtěli doplnit místní knihovnu a tím zlepšit využití volného času dětí, které se zde
pravidelně scházejí). Jako každý rok v rámci Programu obnovy venkova byly
vyhotoveny žádosti na dotaci na úroky z úvěru a údržbu nebo rekonstrukci stávajících
obecních nemovitostí. Letos se to týkalo úpravy sálu v místním pohostinství.
Z těchto grantů jsme uspěli se získáním finančních prostředků na doplnění
sportovního areálu na Pasece – zde jsou dva venkovní cvičicí stroje osazeny a můžete je
dle svých schopností využívat již od léta, jsou určeny pro všechny věkové kategorie.
V rámci POV byla přidělena dotace v plné výši na oba dotační tituly.
Po skončení tradičních zimních akcí (hasičský bál, ples žen a dětský maškarní) bylo
po výběrovém řízení započato počátkem května s úpravou sálu místního pohostinství.
Zde došlo během dvou měsíců ke zhotovení nové parketové podlahy, výměně oken,
úpravě stropu, celkové rekonstrukci elektroinstalace včetně nového osvětlení, dále k
obnově stávajících omítek a vymalování. Sál je tedy hotov, ale zůstaly nám staré
vchodové dveře, podlaha v lokále by zasloužila také změnu a zbývá tu jedno staré
nevyhovující okno. Máme prostě stále co dělat. Je to stejné jako doma, jak to všichni
známe ze svých domů a chalup. Na jedné straně začneš, a než dojdeš na druhou, vracíš
se na začátek.
Začátkem léta byla dokončena oprava rybníčka „Na Hlupíně“. Bagristé od pana
Šimsy provedli odbahnění, úpravu terénu, rybník byl napuštěn a myslím, že je to velmi
povedené dílo. Takto bychom chtěli postupně upravit, případně obnovit všechny obecní
rybníčky. Vždyť, jak jsem se zmínil na začátku, problémy s vodou, s jejím správným
hospodařením, udržením v místní lokalitě bude prioritou i do budoucna.
Nyní začíná letošní největší dílo – přístavba obecního úřadu. Vítězná firma zahájí
práce a do konce roku by měla být provedena hrubá stavba. Celkový termín dokončení je
plánován na konec července příštího roku.
V neposlední řadě bych chtěl poděkovat všem těm, kteří pomáhají při chodu obce.
Ať jsou to pracovníci na údržbě zeleně, místním hasičům – úklid v obecních lesích a
v obci, partě důchodců – vybudování oplocenek a dalším občanům, kteří ve svém
volném čase přiloží ruku k dílu, leccos opraví, ženám, které pomohly uklidit sál po
rekonstrukci a byly iniciátorkami nového dovybavení záclonami a závěsy.
Snažíme se pořádat různé kulturní nebo sportovní akce pro všechny obyvatele naší
obce od dětí až po seniory. Toto jsou činnosti, které nejsou na první pohled tak viditelné,
ale bez nich bychom se také neobešli. Občas mě mrzí, že na přípravě a realizaci se
podílejí stále titíž občané, kteří ukrajují ze svého volného času a nečekají za to ani
chválu, ale doufám, že vydrží i nadále. A ti, co pomáhat nechtějí, si to musí vyrovnat se
svým svědomím.
Milan Stejskal, starosta obce
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Informace z obecního úřadu
 V letních měsících byly v lokalitě na Pasece
umístěny cvičicí stroje pro dospělé. Líbí se
hlavně dětem.
 Bylo provedeno výběrové řízení na dostavbu
Obecního domu Čečelovice, které vyhrála firma
Aldast s.r.o. Plánované dokončení této velké
akce bylo stanoveno na konec července příštího
roku.
 Od 1. října bude v místním pohostinství nová
paní hostinská Hana Kvasničková.
 Ve dnech 7. a 8. října 2016 proběhnou volby do
Krajského zastupitelstva Jihočeského kraje.
 V pátek 7. října nebude v provozu místní
knihovna, neboť si v jejích prostorách budou
moci lidé upravit volební lístky.
Plánované akce podzimu 2016:
2.
října
se
uskuteční
beseda
se
známou fotografkou a cestovatelkou paní
Kamilou Berndorffovou, která se s námi podělí
o zážitky z Indie.

Děti si s paní knihovnicí budou vyrábět draky,
které pak v některém podzimním větrném dnu
vyzkouší.

Adventní mše svatá se bude konat 26. 11. 2016
od 14,30, pak rozsvítíme vánoční strom a
setkáme se s přáteli při vánočních koledách.
 Obecní zpravodaj č. 48 vyjde v měsíci prosinci
2016.


Ze zasedání obecního zastupitelstva

5. OZ projednalo žádost o odprodej části obecního
pozemku parc. Č. 2177/1, k.ú. Čečelovice –
manželé Strakovi. S prodejem OZ souhlasí,
zároveň je nutno ještě upřesnit prodávanou
výměru. Nutno do příštího zasedání upřesnit.

ze dne 9. 9. 2016
1. OZ vybralo a odsouhlasilo nájemce hostince
Čečelovice paní Hanu Kvasničkovou.
2. OZ projednalo a odsouhlasilo vyjmutí
z předpisu placení za odpad a místních poplatků u
osob hlášených na ohlašovně a dlouhodobě se
nezdržujících v obci.

Naši jubilanti
Oslavenci v měsíci září:
- V tomto měsíci není žádný jubilant.
Oslavenci v měsíci říjnu:
Pan Bohumil Braun – 83 let
Paní Aloisie Němečková – 87 let
Oslavenci v měsíci listopadu:
Pan Petr Klečka – 70 let
Pan Antonín Hakr - 87 let
Oslavenci v měsíci prosinci:
V tomto měsíci není žádný jubilant.
Přejeme našim jubilantům dobré zdraví a
hodně spokojenosti v osobním životě.

ze dne 31. 8. 2016
1. OZ projednalo a schválilo návrh uzavření smlouvy o
věcném břemeni č. Pi-014330037405/1 s firmou E-on a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Smutné události
V měsíci srpnu nás opustil ve věku
77 let pan Bohumil Vaněček z čp.
27 a v září pak ve věku 85 let
zemřela paní Růžena Švecová
z čp. 23.

2. OZ projednalo a schválilo návrh na uzavření
smlouvy o veřejné smlouvě ohledně zřízení věcného
břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení,
stavba: Čečelovice – Healthy farm, 1043/4, k.ú.
Čečelovice. Zároveň OZ pověřuje starostu podpisem
smlouvy se spol. E-on.

Čest jejich památce a upřímnou
soustrast oběma rodinám.

3. OZ projednalo a schválilo návrh smlouvy o zřízení
věcného břemene na pozemku 616/22, majitel Veronika
Skalová. OZ pověřuje p. starostu podpisem smlouvy.
4. OZ projednalo a schválilo dodavatele na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Přístavba obecního domu
k čp. 32“. Vítězem soutěže se stává firma Aldast
Strakonice s nabízenou cenou 5 981 660,76 Kč.
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Nejdříve jsme museli dát dohromady družstvo. Patrik Pekař je z družstva největší, proto se uchytil na pozici strojníka. Věděli jsme,
že je na pravém místě, technika je prostě jeho
koníček, s mašinou si vyloženě rozuměl.
Anča Miklasová a Eliška Pekařová si vzaly
do parády savice. Holky se seznamovaly se
savicemi až moc jemně, vypadalo to, že se
bojí, aby je snad nerozbily. Museli jsme
děvčatům vysvětlit, že se nemusí bát jít do
toho silou. Pak už šlo vše bez problémů. Koš
se líbil Natálce Behenské a taky si vybrala
dobře. Na koši jsme udělali značku, aby to
měla Natálka jednodušší a závit chytla hned
na poprvé. Adam Skalů dostal místo u
rozdělovače, tuto funkci vlastně převzal po
svém taťkovi. Ten mu doufám doma předá
cenné rady a informace. No a proudnic se
zhostili Tomáš Zahradník se Samem Zachů.
Byl to úkol nelehký, doběhnout takovou
dálku a ještě srazit proudem vody terče.
Hlavní úkol – složit první družstvo bychom měli. Ještě okolo stálo pár malých
dětí, které vyčkávaly, jak starší kamarádi
dopadnou, a ostýchavě se těšily, že i ony si
to možná pak zkusí.
Nejdříve děti běžely párkrát bez vody, pak
začalo to nejdůležitější. Nastartovala se
mašina, káď se napustila vodou a na dětech
začala být vidět velká nervozita. První start a
děti se rozběhly, malé chybičky tam byly,
ale věděli jsme, že častým cvičením se tyto
nedostatky vypilují k dokonalosti. Není to
jenom o běhání, družstvo si taky musí po
sobě smotat hadice, připravit si stanoviště a
další útok. Tady už bylo vidět, že z dětí
spadla nervozita a půjdou do toho naplno.
Také druhý útok byl mnohem lepší, dokonce
byl Tomáš rychlejší než rozdělovač a hadice
s ním mrštila o zem, ale i to se stává, Tomáš
se jako pravý bojovník zvednul a celý útok
dokončil. Poznal, že je potřeba být i opatrný,
aby se nestal nějaký úraz. Útoků bylo ještě
mnoho. Kdybychom nesmotali hadice, jsme
tam do rána. Na dětech je kouzelné, že když
je něco baví, tak jsou neudolatelné.
Menší děti viděly, že to není jednoduché a
trochu se i bály. Na útok si nakonec
netroufly, ale na konci dne si vyzkoušely
přidržet proudnici a stříkat vodou na terč.

Naši čečelovičtí hasiči
Začátkem letošního léta se hasičský sbor
zúčastnil dvou soutěží v našem okrsku. 25.
června to byl memoriál Václava Křivance
v Lažánkách, který byl zároveň okrskovou
soutěží. Ženy obsadily 3. místo a muži 7. místo.
Následovaly oslavy 115 let založení sboru
v Zadních Zborovicích. Tady se voda nasávala
přímo z rybníku a ne jako obvyklým způsobem
z kádě, což prověřilo techniku. Ženy obsadily
2. místo z 5 ženských družstev, jen těsně
zaostaly za hasičkami z Mečichova. Muži
obsadili 7. místo, kdyby si hlavu nepostavila
technika, mohlo být umístění o nějakou tu
příčku lepší.
Poté se naplno rozběhly přípravy a nácvik
mladých hasičů. Nejprve jsme se sešli 5. srpna
na Vrchu, kde se všichni učili, jak smotávat
hadice a zapojovat je k sobě. Proběhlo první
rozdělování funkcí v požárním útoku bez vody,
na závěr došlo i na vodu a všichni zúčastnění si
odzkoušeli, co je v příštím roce čeká. Tento
společný výcvik popsala paní Lenka Kůtová
v článku Zpravodaje /viz níže/.
V sobotu 22. 8. se konalo zatím poslední
setkání na Pasece, které bylo zároveň pojato
jako rozloučení s prázdninami. Nejprve jsme
trénovali hasičský útok a všichni si mohli
zkusit štafetu, která byla v minulosti také
součástí každé soutěže. Jelikož byly zvány i
malé děti, měly i ony možnost si vše vyzkoušet.
Počasí nám vyšlo krásně, tak se mohly koupat a
hrát si na dětském hřišti. Program jsme
zakončili opékáním buřtů a historkami
z prázdnin. Z této povedené akce přinášíme
několik fotografií.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří
se podíleli na přípravě a organizaci mladých
hasičů po celé letošní léto.
Milan Zach, velitel SDH

Setkání o prázdninách
Prázdniny byly v plném proudu, a tak jsme
5. srpna zahájili první prázdninové setkání.
Sešli jsme se v 17 hodin před hasičárnou.
Pršelo a nám dospělým se moc nechtělo, ale
děti byly celé nedočkavé, protože věděly, že
dneska se bude zkoušet útok s vodou.
Počasí se začalo zlepšovat, stříkačka se tedy
odvezla na Vrch. Příprava byla krátká a šlo se
na věc.
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Rozešli jsme se s tím, že na konci
prázdnin se opět sejdeme.

Nohejbalové klání nám v závěru přerušil déšť,
takže nedošlo na semifinálové a finálové
zápasy. Podle výsledku ve skupinách bylo
následující pořadí:
1. Petr Švec, Lukáš Švec a Petr Křivský
2. Kapři – Tchořovice
3. Milan Stejskal, Jaroslav Třeštík, Václav
Vocásek
Při „Čečelovickém létě“ byl v obou
kategoriích stejný počet soutěžních družstev,
ale pořadí se zamíchalo.
První místo ve volejbale získaly Horažďovice
a pak následovala dvě družstva z Čečelovic.
Vítězem nohejbalového turnaje se stali Kapři
z Tchořovic, druzí byli mladíci z Mečichova a
třetí byli vítězové z pouťového turnaje
v pozměněné sestavě ve složení Petr Švec,
Petr Křivský a Bohumil Zuklín.

Lenka Kůtová, velitelka družstva žen
Foto Irena Zachová

První ročník turnaje v šipkách
V měsíci září se v čečelovické
hospodě
uskutečnilo
setkání
příznivců hry zvané šipky. Hra
probíhala na dvou automatech při
účasti 16 hráčů. Vítězem byl
překvapivě Petr Švec, který zřejmě
potrénoval tajně, neboť v místní
hospůdce příliš „nehází“, druhé
místo si odvezl do Slivonic Martin
Lexa a třetí místo získala Radka
Cinková ml.
stem

A přece se cvičí
Místní ženy si na posilovacích strojích udržují
skvělou postavu a nebojí se ani fotoaparátu.
Tyto mechanické pomůcky bývají součástí
areálů uvnitř sídlišť nebo hřišť v lázeňských
oblastech. Tak je máme i my.

A také se tancovalo
V letošním létě se nezapomnělo na obnovenou
tradici venkovních zábav na návsi a mohli jsme
si zatancovat při pouťové zábavě s hudební
skupinou Starý psi. Bylo sice nevlídno, ale přeci
jen se lidem zábava líbila a nenechali se odradit
nepřízní počasí. To při Čečelovickém létě byla
situace jiná. Kapela Pozor, vizita navodila
skvělou atmosféru, a tak se tancovalo na našem
šikmém parketu celý večer. Na obě akce
zapůjčila firma HAPON pana Novotného
kamion, proto děkujeme dodatečně za
vstřícnost. Účastníci druhé zábavy byli mile
překvapeni z možnosti sedět pod stany, které
skýtaly přeci jenom lepší posezení než při
pouťové. Dík patří všem, kteří se podíleli na
přípravě akce, a už se těšíme na příští rok.
dost

Foto dodala Kateřina Srbová, text dost

Letní volejbalové a nohejbalové
soutěžení na Pasece
Pouťového turnaje ve volejbale a nohejbale se
zúčastnila 3 smíšená volejbalová družstva a 8
trojic nohejbalistů. Volejbalové zápasy
skončily s pořadím:
1. místo Strakonice
2. místo Horažďovice
3. místo Čečelovice
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v Dobřichovicích u Prahy padl absolutní
rekord platný pro ČR, a to 40,4 ° C.
Příští povídání bude o letech opačných, o
Ladovských zimách i neblahých záplavách, o
polární záři, která roku 1938 předznamenala
blížící se okupaci země.
Zdroj. internet
Vybrala Alena Šourková

Poručíme větru, dešti,….
Mnozí z nás při vzájemných rozhovorech
zavedou řeč na počasí. Sucho, které se
projevilo v loňském a letošním roce, však
není zdaleka ničím výjimečným. Pojďme se
podívat zpět do historie.
Historicky první českou zmínku o následcích
sucha představuje zápis v Kosmově kronice,
středověkých a novověkých záznamů o
teplotních extrémech není mnoho. Relevantní
údaje o počasí v Česku poskytují teprve data
z pražského Klementina, které zahájilo 1.
května 1804 pravidelná měření.
Jedno z nejvýznamnějších such bylo v roce
1904, další v roce 1921. Zajímavější však
bude vzpomenout na ta sucha, která někteří
z Vás pamatují. Samozřejmě nelze nezmínit
neblahé sucho roku 1947. Tehdy srážkový
deficit krajina nabírala už od dubna, v červnu
se přidala tropická vedra, která trvala až do
září, ještě v první polovině října se teplota
držela nad 25 st. C.
Nedostatek srážek a katastrofální dopad na
hospodářství zamíchal i politickou situací
v předúnorové republice.
Jistě si mnozí
z pamětníků vzpomenou i na tzv. Marshallův
plán.
Další sucho přišlo roku 1953 a tento rok je
označován za nejsušší rok 20. století. Sucho
začalo kolem 15. srpna a skončilo až v první
polovině března 1954 táním sněhu, na většině
území trvalo až 190 dnů. Srážkově
podměrečné období a snaha zadržet vodu
v krajině vedla k masivní výstavbě vodních
děl. V roce 1954 se Vltavská kaskáda začala
rozrůstat o dominantní Orlickou přehradu,
nádrž
s největším
vodním
objemem
v republice. Další významné sucho přišlo až o
několik desítek let později – psal se rok 1983.
Seno se tedy tehdy sušilo, jak se říká, samo.
Ale půda byla vyprahlá, extrémně vysoké
teploty, které převyšovaly průměr až o 8° C,
umocňovaly neutěšenou situaci.
Rtuť
teploměru šplhala na některých místech
republiky ke čtyřicítce. Významně klesly
průtoky řek a chyběla i pitná voda.
Další sucha byla též v letech 1992, 2003.
Některé roky sice nebyly až tak suché,
nicméně jsme se ohřáli více, než nám bylo
milé. Takový byl třeba rok 1976,
z novodobějších pak zmíním rok 2012, kdy

Poznáte muže na této fotografii?

Muž, kterého vidíte na fotografii, se narodil 4.
listopadu 1915 v Čečelovicích. 23. ledna
1943 se oženil s paní Marií z Nahošína.
Z tohoto manželství se narodily tři děti.
Zemřel v roce 1993.
aš

Vzpomínka
Psal se rok 2010 a já jsem na jedné
listopadové vycházce fotila nějaké momentky
z Čečelovic. Byly mezi nimi i fotografie
poníků, které vlastnil
pan Korous.
Vzpomínáte ještě na široký úsměv pohodáře a
jeho povoz?
aš
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Víte, že?
V našich zahrádkách se
začíná
zabydlovat
kromě jiných rostlin i
keř
zvaný
motýlí.
Můžeme se v odbor-né
literatuře setkat i se
jménem letní šeřík.
Motýlí keř si zamilujete. Od července až do
října vytváří obrovské květy, jejichž omamné
vůni neodolá žádný motýl široko daleko!
Komule Davidova, jak se motýlímu keři odborně
říká, tak začátkem jara ovšem vůbec nevypadá.
Po mrazech se totiž u země kompletně seřízne,
avšak již po pár týdnech se z ní stane až
dvoumetrový keř s překrásnými květy. Můžeme
se potěšit pohledem na tento skvost
v předzahrádce rodiny Reitmajerů u horní
autobusové zastávky. Přinášíme i několik
fotografií návštěvníků keře, které pořídil pan
majitel.
dost







Střípky a postřehy

V sobotu 9. 7.
poctil naše Čečelovice
svou návštěvou
čáp.
Odpočíval na komíně u
paní Roubalové a na
střeše domu
Kalbáčů
v jižní části obce.
Obyvatelé
zmateného
krasavce nadšeně fotili.
 Kam s ním - V letošním roce se „roztrhl
pytel“ se zaběhnutými psy. Na počátku
června to byla černá vyhublá krasavice
s celou rotou nepříjemných zvířátek
v kožíšku a s třemi zařízlými silnými řetězy
kolem krku. Po marném hledání majitele
v obci i okolních vesnicích a obvolávání
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útulků a policejních stanic nakonec skončila
v domě pana starosty, kde je jí určitě lépe
než u dřívějšího majitele. Jestli se tato
informace o dobročinnosti a soucitu ke
zvířeti předala dále, nevíme, ale před
blatenskou poutí se do vsi „dostal“ /prý
autem/ další pes. Ten však tak přívětivě
chvilkami nevypadal. Skončil v útulku
v Blatné, kam se dostal také autem… Ale i
zde byl osud pro Rufuse, jak mu tam začali
říkat, naštěstí přívětivý, protože našel již
nový domov. Je to neřešitelná situace.
Někdo si pořídí psa, a když se znelíbí,
vyhodí ho na ulici či odveze jinam, aby
zbavil svou obec přítěže.
V měsíci červnu spadlo na území Čečelovic
80,5 l na m2 dešťových srážek. Červenec
byl měsícem nejmokřejším, protože napršelo
125 l na m2, srpen se ale nepochlapil, neboť
jeho tři dešťové dny přinesly vláhu pouhých
33 litrů na m2.
Posilovací stroje na Pasece asi už děti
netáhnou. Jak jinak si vysvětlit prostocviky
našich ratolestí, které si oblíbily cvičení na
kontejnerech
na
separovaný
odpad
umístěných před budovou obecního úřadu.
Nyní bude v těchto místech firma stavět
obecní dům a bude tu opravdu rušno.
Doufejme, že rodiče si na své děti dají větší
pozor.
Jak se vám líbí upravená prostranství v naší
obci? Máme se čím chlubit a každý, kdo
Čečelovicemi projíždí, si udělá dobrou
vizitku. Zlepšila se i situace u bývalé školky.
Kompetence sekání trávy se rozdělily a
ulička mezi nemovitostmi a prostor před
budovou je udržován velmi dobře. Stačí se
domluvit a poukázat na zapomenuté místo.
Ještě kdyby se majitelé pejsků podívali a
uklidili, co jejich svěřenec na obecních
plochách vytvořil. Pro někoho je to
samozřejmostí, jiný mávne rukou. Doma na
dvorku bychom ale neměli za chvíli kam
šlápnout, kdybychom za pejsky nepoklízeli.
V září došlo k obnově vodorovného značení
na místní komunikaci od Záboří až na konec
Jihočeského kraje, tedy k tabuli u Slivonic.
Kolem komunikace na Málkov a později i
Ke kaštanu dojde k vykácení náletových
dřevin, které již zasahují do vozovky.
dost

Vstup dobrovolný
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Diakonie Broumov,
sociální družstvo
 Více na www: diakoniebroumov.cz

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek
 Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
 Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
 Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
 Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
 Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
 Knihy, časopisy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :
dne:18. 10. a 25. 10.2016
čas: od 18 do 19 hodin

Pozor změna!!!! Místo sběru: hasičská zbrojnice
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