ZPRAVODAJ OBCE ČEČELOVICE
ročník XVII. – rok 2018 – č. 52

Nový hasičský vůz
Na konci loňského roku místní hasiči převzali nový hasičský
automobil – devítimístný FORD TRANZIT CUSTOM. Jedná se o automobil,
jehož pořízení bylo pokryto dotací z Jihočeského kraje, celonárodního
ředitelství hasičského záchranného systému a obcí Čečelovice. O vozidlo
bylo zažádáno před rokem a o jeho získání rozhodoval bodovací systém
týkající se např. velikosti obce, činnosti SDH, čerpání dotací na SDH atd. Do
užšího výběru obcí jsme se dostali a mohli jsme začít vybírat. S nabídkou na
dodavatele přišly tři značky, a to CITROEN, FORD a OPEL. Po vypsání
soutěže obcí Čečelovice přišel s konkrétní nabídkou pouze FORD, a tak byla
volba jasná. Dodavatelem vozu s hasičskou přestavbou se stala firma Auto
Vinkler s.r.o. Praha.
K převzetí došlo přímo na jejich provozovně v Písku společně se
starostou sboru Ing. Petrem Kalbáčem. Tam nás podrobně seznámili
s výbavou a ovládáním všech
funkcí, kterými je auto
vybaveno. Hasičský sbor ho
bude využívat pro přepravu
členů na hasičské soutěže a
k zásahům u požárů. Protože
je třeba, aby takové auto
častěji jezdilo, budeme hledat
jeho další využití, např. na
výlety pro malé a velké hasiče
a také pro různé obecní účely.
Snad nám všem bude dobře
sloužit.
Minulý
týden
došlo
k úpravě podlahy vjezdu do
hasičské zbrojnice, aby se nám
tam auto na výšku vešlo, a
budeme parkovat zde. Tím
jsme vlastně vyřešili i napojení
auta na elektřinu, protože
některé funkce vozidla (např.
provoz radiostanice) by byly
po čase neschopné provozu.
Milan Zach, velitel SDH
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Prezidentské volby
1. kolo – volební účast 68,75 %
Miloš Zeman - 34,86 % …tj. 38 hlasů
Jiří Drahoš – 33,03 % ………tj. 36 hlasů
Marek Hilšer – 11,01 % …..tj. 12 hlasů
Pavel Fišer – 9,17 % ………..tj. 10 hlasů
Michal Horáček – 7,34 % ..tj. 8 hlasů
Petr Hannig – 3,67 % ………tj. 4 hlasy
Jiří Hynek – 0,92 % ………….tj. 1 hlas
2. kolo – volební účast 70,5 %
Miloš Zeman – 59 hlasů
Jiří Drahoš – 50 hlasů

Poděkování
V závěru loňského roku Vám jistě neušlo velké stěhování nikoli
národů, ale veškerého „úřadování“ do nové budovy OÚ. Místnosti bylo
nutno vybavit zčásti i novým kancelářským nábytkem, přestěhovat a
přebrat všechny spisy, zarchivovat staré. Také bylo zapotřebí začít
vyplňovat každoroční lednová a únorová hlášení obce o její činnosti. Ale již
můžeme téměř říci: Hotovo!
Chtěl bych touto cestou velmi poděkovat všem, kteří se vzdali
večerního odpočinku u televize nebo chvil s rodinou a pomohli s úklidem
prostor, montáží nábytku, přesunem a tříděním spisů, abychom mohli
pracovat již v novém.
V průběhu prezidentských voleb jste si mohli prohlédnout celou
novou budovu. Obec tak získala velmi důstojné prostory pro svou
administrativní práci i činnost místních spolků.
Milan Stejskal, starosta obce

PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE
ze dne 5. 12. 2017
1. OZ projednalo a schválilo rozpočet DSO RADINA na rok
2018.
2. OZ bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 9, 10/2017.
3. OZ schválilo Dohodu o narovnání s firmou Aldast s.r.o.,
která se týká dokončení přístavby OÚ.

ze dne 15. 12. 2017
1. OZ projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č. 12/2017.
2. OZ bere na vědomí RZ č. 11/2017.
3. OZ projednalo a schválilo střednědobý výhled rozpočtu
obce 2017-2025.
4. OZ projednalo a schválilo plán inventury na rok 2017.
5. OZ projednalo a schválilo rozpočet obce Čečelovice na rok
2018.
6. OZ projednalo a schválilo místní poplatky na rok 2018 ve
stejné výši jako loni:
- vodné 28,- Kč /m3 + 15 % DPH
- stočné 200,- Kč / objekt do 3 osob + 50,- Kč za každou
další osobu + 15 % DPH
- poplatky za sběr, třídění a svoz komunálního odpadu:
u trvale bydlících 500,- Kč/osobu s výjimkou osob do 3 let a
nad 70 let věku, kdy tento poplatek činí 250,- Kč
u rekreačních objektů 500,- Kč / objekt
- poplatky ze psů 60,- Kč / 1 psa na rok
7. OZ schvaluje dokument „Místní akční plán rozvoje
vzdělávání Blatensko“ včetně příloh.
8. OZ schvaluje, že žadatelem a realizátorem projektu
„Místní akční plán rozvoje vzdělávání“ bude místní akční
skupina Blatensko, o.p.s.
9. OZ schválilo odměny členů zastupitelstva obce dle nařízení
vlády č. 318/2017 Sb.
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Naši jubilanti
Oslavenci v měsíci lednu:
Pan Stanislav Němeček – 80 let
Paní Jana Lišková – 55 let
Oslavenci v měsíci únoru:
Pan Jaroslav Balatý – 80 let
Pan Josef Skala – 65 let
Oslavenci v měsíci květnu:
Pan Václav Skolek – 81 let

Přejeme našim jubilantům pevné
zdraví a
hodně spokojenosti v osobním životě.

V našem prvním letošním zpravodaji se zmíníme o
akcích, které se uskutečnily v závěru loňského roku.
Protože se nekonala beseda „Válečné letectvo –
čeští letci za druhé světové války“, budeme jednat
s přednášejícím panem Dušanem Vávrou o
náhradním termínu.
Bývá již tradicí v naší obci připravit si svá
obydlí na nadcházející sváteční vánoční čas.
Nakouknout do adventní dílny přišlo rekordně
hodně účastníků. Přítomné maminky i děti si mohly
ozdobit perníčky, udělat svícny ze skleniček, drátěné
ozdoby na stromeček, nebo vytvořit ozdoby
z obarvených těstovin či slepit a ozdobit perníkové
chaloupky. Všechny pomůcky pro výrobky byly
připraveny paní Danou Stejskalovou, Danou
Královou a Vendulou Behenskou. Paní Dana Pilná a
Jana Lišková nám vytvořily věnce a svícny na
vánoční stoly a dveře.
Všem jmenovaným patří poděkování.
Foto do zpravodaje dodala Irena Zachová
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Začátek adventního času odstartovalo 2. 12. setkání
obyvatel při rozsvícení vánočního stromu.
V místní kapli sv. Josefa byla sloužena mše svatá
doprovázená skupinou hudebníků z Volného
sdružení horažďovických zpěváků. Poté se všichni
odebrali před hospodu na bohaté sváteční pohoštění
paní hostinské Kvasničkové. I zde zpěváci
pokračovali ve své produkci.
Později večer se všichni přesunuli do sálu a zábava
pokračovala. Svůj koncert zde odzpívala se svou
dcerou folková zpěvačka Pavlína Jíšová. Jako
posledním účinkujícím večera byla country dvojice
pana Smoleje z Horažďovic. Na všech zúčastněných
byla vidět radost z hezkého vánočního setkání.

8. 12. přišel naše nejmenší podělit svými dárky
Mikuláš spolu s čerty. Při této nadílce se o dobrou
náladu postarali manželé Zbíralovi. Nechyběla ani
malá večeře - párek v rohlíku. Bohužel – ani malé
foto z povedené akce nedorazilo. Že by čert?
10. prosince se sešli senioři v místní
hospodě na svém již pátém setkání. Po zahájení
starostou obce Milanem Stejskalem představily
děti ze ZUŠ Blatná vystoupení, které se všem
přítomným líbilo. Paní hostinská připravila
pohoštění.
Poté
si
všichni
popovídali,
zavzpomínali a k tomu jim zahrála hudba pana
Hlobíka.
Foto M. Reitmajerová

Foto Irena Zachová

23. prosince si zájemci o betlémské světlo přišli do
místní kapličky. Dokonce k nám zavítala rodina
z Blatné, aby si světlo odvezla, protože termín
v Blatné byl pro ni méně vhodný. Hezkou
atmosféru dokreslovalo i příjemné osvícení okolí
kaple. A mohli jsme čekat na Ježíška….
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27. prosince se konal v sále pohostinství další
ročník turnaje ve stolním tenise. Z výsledkové
listiny je patrno, že 1. místo získal pan Karel
Němeček.
28. prosince se sešli vyznavači karetní hry šnops.
Vítězem se stal pan Bohumil Kůta starší.
Místní hasiči dne 29. 12. zhodnotili svou práci na
výroční schůzi. Novými členy SDH se stali pan
Milan Smetana a Daniel Brokeš.
Starý rok 2017 byl zakončen na Silvestra
lampionovým průvodem dětí a velkým
ohňostrojem na Vrchu, za který děkujeme
mladým hasičům a panu Volfovi. Kdo měl chuť, šel
oslavit rozloučení s minulým rokem do hospody,
kde hrál na kytaru a na harmoniku všestranný
hudebník Lukáš Jirsa. A aby toho střílení nebylo
málo, půlnoční oblohu před hospodou opět
rozzářil další ohňostroj.
Trochu pospat a jde se na pochod! Jak
na Nový rok, tak po celý rok. Přísloví se snad
povede realizovat i letos. Sešel se nás rekordní
počet 34. Trasa se tentokrát protáhla a vydali
jsme se až do Mečichova. Zima moc velká nebyla,
ale přesto jsme se těšili na teplou polévku v cíli
cesty – v hospodě. Sotva jsme usedli, přibyli
k nám mladí obyvatelé Mečichova, kteří měli
stejný nápad – provětrat se na Nový rok.

6. ledna 2018 byla v naší obci uspořádána
Tříkrálová sbírka, na které se vybralo 7 458,- Kč.
Děkujeme všem spoluobčanům. Letos se zúčastnila
sbírky 3 místní děvčata: Veronika Tkáčová, Eliška
Pekařová a Kristýnka Šiplová. Tato humanitární
sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás
v republice. Výtěžek je určen na pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorům a dalším sociálně
potřebným skupinám lidí. V případě Oblastní charity
Strakonice je to pak na modernizaci vybavení
kuchyně Domu klidného stáří sv. Anny Sousedovice.
Nejméně desetina výnosu je určena také na
humanitární pomoc do zahraničí. V loňském roce
byly finance použity na nákup automobilu Citroen
C3 pro terénní služby.
Foto Irena Zachová
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A pak přišel čas plesové sezony. Lednový hasičský
bál a únorový ples spolku žen přilákaly místní i
obyvatele sousední obce Slivonice. Velký zájem byl o
tombolu, chuťovky a samozřejmě tanec. Máme mezi
sebou naše mladé chlapce – tatínky, kteří překvapili
svým tanečním i pěveckým vystoupením na píseň
„Dlažební kostka“! Kapela ji musela opakovat na
přání ještě jednou a opět s jejich doprovodem. Prostě
atmosféra v sále byla báječná a to je dobře. Proto se
taková setkání dělají.
Skvěle se bavily i ženy, které přišly 3. března
oslavit MDŽ. Jejich svátek jim zpříjemnily místní děti.
Ty pod vedením Kláry Končelové secvičily Šmoulí
pohádkou. Po skončení se děti rozeběhly po sále a
obdarovaly přítomné maminky a babičky kytičkou.
Vystoupení se všem líbilo a dětem i Klárce patří
jednoznačně velké poděkování. Pak se rozeběhla
zábava, k tanci a poslechu hrálo DUO ORCHESTRION.
Paní Kvasničková připravila sál a dobré občerstvení.
Děkujeme.
zak

Máme novou knihovnu. To je radostná zpráva pro
čečelovické čtenáře. Už se nemusí protahovat úzkým
prostorem mezi regálem a stolkem, obsazeným
pracujícími dětmi. I děti získaly pro své tvoření a
setkávání nový prostor. „Pracovna“ dětí je v původní
místnosti knihovny, o kterou se dělila s archivem
obce, knihovna obsadila bývalou zasedací místnost.
Není obvyklé mít v každé obci knihovnu. A není
obvyklé, aby OÚ poskytl, opravdu velkoryse opravený
čistý prostor, plně vybavený pro potřeby knihovny.
Může být i místem setkávání sousedů. Sousedů
starších věkem s těmi mladšími, sousedů, kteří něco 
umějí a vědí, s těmi, kteří se chtějí přiučit, sousedů,
kteří znají zdejší kraj a přírodu s těmi, kteří neznají,
vadí jim to a chtějí napravit své neznalosti. Bylo by to
možné?
Vážení a milí sousedé, jaro je na dosah. S ním přichází
i naděje na lepší čas, na lepší náladu a možná zdraví,
přináší i spoustu práce. Přeji Vám jenom vše dobré, ať
se Vám daří na zahradách i doma a těším se na 
setkávání na vsi i v knihovně.
Reitmajerová

Na přelomu března a dubna se zastaví zvon
v místní kapličce a jeho hlas nahradí řehtačky
malých koledníků. Tato tradice se udržuje v obci
mnoho let.
…Na „Bílou sobotu“ naplánovali místní šipkaři
turnaj.
…O velikonoční neděli se uskuteční šachový turnaj
v sále místního pohostinství. Začátek je v 9 hodin.
…A co takhle bál princezen, rytířů, pirátů, strašidel,
zvířátek apod.? Ti všichni 7. dubna vyrazí na svůj
dětský maškarní bál. O dobrou náladu se postará
pan Jan Hrubeš. Na děti čekají hry a odpoledne plné
zábavy. Připravena bude tombola i malé
občerstvení.
…30. dubna se uskuteční jako každoročně stavění
májky, lampionový průvod a pálení čarodějnic.
Pokud bude mít chuť, můžeme naplánovat na
prvomájové odpoledne krátký pochod po okolí. Čas
by pak byl upřesněn malým plakátkem.

9. 3. nás nemile překvapila havárie vodovodu
ve Slivonicích, kam vytekla celá zásoba plného
vodojemu. Protože nebylo zprvu známo místo a
hlavně délka odstavení, muselo se přistoupit
k nouzovému řešení a dolní bytovky bylo nutno
zásobit vodou z cisterny. Naštěstí se vše
vyřešilo do večera. Tato situace plně
zaměstnala nejméně 3 osoby, které se
problému věnovaly celý den.
V měsíci prosinci spadlo na území obce 23 litrů
vody, v lednu 45 a v únoru 15 litrů.
dost
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Zašlá sláva – Rošice
Opodál Čekanic, asi 2 km na severozápad, stával
Rošický dvůr. Poblíž dvora pak myslivna s hajnicí.
Tu dal vystavět z jara r. 1837 Václav, svob. pán
Helversen, který se o čtyři roky dříve stal majitelem
Čekanic. Farou patřila do Sedlice.
Dvůr Rošice sestával z ratejny, která byla
později rozčleněna na byty pro zaměstnance a
důkladné stáje pro dobytek. Jižní stranu dvora
uzavírala stodola s kůlnou, zbytek dvorce byl
obehnán zdí. Ještě v roce 1950 byly budovy vcelku
zachovalé. Kromě krav byl zde ustájen mladý
hovězí dobytek, tažná hospodářská zvířata, nejvíce
voli.
Zvláštností bylo velké množství jalovcových
keřů v okolí dvora. Ty však vzaly za své během II.
světové války. Byly zničeny rumunskými dělníky,
kteří ve dvoře pracovali a vonné jalovcové větvičky
používali k uzení špeku.
Hajný pod dozorem fořta a hospodářského
správce z Bratronic obstarával s čeledíny práci na
panských polích u Rošic a zároveň konal hájenskou
službu. Hajná vedla práci žen na polích, ve stájích a
při výmlatu (mlátilo se cepy). Mimo stálých
zaměstnanců chodívali ke dvoru lidé z okolí,
zvláště z Jindřichovic, a někteří také na lesní práce.
Občas zajížděl bratronický baron na kontrolu.
Hodně se také pytlačilo. I nepánům se
zachtělo chutné panské krmě, zvláště zajíců. Zvěř
se chytala do nastražených ok. Málokdo si dovolil
vystřelit z pušky. Na rybnících pytlačili tzv. rybáci.
Jako návnadu měli staré vařené páchnoucí slepičí
maso, kterým si potírali i nohy. Tím se rybáci stojící
ve vodě snažili přilákat k sobě ryby. Zvěře a ptáků
bylo tehdy mnoho a les od jara do podzimu hýřil
rozličnými zvuky ptactva. Upytlačený kus zvěře či
ryby býval zpestřením jinak chudého jídelníčku
těžce pracujících lidí.
Do hajnice často přicházeli hosté. Dlouho se
mluvilo o vojně z roku 1866. Za dlouhých zimních
večerů voněla vytopenou světnicí v hajnici
pryskyřice ze smolného dřeva a při šerém světle

lampičky se stočilo vypravování na události
všedního dne z nejbližšího okolí, jindy na
události, o kterých rozmlouvali lidé, jejichž
kroky vedly z Vídně, Uher i Bavor. Hovor se
často stočil na obživu lidí, hovořilo se o
příhodách s pytláky, o zlodějích, cikánech, o
šťastných příhodách, o čarování. Občas se
také na hajnici zastavil ovčák z ovčína na
Chvalově.
Za teplých letních podvečerů nejstarší
syn hajného vyhrával před hajnicí na
harmoniku přivezenou z Vídně, posluchači se
vždy našli. Od jara do podzimu bývaly Rošice
cílem
vycházek,
hlavně
blatenského
úřednictva. O nedělích v měsíci červenci
prošla kolem Rošic mnohá procesí ke kapličce
Panny Marie u Čekanic. Procházeli tudy
poutníci hlavně z Kadovska a Zábořska, kteří
hledali při nepřízni počasí útočiště v hajnici i
v myslivně. Hlavní proud poutníků chodíval od
Sedlice. Do Rošic zavítávali také obchodníci,
židé z Čekanic, Záboří i Blatné. Vše bylo vždy
připravené. Čekaničtí šenkýři navezli sudy
s pivem, kramáři rozprostřeli své stánky
s perníky a sladkostmi. Po pobožnostech se
lidé usadili ve stínu stromů, někteří chodili
pro vodu k blízké studánce.. Bývalo tu hezky,
z dnešního pohledu idylicky. Po druhé světové
válce už se procesí přestala organizovat.
Poblíž Rošic byla roku 1894 postavena
v pseudogotickém stylu hrobka Enisů a
Battagliů. Do této hrobky byly přeneseny ze
zábořského hřbitova ostatky pánů z Bratronic.
Převozem byl pověřen hajný Matěj Kafka
z Rošic. Toho pak na místě hajného vystřídal
Josef Hrba z Jindřichovic. Co bylo dál? To už
čekanická kronika neprozradila. I tak krásná
vzpomínka.

Alena Šourková
- Zdroj: Státní oblastní archiv Třeboň
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Kukátkem po okolí
Pokud budete mít čas, dáme Vám typ na hezký
výlet např. na kole po našem nedalekém okolí.
Podívejte se, jako my jednoho prázdninového
pondělního cyklovýletu, do „Kovářova království“,
kde nevládne král, ale kovář, který své královstvíčko
svýma vlastníma rukama a pro potěšení nejen svoje
postavil v Hradišti. Pan Antonín Lehečka se věnoval
tomuto neobvyklému koníčku po práci. Z odpadu
různého nepotřebného železného materiálu tvořil
starodávné hrady a zámky, ozdobné lucerny a
mnoho dalších drobných věcí, které jezdili a jezdí
k jeho chalupě obdivovat lidé z celého okolí.
Na jedněch z těch mistrovských staveb je
zpodobněn stisk dvou rukou a nad nimi je
poznamenáno,
že
si
tady,
v Hradišti,
v pětačtyřicátém roce, poprvé stiskli pravici vojáci
Sovětské armády s vojáky americkými.
Tehdy na konci války koval zrovna pan Lehečka
koně sovětským vojákům, když se tu zároveň
zastavili vojáci američtí. Tak byl pan kovář ve své
kovárně svědkem
přátelského aktu, který vypodobnil jak jinak než
na kovadlině kladivem do kovu.
Před jeho domem a podél příjezdové silnice
stávalo kdysi téměř 50 staveb.
Dnes se o zdařilé dílo svého otce stará od roku
1978 jeho syn Miloš Lehečka. Ale jak sám říká, dá to
mnoho práce a také financí, kterých nemá rodina
nazbyt. Pan Lehečka seká trávu kolem nádherných
kovových staveb, každý rok natírá nějakou z nich, ale
již část sbírky musel nechat odvézt, protože tak
rozsáhlé dílo není v jeho moci udržovat.

Až tedy zavítáte např. do Chanovic, sjeďte
do Hradiště a ptejte se po Lehečkových nebo
jen prostě po kováři a jeho železném
království. Každý Vás správně nasměruje a stojí
to za podívanou. Doslova jsme v úžasu hleděli
na ta plechová království.
dost
Foto Irena Zachová
Informace najdete i na internetových
stránkách:http://www.obec-hradiste.cz/pages/
akce/2007/lehecka.php

Obec Čečelovice vyhlašuje
záměr prodeje obecní bubnové
sekačky značky VARI typ PONY

IIA. Možnost prohlídky dané
sekačky je vždy v úředních
hodinách nebo s panem Petrem
Vebrem.
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