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Vážení spoluobčané,
letošní rok se nám dostává do své druhé poloviny, nastává čas léta, prázdnin a dovolených. Počasí si s námi,
jak je již v posledních letech zvykem, zahrává jako na houpačce. Zjara ještě zahrozila zima a poté přišlo
prakticky již letní počasí, teplo, téměř žádné srážky a sucho. Všichni jste to jistě poznali na svých
zahrádkách a zahradách, kdy hlavně v dubnu nebylo do čeho zasévat a sázet, protože země připomínala
spíše poušť. V obecních lesích byla provedena částečná těžba suchých a kůrovcových stromů, ale plánovaná
výsadba nových sazenic nebyla zplna dokončena. Byla by škoda mladých sazenic, které by se určitě
neuchytly. Výkyv počasí spolu s malým množstvím sněhu v zimě se projevují i na hladinách spodních vod.
Proto i vrty, které zásobují obecní vodovod, vykazují sníženou vydatnost a pokles dodávané vody. Bude
prioritou tuto situaci řešit vybudováním dalšího zdroje. Dále bych vás chtěl požádat, abyste na zalévání a
další spotřebu, kde není nutná ošetřená pitná voda, využívali vlastní zdroje (studny), případně si zachytávali
dešťovou vodu.
Na teplé letní dny se určitě většina z nás těší a já bych vás rád pozval na akce, které se uskuteční o letošních
prázdninách. Ať už to bude o tradiční pouti, nebo při čečelovickém létě. Podrobněji bude vše popsáno
na dalších stranách zpravodaje.
Plánovaná revitalizace obecního rybníka Na Drahách se vzhledem k průtahům s vydáním stavebního
povolení bude zřejmě realizovat až v příštím roce.
Na podzim by měla v rámci dotace z programu obnovy venkova proběhnout oprava poslední části prostorů
místního pohostinství, rekonstrukce výčepu. Jedná se o výměnu výplní otvorů (vchodové dveře, okna, dveře
na dvorek), výměna rozvodu a těles ÚT, úprava elektroinstalace, podlahová krytina, výměna kotle a další
práce.
Na závěr vám ještě jednou přeji příjemné prožití léta, abychom načerpali síly na zbytek letošního roku.
Milan Stejskal, starosta obce

Zveme občany na volejbalový a nohejbalový turnaj na Pasece
od 12 hodin. Zajištěno je občerstvení i dobrá zábava.
Pouťová mše svatá se uskuteční od 14 hodin
v kapli sv. Josefa na návsi.
Taneční zábava na návsi začne ve 20 hodin.
K příjemnému prožití pouťového sobotního večera
nám zahraje skupina Melodion.

PŘIJATÁ USNESENÍ OZ ČEČELOVICE
 ze dne 16. 3. 2018
OZ bere na vědomí rozpočtové změny č. 12/2017, 1/2018, 2/2018,
3/2018.
OZ projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 –
systém odpadního hospodářství.
OZ odsouhlasilo příspěvek 1000,- na instalaci babyboxu Strakonice a
pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
OZ ve věci příspěvku na provoz místní prodejny provozovanou
firmou ZKD Sušice pověřuje starostu jednáním s uvedenou firmou
(sjednocení požadavků obou stran).
OZ projednalo a odsouhlasilo návrh smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního
zařízení na stavbu „Čečelovice -1043/9, kabel NN“.
OZ projednalo žádost a Skaly o připojení na vodovod a kanalizaci.
OZ souhlasí s připojením, výše finanční spoluúčasti bude projednána
na příštím zasedání zastupitelstva.
OZ projednalo a schválilo žádost Automotoklubu Pačejov o průjezd
obcí při akci Rally Agropa. Dále pověřuje p. starostu jednáním se
žadatelem ohledně možnosti posunutí termínu konání akce na r. 2019.
OZ projednalo změnu výše hodinové odměny
v rámci dohody
o provedení práce v souvislosti se změnou výše minimální mzdy.



ze dne 24. 5. 2018

OZ projednalo a schválilo jmenování pověřence pro ochranu osobních
údajů - Mgr. Michaelu Vohryzkovou, SOB, J. P. Koubka 4, Blatná.
Celkem odsouhlaseno počtem 9 hlasů.



ze dne 8. 6. 2018

OZ projednalo a schválilo závěrečný účet DSO Radina za rok 2017.
OZ projednalo žádost ZKD Sušice ohledně příspěvku na provoz
místní prodejny. Žádost neschvaluje, chce dále jednat se zástupci
ZKD Sušice.
OZ projednalo a schválilo závěrečný účet obce Čečelovice za rok
2017 s výrokem bez výhrad a roční účetní uzávěrku.
OZ projednalo a schválilo přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a
nedostatků ze zprávy o přezkumu hospodaření obce za rok 2017.
OZ projednalo a schválilo aktualizovanou směrnici k zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu.
OZ projednalo žádosti o připojení stavebních pozemků na vodovod a
kanalizaci, rozhodlo, že případná spoluúčast stavebníků bude
stanovena po projednání na dalších zasedáních OZ.
OZ projednalo a schválilo v souvislosti se zavedením GDPR provozní
řád výpočetní techniky a organizační řád obce.

Ten, kdo očekával oblíbenou společenskou rubriku
našeho zpravodaje, bude zklamán. Vzhledem k přísným
předpisům GDPR nelze z etického důvodu zveřejňovat
údaje o narozeninách občanů, narození nových občánků

apod. Pokud si však někdo z rodiny daného oslavence
přeje touto cestou pogratulovat, musí tak učinit formou
svého přání, které rádi zveřejníme. Daný oslavenec
o tom musí být předem obeznámen a písemně s tím
souhlasit. Při narození dítěte dávají písemný souhlas
oba rodiče. Úmrtí obyvatele prý z hlediska etiky
zveřejněno být ve zpravodaji může. Fotky z akcí v obci
by měly být opět s více lidmi, dětmi smějícími se a
spokojenými apod. Možná jste si všimli i strakonických
novin, ve kterých společenské rubriky prořídly.
Narození občánků v porodnici provází taktéž přísná
legislativa. Jde také o délku vyvěšení zpravodajů
na webových stránkách obce nebo nelze v zápise
usnesení OZ viditelně informovat např. o koupi
pozemku obyvatelem obce apod. Čekáme na novelu
zákona, která by se měla nyní objevit v parlamentu, jež
by měla přísná pravidla „obrousit“. Tak alespoň
anonymně: Přejeme všem letošním jubilantům naší
obce pevné zdraví, štěstí a pohodu v dalších, jistě
aktivních, letech.
V měsíci březnu spadlo na území obce 26 litrů
v dubnu jen 6 a v květnu 61 litrů na m2.

vody,

Máme v naší obci malé šikovné malíře. Zúčastnili se
výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí. 14. června
si byli ve Strakonicích převzít ceny za svá umístění
v jednotlivých věkových kategoriích. První místo
v mladších žácích obdržel Šimon Stejskal a třetí místo
získal ve své kategorii starších žáků Sam Zach. Porota
měla těžkou práci, neboť soutěž je velice oblíbená,
o čemž svědčí počet 1640 přijatých děl v letošním
ročníku. Chválíme naše děti a děkujeme za reprezentaci
nejen školy, ale i naší obce.

Obec bude pořádat v létě 2 taneční zábavy – pouťovou
30.6. - hraje skupina Melodion (upoutávka na 1. straně)
a 17. srpna pak skupina Pozor, vizita! v rámci
čečelovického léta.
Dne 14. 7. v dopoledních hodinách bude opět
organizován před obecním úřadem sběr nebezpečného a
velkoobjemového odpadu. Dva kontejnery firma
Rumpold přistaví v pátek.
Na Pasece se uskuteční 2 turnaje v nohejbale a
volejbale - pouťový 30. 6. od 12 hodin a druhý zřejmě
začátkem srpna.
Obcí projede Rally Agropa 28. 7. 2018.

Hodně dětí se sešlo na velikonočním křístání, navíc
počasí celkem přálo, a tak se dětem tato místní zvyklost
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určitě líbila. Za odměnu dostaly spoustu dobrot, o které
se nakonec podělily.
31. 3. se uskutečnil v místní hospodě turnaj v šipkách.
Turnaj ve hře královské, v šachách, je široko daleko
ojedinělým. V místní hospodě byl spuštěn před sedmi lety.
Organizátorům hodně pomáhá blatenský dům dětí a
mládeže, který zapůjčuje pro tuto akci veškerou výbavu
pro hráče. Letos 2. dubna se zúčastnilo 16 šachistů, z toho
jedna dívka. Šachisté žertem říkají, že jediné zranění, které
při tomto sportu lze utrpět, je vypíchnutí oka figurkou,
pokud hráč usne duševním vyčerpáním. V Čečelovicích
spíš visela ve vzduchu hrozba infarktu. Největší kapacity
totiž přemýšlely tak urputně a váhaly nad každým tahem
tak obezřetně, až se jim stahovaly cévy a na čelech
vystupovaly ledové krůpěje potu.
Než se začaly turnaje konat v malebných Čečelovicích,
probíhaly do té doby legendární přebory O zábořskou věž.
Josef Vydra, jejich přímý účastník a bývalý starosta
Záboří, vzpomíná: „U nás se hrálo deset let. Abychom měli
nějaký kultovní symbol turnajů, vyrobil jistý pan Bašta
krásný dřevěný model zmíněné věže.“ Josef Vydra byl
vítězem hned prvního čečelovického turnaje, vyhrál ho
v den svých šedesátin. Na letošní ročník přivedl dokonce
svého dvanáctiletého vnuka Vítka Flašku. A Vítek na to
jde vědecky. Zatímco jiní kluci v jeho věku si přejí
za dobré vysvědčení kolo či mobil, on si řekl
o encyklopedii šachu.
Za horkého favorita byl považován Luboš Severín (16) ze
Skaličan. Ze šesti účastí ho čtyřikrát ozdobila palma
vítězství. „Úplné prvopočátky mých šachových
dobrodružství spadají do doby, kdy mě učili posunovat
figurky a znát pravidla doma táta s dědou. Začalo mě to
bavit a nakonec jsem hrál šest let v Šach klubu Písek.
Reprezentoval jsem tuhle organizaci na ligové a divizní
úrovni,“ podotkl skromně. Luboš Severín totiž ještě hraje
fotbal, ping-pong a je u dobrovolných hasičů
Čtyřnásobného šampiona letos sesadil z trůnu Miloš
Hrdina z Blatné. Luboš Severín zůstal stříbrný. Bronzový
byl pak Zdeněk Křivanec z Hlupína.
Vladimír Šavrda – Týdeník Strakonicko
ze dne 25. 4. 2018
Jako každé jaro, tak i letos se 7. dubna konala brigáda
na úklid obce. Brigádníci v sobotu naložili shrabaný a
smetený nepořádek a odvezli jej na místní skládku. Jen jich
ale každým rokem ubývá. Všem tedy touto cestou
děkujeme za pomoc. Poděkování patří i našim mladým
hasičům, kteří se sešli na Pasece a společně uklidili 8. 4.
celý prostor sportovního areálu a jeho okolí. Za odměnu si
opekl každý buřtík.
Zmiňovaný víkend byl nabitý akcemi. Mezi ty
nejpříjemnější patřil dětský maškarní bál, který
zajišťovala Klára Končelová. O dobrou hudební produkci
se postaral pan Honza Hrubeš, občerstvení si vzala
na starost paní Hana Kvasničková. Klára Končelová a
Vendula Behenská připravenými soutěžemi zabavily
všechny přítomné. Pro všechny zúčastněné byla připravena
tombola. Hezké odpoledne a díky všem pořadatelům.

Ani dospělí nechtěli zůstat pozadu, a tak si připravili svůj
maškarní ples 21. 4. Sešlo se asi přes 30 masek. A
protože se dobře bavili, slíbili si, že zavedou tradici, a už
se těší na příští rok. O hudbu se postaral Lukáš Jirsa.
Než se rok s rokem sešel, byl tu opět čarodějnický svátek
30. duben. Občané se sešli při tradičním podvečerním
stavění máje. Došlo na opékání buřtů i na cestu na Vrch,
kde se na všechny zubila připravená čarodějnice. Hranice
pod ní dobře vzplála a díky ostraze našich hasičů nedošlo
k přesunu ohně tam, kde by udělal škodu. Ranní vstávání
přivítalo obyvatele obce dobrou náladou. Májka stála a
mávala do dalekého okolí.
26. května jeli naši hasiči novým hasičským autem
na 130. výročí založení sboru SDH v Záboří. Pro děti to
byl velký zážitek. Muži obsadili v soutěži 6. místo, ženy
druhé a děti třetí místo. Po skončení klání byla soutěž
„pivní štafeta“, kde muži obsadili 1. místo. Všechny
úspěchy v soutěžích pak přítomní slavili až do pozdních
hodin při hudbě a tanci. Všem zúčastněným patří velký
dík za reprezentaci obce.
A byl tu 2. červen. Klára Končelová a Hanka
Kvasničková pozvaly všechny děti i dospělé na dětský
den na Paseku. Mládež soutěžila a starší fandili. Děti
dostaly odměny za účast v soutěžích. V pozdním večeru
měli malí odvážlivci připravenu cestu odvahy v přírodě,
kterou jim vytyčili rodiče. Pro všechny přítomné bylo
připraveno občerstvení. Posezení při hudbě, kterou nás
obveseloval pan Hrubeš, bylo příjemné. Děkujeme
organizátorkám za hezké vyplnění sobotního odpoledne a
večera.
16. 6. si pak malí hasiči a ženy zasoutěžili v Lažánkách
na 130. výročí založení tamního SDH. Přípravka byla
první, starší děti se umístily na 7. místě a ženy na 6.
místě.
zak

Večer s Andersenem
Již po čtvrté jsme se letos
připojili k celostátní akci
Noc s Andersenem. Pravda,
máme trochu upravenou
verzi, nenocujeme. I večer
však stačí k tomu, abychom
si společně strávený čas
užili a pobavili se.
Letošním tématem byla
krásná a milá kniha Josefa Čapka „Povídání o pejskovi a
kočičce“. Devadesát let již uplynulo od 1. vydání.
Úvodem přečetla paní učitelka Stejskalová povídání „Jak
si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort“. A děti pak
měly také „upéct“ svůj dort tak, že složí puzzle –
obrázek, na němž byly všechny přísady, které pejsek
3

s kočičkou použili. Další úkoly pak také souvisely
se zadáním večera.
Nezapomněli jsme však ani na hraní a zábavu.
Na konci večera pak děti malovaly své Stromy čtení,
vidět je můžete za oknem knihovny. Teď je důležité, aby
stromy neuschly, k životu potřebují jenom to, aby jejich
majitelé četli a název každé knihy napsali na jablíčko,
hrušku či list a připevnili ho na stromek. Většina stromků
ale živoří, netrpělivě čekají na své hospodáře.

Večer jsme strávili v nových prostorách knihovny,
děti při řešení úkolů i pro zábavu využily fond knihovny.
A protože letošní téma Noci s Andersenem bylo spíš
pro mladší děti, zúčastnily se ho pouze ty, kterým ještě
nebylo 11 let.
Těším se na další „Anderseny“, ale také, a to hlavně,
na setkávání v knihovně.
M. Reitmajerová

V minulém čísle zpravodaje jsme se s vámi podělili
o hezký zážitek z návštěvy obce Hradiště. Nu a kousek
od něho se nachází u obce Bezděkov ve stráni tzv.
kamenná bába jménem Alžběta. Cykloprojížďka není
náročná. Sjedete od Kadova směrem západním a
na křižovatce po polní cestě se dáte vpravo. Na konci
pohodové cesty budete odměněni pohledem na nebývalé
kamenné dílo. Na břehu Bezděkovského rybníka totiž
stojí zajímavá třímetrová socha vytesaná z hrubozrnné
žuly, upírající své nápadně velké oči k vodě.
Počátkem 80. let ji vytesal Jiří Šulc - prý chtěl, aby
v odlehlém kraji, kde lišky dávají dobrou noc, také byla
nějaká památka.
Inspirací byla podobná socha, která ve středověku
zřejmě stávala u slovanského hradiště poblíž Strakonic,
a těhotné ženy se k ní chodily modlit za zdárný porod.
Strakonickou bábu později nechala zničit církev. Podle
dochované předlohy ji tedy pan Šulc vytesal
z osmitunového kamene znovu a dal svému dílu
jméno Alžběta.

Jiným naším pondělním zastavením byla loni Kaple
Panny Marie, kterou v roce 1815 nechal postavit
majitel čekanického velkostatku Alois Helversen
na památku své záchrany v bitvě u Lipska (1813), které
se zúčastnil jako rytmistr jízdy a v níž byl těžce zraněn a
naštěstí nalezen jistým vojákem ze zdejšího kraje. Kaple
byla obnovena roku 1907, podle pověsti se nedaleko
od ní nacházela studánka s léčivou vodou. Dříve sem
chodívala slavná procesí. Poblíž kaple jsou Rošice. Zde
býval dvůr čekanického panství. V této obci se narodil
dr. Josef Velenovský, významný český botanik (18581949). Podle něho má název i buk rostoucí za touto
kapličkou.
dost

Příjemné prožití letních dovolených a
prázdnin přeje všem obyvatelům obce
Čečelovice redakční rada zpravodaje.
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