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Spokojené, láskou a porozuměním
naplněné vánoční svátky, v novém roce
všechno dobré, hodně štěstí, zdraví a
úspěchů
přeje všem obyvatelům
zastupitelstvo obce.
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O úvodní slovo do našeho svátečního prosincového Zpravodaje jsme letos
poprosili pana P. Marcina Piaseckého, správce farnosti. Zaslal nám své malé
zamyšlení, které Vám, vážení čtenáři, nyní přinášíme.
Pamatujete si, jak jste poprvé v životě uviděli adventní kalendář? Já ho
vidím ještě teď. Myslím si, že byl německý, protože všechny dobré a
nedostupné věci byly tehdy z Německa. V mé rodné zemi, která trpěla
nedostatkem pravých čokoládových výrobků (a vůbec všelijakého zboží), se mi
zdál onen kalendář splněním snů. Sice jsem viděl pouhý prázdný obal, bylo již
totiž po Vánocích, ale věděl jsem, že každé okénko očíslované od 1 do 24
skrývalo kousek čokolády. Úžasné – myslel jsem – tak si odpočítávat dny do
svátků. Ovšem něco mi na něm vadilo.
Byli jsme totiž vedení trošku jinak. Na hodinách náboženství a i doma
jsme slyšeli, že je advent přípravou, a pokud má být sváteční radost větší, měli
bychom si v adventu něco odříct. Nejpopulárnější předsevzetí bylo zdržet se od
sladkostí. Pokud se to povedlo, člověk opravdu prožíval jakési uspokojení. O to
víc chutnala čokoláda až o Vánocích. Jíst tedy každý adventní den kousek
čokolády připadalo mi poněkud v rozporu se sebou samotným.
A dnes... Dnes adventní kalendáře s čokoládou dostanete v každém
obchodě. A vůbec všechno, co na svátky (ne)potřebujete, koupíte již v říjnu.
Kdo by ještě myslel na to, že advent nejsou Vánoce a že je to doba přípravy?
Občas si myslím, že slavíme Vánoce vlastně celý advent, proto o Vánocích už nic
slavit neumíme. Máme prostě dost nakupování, shánění dárků, koled od
listopadu. Děláme několik desítek druhů vánočního cukroví, které pak ani
nejíme. Okénka očíslovaná od 1 do 24 se zdají cestou k osvobození – za pár
týdnů to budeme mít konečně za sebou!
A co tak vrátit se k původu? Vrátit adventu jeho význam. Nezpívat koled,
vynechat zbytečný shon, zkusit si něco odříct. Možná, že je to dnes ještě těžší,
protože je komerční tlak mnohem silnější, ale je to snad jediná cesta, abychom
se úplně nezbláznili. Kdo to zkusí, pak o Vánocích určitě řekne: „Stálo to za to!“
P. Marcin Piasecki, správce farnosti
e
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Podzimní besedy
str. 5 a 6

Příprava na advent
str. 7

Setkání občanů – advent
str. 8

Informace z obecního úřadu

Výsledky voleb do zastupitelstva
Jihočeského kraje - 7. a 8. října

Ze zasedání obecního zastupitelstva
dne 18. 11. 2016
1. OZ bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 8, 9,
10/2016 a schválilo rozpočtovou změnu č. 11/2016.
2. OZ projednalo a schválilo rozpočet DSO RADINA
na rok 2017.
3. OZ projednalo a schválilo Místní program obnovy
venkova obce Čečelovice na období od roku 2017
do roku 2022 dle přílohy.

Politické strany a hnutí
2. ODS
12. ČSSD
13. Pro Jižní Čechy
24. KDU - ČSL
30. ANO 2011
54. Dělnická str. soc. spravedlnosti

Usnesení bylo schváleno 8 hlasy OZ ve všech bodech.

57. Strana zelených
78. Koalice Svoboda a
demokracie
82. Česká pirátská strana

dne 30. 11. 2016
1. OZ projednalo a schválilo plán společných
zařízení v rámci KOPÚ Čečelovice zpracované
firmou Geocart CZ Brno.
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1. S prosincovým Zpravodajem dostávají
obyvatelé trvale bydlící v obci do
každého čp. jeden kalendář SOBu,
pohled a brožurku Charity Strakonice.
2. Obecní poplatky se budou vybírat
v měsíci únoru - v pátek 24. 2. od 16
do 18 hodin a v sobotu 25. 2. od 8 do
10 hodin na obecním úřadě. O jejich
výši rozhodne OZ v pátek 16. 12. na
veřejném zasedání v sále místního
pohostinství, čímž jste srdečně zváni.
3. Počátkem prosince došlo firmou p.
Včeláka k výměně 3 kusů proschlých
akátů u kapličky sv. Josefa. Jednalo se
o reklamaci, kterou firma uznala.
4. Obecní zpravodaj č. 49 vyjde v měsíci
březnu 2017.

Naši jubilanti v příštím roce 2017
Oslavenci v měsíci lednu:
Paní Stejskalová Milada – 89 let
Paní Švecová Milena – 60 let
Oslavenci v měsíci únoru:
Paní Vyžralová Milada – 65 let
Oslavenci v měsíci březnu:
Paní Helena Harášková – 85 let
Přejeme našim jubilantům pevné zdraví a hodně
spokojenosti v osobním životě.

Čest její památce a
upřímnou soustrast rodině.
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Ostatní strany nezískaly žádný hlas.

Společenská rubrika

30. listopadu 2016 nás
náhle opustila ve věku
nedožitých 72 let paní
Božena Černá z čp. 70.

přímá

Celkem

Usnesení bylo schváleno 7 hlasy OZ.

Smutné události

počet
hlasů
10
12
6
9
18
1

Poručíme větru, dešti II.
V minulém čísle Zpravodaje jsem, milí
čtenáři, vzpomínala na teplotní extrémy
v historii měření teploty ČR. Dnes se
podíváme opět na některé extrémy počasí,
ovšem směrem opačným, do záporných
hodnot.
V historii měření teploty byla nejnižší
teplota minus 42,2 stupně Celsia naměřena
11. února 1929 v Litvínovicích u Českých
Budějovic. Zima roku 1928/1929 se
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vyznačovala mimořádně mrazivým počasím.
Lidé tehdy zažili 76 ledových dnů, tj. dnů,
kdy teplota celých 24 hodin zůstává pod
nulou a 95 dnů se zápornými teplotami.
Po teplém prosinci uhodily na přelomu
roku mrazy, celé Československo pokryla
vysoká vrstva sněhu a sibiřská zima trvala
až do března. Možná někteří z vás tuto
zimu znají z vypravování rodičů.
Silné zimy byly také v letech 1939-1943
nebo v letech 1962-1964. 25. ledna 1938 se
objevila na obloze nezvykle silná polární
záře a v mnoha kronikách byl tento
neobvyklý jev zaznamenán. Mnozí tento jev
vyděšeně
považovali
za
předzvěst
apokalypsy, za znamení blížícího se
válečného konfliktu.
Silná, krutá zima, kterou mám v paměti
už i já, se objevila v letech 1969/1970.
První sníh začal padat už 28. října, přes noc
napadlo na Šumavě neuvěřitelných 40 cm
sněhu. Dokonce i v Praze ležel sníh od
listopadu do března. Sníh udělal radost
hlavně dětem. V galoších či tuleňkách,
v tlustých
teplácích,
které
pojmuly
neuvěřitelné množství sněhu, sjížděly děti
na sáních pošumavské kopečky… Méně
radosti už měli třeba vojíni brodící se
závějemi sněhu na šumavské hranici. 6.
března 1970 přišla obrovská sněhová
kalamita, nejezdily vlaky, autobusy. Ještě
v prvomájovém průvodu se toho roku
nějaká ta sněhová vločka snášela k zemi.
Přenesme se v čase dále, do prosince
1978. Vánoce byly na sněhu, pak přišla
obleva a teplota stoupala k neuvěřitelným
15 stupňům Celsia. Lidé se chystali oslavit
Silvestra a příchod roku 1979. Byl krásný
teplý slunečný den. Mnozí vyrazili ve
společenských šatech a obuvi do sokoloven
veselit se. Šampaňské teklo proudem,
rozjaření a alkoholem ovínění tanečníci
netušili, že venku za okny mezitím rapidně
klesá rtuť teploměru. Hluboká tlaková níže
doprovázená arktickým vzduchem rychle
postupovala přes Krušné hory z tehdejší
NDR. Došlo k nebývalému ochlazení až 3
stupně/1 hod.
Rychlý
pokles
teplot
způsobil
energetickou a dopravní kalamitu. Ve

dnech 8. – 29. ledna byly vyhlášeny na
školách uhelné prázdniny. Výrazně
omezeno bylo i vysílání tehdejší
Československé televize. Situaci se podařilo
stabilizovat až koncem ledna. Vzpomínáte
si na tuto zimu??
Hodně mrazivá byla rovněž zima na
začátku roku 1985, kdy se minimální
teploty pohybovaly kolem minus 30 stupňů
Celsia. Podobné mrazy byly ještě v letech
1986, 1987 a dále pak Evropu, potažmo ČR
sužovaly mrazy v roce 2006. Tehdy
napadlo i mnoho sněhu a s jarním táním
přišly záplavy.
Velmi neobvyklý byl květen 1991, tehdy
padal sníh ještě ve třetí dekádě měsíce.
Poručit větru, dešti opravdu nelze.
Občas potrápí vichřice, někdy záplavy,
které máme jistě všichni v neblahé paměti
v souvislosti s poničenou Blatnou v r. 2002.
Blíží se vánoční svátky, přichází zima.
Jaká ta letošní bude? Bude jako z Ladových
obrázků, nebo na blátě?? Ať tak či tak,
prožijte ji, milí čtenáři, ve zdraví, přeji Vám
poklidné vánoční svátky a vše dobré v roce
2017.
Alena Šourková

Poznali jste muže na fotografii
z minulého čísla?
Muž, kterého jsme viděli na fotografii
v minulém čísle, byl otec paní Boženy Černé
– pan Končelík Karel z čp. 70.
aš

Střípky a postřehy
 V měsíci září spadlo na území
Čečelovic 54 l na m2 dešťových srážek. Říjen
byl na srážky ještě více skoupý, protože napršelo
46 l na m2. Listopad se nepochlapil už vůbec,
neboť jeho čtyři dešťová období přinesla vláhu
pouhých 24 litrů na m2.
 Kolem komunikace na Málkov byla
zčásti pořezána část náletových dřevin, které
zasahovaly do vozovky. Pracovník, který byl
pověřen tímto úklidem, v naší obci již nepobývá.
Rádi bychom však, pokud bude mít někdo
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z obyvatel chuť a čas, zafinancovali dokončení
této akce alespoň v místech při komunikaci na
Málkov.
 Došlo k poškození fasády na naší
vodárně. Pachatelé se dopustili trestného činu,
neboť škoda přesahuje dle odhadu 13 tisíc Kč.
Tato nezákonná činnost pokračovala i v obci
Slivonice.
 Jak se nám děti projevují? Veselé
křepčení malých čertíků v sobotu 3. 12. mělo
nemilou a trpkou dohru. Děti, které se akce
nezúčastnily, pumpovaly z místní pumpy před
hospodou vodu, která samozřejmě namrzla a
vytvořila kluziště. I když se paní hostinská
postarala o posolení ledovky, mráz byl silnější.
Pak se toto místo stalo velmi nebezpečné a
mnozí lidé skončili na zemi. Dalším aktem zřejmě pomsty - se stalo vniknutí chlapců do
ztichlého sálu po diskotéce, kde veškerý obsah
nedopitých sklenic skončil vylitý na stolech. Tak
nám tu rostou či pobývají na chalupách malí
vandalové. Už se o našich dětech mluví i na
policejní stanici v Blatné. A co bude dál? Přece

žijeme v malé vesničce a vidíme si takříkajíc do
talíře všichni. Tak ty naše děti trochu kroťme.
 Letos se opět po čase klidných svátků
objevilo práskání petard, které často končily
za vraty či před vraty hlavně nemovitostí,
jejichž majitelé vlastní pejsky. Rozhořčení
páníčci své zvířecí kamarády těžko ochrání.
Malí zbojníci jsou známi, ale nejsou prozatím
právně postižitelní. Bude snad muset zajistit
klid ve vesnici nová vyhláška? To by se pak
rodiče asi nedoplatili.
 Obecní úřad opět řeší volné pobíhání psů
majitele nemovitosti čp. 57. Psi ohrožují místní
obyvatele i jejich zvířata na procházce v horní
části obce. Dokonce došlo i k potrhání psa jedné
z obyvatelek. Vyhláška jasně stanovuje, že pes
vyšší než 50 cm v kohoutku musí být veden na
vodítku. Pokuta 5000,- Kč je dostatečnou
odplatou. Jde jen o to, aby byli psi vyfoceni
v akci jako důkaz pro přestupkovou komisi
v Blatné.
dost

budeme pokračovat, i když mnozí
z účastníků budou muset jít v pondělí do
práce.

Plánované akce přelomu 2016 - 2017:




Turnaj ve stolním tenise - 27. prosince od
9 hodin.



Turnaj ve šnopsu - 28. prosince odpoledne



Výroční schůze SDH - 29. prosince od
19,30 hodin.





Pro Betlémské světlo si mohou zájemci
přijít v pátek 23. prosince od 18 do 19
hodin do místní kaple sv. Josefa.



Tříkrálová sbírka v naší obci se uskuteční
v sobotu 7. ledna 2017.

 Hasičský ples je naplánován na 21. ledna
2017. Hraje kapela Talisman ST.


Ples žen se bude konat 18. února 2017. K
tanci a poslechu hraje kapela pana Klímy.



Dětský maškarní bál – plánujeme jej
v termínu poloviny března 2017.

Všem sousedům posvítí na rozloučenou se
starým rokem silvestrovský lampionový
průvod dětí, který bude zakončen malým
ohňostrojem na Vrchu. Sraz dětí i rodičů
s vlastnoručně vyrobeným lampionkem je
před místní knihovnou v 17 hodin 31.12.
Uvažováno je opět o novoročním pochodu
– jediným termínem zdá se 1. leden – tedy
neděle od 13 hodin. V nastolené tradici
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Jak se žije v Indii
přednáška Kamily Berndorffové
V neděli 2. října nás poctila svou návštěvou
známá blatenská fotografka Kamila Berndorffová,
aby se s námi podělila o své vyprávění a zážitky
z cest po Indii a jiných exotických končinách, kde
pobývala a žila.
Kamila fotografuje neobyčejně obyčejné lidi a
věci, jak se píše na wikipedii, a myslím, že tento
popis se dokonale hodí. Indie jistě není zemí pro
každého turistu, ale pokud tam někdo jezdí již 20
let a má tam spoustu přátel a zázemí, dá se jistě
v této úžasné, barevné zemi s miliardou obyvatel
vidět něco jiného než s cestovní kanceláří.
Přednáška byla zajímavá, vtipná, zkrátka
taková, jaká je Kamila sama, velice svérázná a
upřímná. Jak sama autorka říká: „Nezajímají mne
památky, ty si najde každý sám, mě zajímá život
obyčejných lidí, jejich radosti a strasti, běžný den
indické ženy a dětí na vesnici, rodiny, jejichž otec,
živitel, odjíždí na půlroční práci do Saudské
Arábie, aby vydělal dětem na studia, strastiplné
osudy indických vdov, jejichž postavení ve
společnosti je nezáviděníhodné.“ Dověděli jsme
se spoustu dalších neuvěřitelných příběhů a
zážitků, které na svých cestách zažila.
Po přednášce následovala živá diskuse nejen o
Indii. Kamila též zmínila projekt „Můj nový život“,
který společně s MUDr. Lucií Cingrošovou
vytvořila. Výsledkem jsou nádherné fotografie
onkologicky nemocných dětí z Motola. Fotografie
jsou sice dojemné, ale tak plné života a
odhodlání, že člověk věří, že to nemůže
dopadnout jinak než dobře.
Zkrátka pro mě je Kamila Berndorffová nejen
úžasná fotografka, ale i skvělá žena s velikou
empatií, silným cítěním a obrovskou odvahou, což
dokazuje cestováním po celém světě, všude tam,
kde vystavuje své fotografie.
Příští rok nás navštíví znovu a už se těšíme na
povídání o Ománu, Sýrii a Nepálu.
Jolana Hrubešová

Foto: „Lidé z pouště“

Projekt: „Můj nový život“

„Beseda v Čečelovicích“
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Velikonoční ostrov
aneb velké stěhování
přednáška Ing. Pavla Pavla
V neděli 13. listopadu se konala v sále
místního pohostinství přednáška pana Pavla
Pavla. V úvodu nás překvapilo zjištění, že pan Ing.
Pavel má pracovní vztah k naší vesnici, neboť byl
projektantem zdejšího komplexu kravína, který
jako mladý nastupující pracovník realizoval.
Pak již se přednáška ubírala k tématu, který je
jeho celoživotní vášní a koníčkem. Je jím malý a
pozdě objevený ostrov v Tichém oceánu, který
dnes všichni znají v souvislosti s obřími
kamennými sochami. Od jejich objevení si lidé
vždy lámali hlavu, jakým způsobem byly
přemístěny
sochy
po
zhotovení
ve
vnitrozemských kamenolomech na přímořskou
pláž. Tento problém zajímal i našeho
přednášejícího, a jelikož jej od mládí bavilo
modelování a později i různé stavební a statické
výpočty, rozhodl se provést pokus s přemístěním
modelu sochy ve vzpřímené poloze – tzv.
kantováním. S partou nadšenců byla vyrobena
s přispěním dalších strakonických podniků v roce
1982 betonová kopie sochy moai, kterou
rozchodili na ploše pod restaurací Hvězda ve
Strakonicích pomocí lan a síly pouhých 17 lidí.
V roce 1986 se s přáteli vydal na Velikonoční
ostrov, kde s panem Thorem Heyerdahlem,
známým norským cestovatelem, provedli
rozhýbání pravé sochy a přispěli tím do skupiny
„dohadů“, jak se sochy z tak dalekého místa
výroby přemístily na pobřeží. Vyvrátili domněnky,
že sochy se dostaly na svá místa pomocí
mimozemské síly. Tím potvrdili vyprávění
domorodců, že sochy prý v minulosti chodily.
Po krátkých přípravách a výběru správné
sochy se 9. den pobytu dílo podařilo. Na
Velikonočním
ostrově
30.
ledna
1986
několikatunová socha „chodila“.
Kromě poutavého vyprávění o pohybu soch
nám pan Ing. Pavel Pavel přiblížil život místních
obyvatel, ukázal nám na svých snímcích krásy
ostrova a jeho zajímavosti, které nasbíral při
svých dalších návštěvách.
stem
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Příprava na advent
V sobotu 19. listopadu se sál místního
pohostinství zaplnil opět občany, kteří se chtějí
něčemu přiučit nebo si jen tak posedět s přáteli
při kávě a okouknout výrobu vánočních dekorací.
Paní Dana Pilná podpořená paní Janou
Liškovou se pustily do výroby adventních věnců. A
měly letos opravdu co dělat. Jeden z jejich
výrobků zdobí i vstupní dveře hostince.
Děti přilákaly jako obvykle výrobky
z korálků a pod jejich rukama vznikaly krásné
vánoční hvězdičky a andílci. Letošním zpestřením
hlavně pro větší děti či dospělé bylo malování
perníkových chaloupek a jejich následné
slepování. Ačkoliv se zdobení zúčastnili zájemci,
kteří tuto činnost nikdy nedělali, vystavená dílka
jsou opravdu zdařilá. I pro menší děti byly
připraveny oblíbené perníkové ryby, sobíci,
andílci, chaloupky a zvonky či hvězdičky. Cukrový
sníh ubýval a ne vždy skončil na perníčku. Ale od
toho je malé mlsání přece povoleno.
Paní Krejčová přinesla ukázky adventních
věnců
i
jiných
dekorací
vyrobených
z pospojovaných ruliček papíru, a zapůjčila nám
razidla, kterými jsme zhotovili hvězdičky na
vánoční stromky z notového skládaného papíru. A
jsme zase „in“, protože letošním Vánocům kraluje
právě notový papír a písničky na něm.
Nikdo se nenudil, pilně se pracovalo celé
odpoledne. Děkujeme za účast všem a hlavně
velký dík ženám, které se o svůj koníček podělí
s jinými.
dost
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Zahájení adventu v Čečelovicích
V sobotu 26. listopadu byl v naší obci, jako
i v mnoha sousedních vesnicích, zahájen
předvánoční adventní čas.
Odpolední slavnostní program začínal
tradičně mší v naší kapli. Sloužil ji blatenský farář
Marcin Piasecki. Letos poprvé k nám zavítali
členové Volného sdružení horažďovických
zpěváků a muzikantů, kteří svým doprovodem
proložili a doplnili průběh mše. Tento trochu
netradiční způsob byl většinou přítomných
kvitován kladně a na závěr i samotný P. Piasecki
uvedl, že zpočátku měl trochu obavy, ale
s konečným výsledkem byl velmi spokojen.
Po skončení mše se všichni přesunuli na
prostranství před naší hospodou, mezitím byl
rozsvícen vánoční strom a postupně přicházeli
další návštěvníci. Horažďovičtí muzikanti nám
zahráli a zazpívali ještě několik koled, ale pak se
již chystali k odjezdu, protože na ně čekali
obyvatelé dalších dvou obcí. Doufám, že příští rok
se domluvíme, aby u nás mohli pobýt trochu déle.
Podmanivá vánoční hudba pokračovala
okamžitě dál, neboť pan Hrubeš ihned zaplnil
náves oblíbenými vánočními skladbami.
Příjemná atmosféra byla podpořena i
ochutnávkou připravených dobrot na stole před
okny hospody. Z fontánky stékala horká čokoláda,
pekly se kapří škvarky, kdo chtěl, mohl ochutnat
vánoční cukroví, vánočky, domácí tlačenku, datle
a další pochutiny. Pro zahřátí byl připraven
svařák, medovina, dětské teplé nápoje.
Všichni jsme ochutnávali, klábosili a tak nějak
zapomínali na ubíhající čas. S přicházejícím
soumrakem
jsme
se
uchýlili dovnitř do sálu,
kde si děti ještě vyráběly
vánoční řetězy a další
malé vánoční dekorace.
Večer jsme se rozcházeli
příjemně naladění, takže
za rok opět na shledanou.
stem

A něco o hudební skupině, která nám
letos zpříjemnila adventní čas
Volné sdružení horažďovických zpěváků a
muzikantů vzniklo kolem roku 1996 z iniciativy
Jirky Kučery, který je po celou dobu kapelníkem.
Za 20 let existence prošlo souborem nespočet
členů a hostů /na koncertech nás bývá včetně
hostů 20 - 30 ve věku cca 16 - 60 let/.
Náš repertoár je velmi rozmanitý - od country po
rockové písně, a to jak u vánočních či letních
koncertů. Vánoční koncerty bývají doplněny
krátkým divadélkem - "čtyřaktovkou" na vánoční
téma z pera našeho basáka Jirky Štěcha, který
také česky otextoval některé anglické písničky.
Natočili jsme již 3 cd - poslední z r. 2014 dokonce
v nahrávacím studiu.
Přejeme čečelovickým přátelům hezké Vánoce.
Veronika Švecová, členka souboru
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