ZPRAVODAJ OBCE ČEČELOVICE
Ročník XVII. – rok 2018 – č. 55
Vážení spoluobčané.
Vánoce a konec letošního roku jsou již za dveřmi, a tak nezbývá než se
ohlédnout za dalším téměř uplynulým rokem.
Začátek jako vždy bývá ve znamení příprav a pořádání tradičních plesů a pro
nás pracovníky obecního úřadu byl obdobím stěhování a posledních úprav nové
přístavby obecních prostor. Jelikož k dokončení přístavby obecního domu došlo
téměř na konci roku 2017, bylo nutné vše přestěhovat, uspořádat písemnosti,
dokončit započatou archivaci, doplnit prostory částečně nábytkem, zabezpečit
nové části obecního úřadu, zajistit jeho vnější osvětlení a dokoupit další
vybavení. Poté následovalo zkulturnění a dovybavení prostor stávajícího úřadu
pro potřeby místní knihovny. Vše se podařilo stihnout, knihovna funguje ke
spokojenosti místních občanů a zejména dětí. Lednové volby prezidenta naší
republiky již proběhly v prostorách nového obecního úřadu.
Na jaře byl proveden úklid obce, pak vždy vyráží místní sekáči pod vedením
pana Webra na úpravy veřejných prostor a pokračují až do podzimních měsíců.
Došlo také k výsadbě nových stromků v obecních lesích. Bohužel sucho, které
nás v posledních letech doprovází, se opět na sazenicích podepsalo. Po vysazení
se ještě uchytí a pak, když přijde v létě k ožínání sazenic, vidíme, jak jich
většina uschla. Snad budeme příští rok úspěšnější. Tropické teploty a hlavně
nedostatek srážek nám působí problémy s pitnou vodou. Ani letos jsme se jim
nevyhnuli, a proto příští rok dojde k vybudování nového vrtu pro posílení
stávajících zdrojů.
Začátkem prázdnin se koná tradiční čečelovická pouť. Ta byla letos
poznamenaná odchodem našeho spoluobčana a dlouholetého velitele místních
hasičů, pana Bohumila Kůty. Chtěl bych nyní ještě znovu vzpomenout na svého
kamaráda a poděkovat mu za jeho veškerou nezištnou činnost a práci.
Na podzim bylo započato s rekonstrukcí výčepu místního pohostinství. Práce
probíhaly od začátku října a dokončené dílo bylo předáno 26. listopadu. Nyní se
již tedy můžeme scházet ve zrekonstruované hospůdce a výčep určitě prokoukl.
Konec roku je ve znamení dalších kulturních a sportovních akcích, o kterých
budete informováni na dalších stránkách.
V měsíci říjnu proběhly dvě společenské události. Jedna se týkala minulosti,
bylo to slavnostní shromáždění k oslavám stoletého výročí vzniku naší
republiky, druhou byly komunální volby. V nich jste si vy, občané naší vesnice,
zvolili nové obecní zastupitelstvo na další čtyřleté období. Někomu se možná
výsledek voleb třeba nelíbí, někdo je naopak spokojen, ale je to fakt, který
vznikl ze svobodné volby vás občanů. Vysoká volební účast i hojný počet
kandidátů ukazuje, že je v naší obci dostatek lidí, kteří se zajímají o veřejné dění
a není jim lhostejná budoucnost naší vesnice. Za to bych vám všem chtěl
poděkovat. Přeji všem nově zvoleným zastupitelům, aby se jim v jejich práci
dařilo.
Nyní v adventním čase, když procházím vesnicí, jsou na domech rozsvícené
vánoční ozdoby, ale těší mne i další fakt, že svítí i okna v chalupách, které byly
ještě nedávno prázdné. Okál po panu Motyčákovi, chalupa u Krčů, bývalá
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hospoda u Severů jsou obydlené, také domy u Hvyžďáků a po panu
Duškovi mají nové majitele. Není ve všech případech jisté, že noví
obyvatelé zde budou bydlet trvale, ale objekty již nejsou opuštěné a
nebudou dále chátrat.
Vážení spoluobčané, obyvatelé obce Čečelovice, na závěr bych vám
všem chtěl poděkovat za účast na dění v naší obci, které začíná od
různých maličkostí až po větší úkoly, popřát vám krásné Vánoce a
do nového roku 2019 hodně spokojenosti, osobních úspěchů a
hlavně hodně zdraví.
Milan Stejskal, starosta obce
Spokojené, láskou a porozuměním naplněné
vánoční svátky, v novém roce všechno dobré,
hodně štěstí, zdraví a úspěchů
přeje všem obyvatelům.
Vaše zastupitelstvo obce

PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO
ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE

Informace z obecního úřadu

ze dne 1. 11. 2018
1. na veřejném zasedání OZ byl zvolen starosta obce
Čečelovice p. Milan Stejskal

1.
3. a 4. 12. byl vypnut elektrický proud ve
velké části obce. Provoz v obchodě byl ze strany
ZKD Sušice operativně zajištěn centrálou, která
proud dodávala do prodejny.
2.
I letos dostávali obyvatelé trvale bydlící
v naší obci do každého čp. jeden kalendář SOBu,
kde kromě fotografií i z naší vesnice můžete najít
plánované akce na Blatensku.
3.
Zpracovány a podány jsou žádosti POV
na vybavení sálu místního pohostinství židlemi a
stoly, na finanční příspěvek pro ZKD Sušice na
udržitelnost místního obchodu a financování
úroků z úvěru. V lednu bude zpracována žádost
o finanční příspěvek na vybudování nového vrtu
na vodu v lokalitě Postánov. V jarních měsících
dojde k doasfaltování okolních komunikací
v blízkosti OÚ a osazení malé kašny v horní
části terasy.
4.
Obecní poplatky se budou vybírat
v měsíci únoru - v pátek 22. 2. od 16 do 18 hodin
a v sobotu 23. 2. od 8 do 10 hodin na obecním
úřadě.
5.
Poděkování panu Pavlu Poklopovi za
zhotovení nové kuchyňské linky a přebroušení a
znovu nalakování nábytku v pohostinství.

2. na veřejném zasedání OZ byli zvoleni 2
místostarostové: Ing. Marie Kalbáčová
p. Bohumil Braun
3. předseda finančního výboru zvolen Milan Zach
členové Ing. Petr Kalbáč, Ing. Lucie Stejskalová
správce rozpočtu zvolen Luboš Vachl
předseda kontrolního výboru zvolena Lenka
Kůtová
členové František Skala a Irena Zachová
předseda stavebního výboru zvolen Tomáš Lávička
členové Bohumil Braun
předseda výboru pro lesní hospodářství zvolen
František Krejčí
členem Stanislav Vyžral
4. OZ projednalo a schválilo odměny neuvolněných
členů OZ
starosta 10 950,- Kč hrubé mzdy
místostarosta 5 500,- hrubé mzdy
předsedové komisí a správce rozpočtu 1 000,- Kč
hrubé mzdy
ostatní členové OZ a výborů 500,- Kč hrubé mzdy
5. OZ bere na vědomí rozpočtovou změnu 9,10/2018
a schvaluje RO 11/2018.
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 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

Diakonie
Broumov,
sociální družstvo

Vážení občané,

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače,
matrace, koberce –
z ekologických důvodů
 nábytek
 znečištěný a vlhký textil

obracíme se na Vás znovu se žádostí o podporu
a pomoc lidem ve svízelné životní situaci. V
současné době, i důsledkem nepříznivého
počasí, dochází ke zvýšeným mimořádným
výdejům materiální pomoci.
Abychom mohli tuto pomoc zajistit v souladu s
naším posláním, prosíme Vás o spolupráci ve
vyhlášení sbírky oděvů, přikrývek, bytového
textilu, obuvi, hygienických a jiných potřeb do
domácnosti, a to v období počátku ledna 2019.

Sbírka se uskuteční v Čečelovicích :
dne:
2. 1. a 8. 1. 2018
čas:
vždy od 18 do 20 hodin
místo:
u garáže v dolní části OÚ

Jen díky vašemu solidárnímu přístupu jsme
schopni pokrýt alespoň část základních potřeb
lidí, kteří naši pomoc potřebují.

Obchod v Čečelovicích
Poděkování zástupci ZKD Sušice, panu
Bruzlovi ze dne 12. 11. 2018

Předem vám i vašim občanům velice děkujeme
za vstřícnost i čas, který investujete do
organizace a přípravy pomoci potřebným.

Vážený pane předsedo Ing. Bruzle.
Chtěl jsem Vám zaslat pár řádek k zamyšlení nad
fungováním prodejny u nás v Čečelovicích. Před
nějakým časem jsem řešil pokračování prodejny u
nás, kterou provozujete, s vaším zástupcem Ing.
Páreckým. Jako v mnoha dalších menších obcích,
dle vašeho sdělení, je prodejna ztrátová a byl
vznesen požadavek na příspěvek na provoz. S tím
jsme pochopitelně souhlasili, protože máme
zájem, aby u nás v Čečelovicích zůstala prodejna
zachována. Při jednání jsme vznesli z naší strany i
nějaké připomínky na zlepšení služeb občanům.
Například zesílení sortimentu zboží, úpravu
prodejní doby, zamezení uzavření prodejny na
delší dobu (při souběhu svátků a čerpání
dovolené) a další. Bohužel bych řekl, že za
fungování stávající vedoucí prodejny se toho
mnoho nezměnilo. Nakonec paní prodavačka asi
před měsícem skončila a nastoupil prozatímní
střídač pan Ota Svelcha.
A najednou je vše jinak. Krám je plný zboží, co
chybí, je schopen neprodleně doobjednat,
případně i sám dovézt. Se zákazníky komunikuje

Přejeme Vám krásný a pohodový adventní čas.
Se srdečným pozdravem Pavel Hendrichovský,
ředitel družstva Diakonie Broumov
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
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vždy s úsměvem, je ochoten každému poradit a
vše probíhá v naprosté pohodě. Do obchodu se
vrátili i zákazníci, kteří sem dříve raději
nechodili, a dle sdělení nakupujících hlavně z řad
našich žen je zde zboží i vaší výroby, které se zde
dříve vůbec neobjevilo. Prostě se chodí ne do
krámu, ale k Otovi. Pečuje o obchod jako by byl
jeho. A to je v dnešní době opravdu k neuvěření.
Chtěl bych tímto vašemu zaměstnanci panu Otovi
poděkovat, protože nám ukázal jednu důležitou
věc. My, obec Čečelovice, i vy, provozovatel
obchodu, můžeme vymýšlet zlepšení služeb a
zvýšení tržeb, ale vše je nakonec v lidech,
největší vliv má samotný prodavač.
Nyní střídač končí, nastoupí nová paní vedoucí,
mladá a perspektivní, tak doufám, že si udrží
laťku vysoce nastavenou v současné době.
Pokud by tomu tak nebylo, tak bych se i s našimi
občany velmi přimlouval za návrat pana Oty
natrvalo.

Kam s ním
Když asi před 130 lety napsal Jan Neruda svůj
slavný fejeton „Kam s ním“, jistě netušil, že i
v budoucnosti nastanou podobné situace. Tedy
jak pro koho a s čím. Pan Neruda řešil problém
se starým slamníkem. I slavný básník touží spát
pohodlně, a proto se rozhodl vyměnit slámu a
slamník znovu čerstvě nacpat. Plán výborný,
nová sláma připravená, ale ouha – kam s tou
starou. Bio odpady nebyly, popelnice také ne,
popeláři bedlivě sledovali, kdo a co dává na jejich
povozy, a strážníci byli bdělí a hlídali své rajóny,
aby zůstávaly čisté a bez odpadků. Nakonec si
starou slámu vzala na podestýlku pro koníka
mlékařka, která denně rozvážela mléko po Malé
Straně. Pan Neruda měl vyřešeno. Dalo mu to
sice starání, ale protože byl ohleduplný, své
životní prostředí neznečistil a tajně slámu nikde
netrousil, a to ani s myšlenkou, že by si ji zase
někdo sebral, třeba také tajně.
Moderní lidé, tedy my, jsme velkorysejší a rádi
odložíme své nepotřebné věci na viditelné místo,
odkud si je může zdarma sebrat kdokoli jiný.
Vždyť takový srolovaný kus koberce ještě
někomu poslouží, i myška se do něj schová, proto
šup s ním ke kontejneru. A kyblíky od barev lze
používat jako ve štafetě, ještě bychom při jejich
lámání nadělali nepořádek! Ale co kyblíky nebo
koberec, i peří je možno u kontejnerů získat, už
sedrané a v pytli, jenom provázku je škoda, ten
ještě doma nechám. Vidíš, sousede, jak na tebe
myslím!
Jinak máme vesnici jako kytku a rádi tu žijeme.
Určitě.
Krásný vánoční čas, radost,
zdraví, lásku a naději.
Naději, že v příštím roce se
zase budeme mít dobře,
budeme se potkávat na
návsi i v knihovně, a zaprší
nám tehdy, když to bude
zapotřebí.
Dětem hodně sněhu a dobré
nálady

S pozdravem a přáním hezkého dne Milan
Stejskal, starosta obce Čečelovice
Odpověď pana předsedy ZKD Sušice
ze dne 13. 11. 2018 :
Dobrý den pane starosto,
děkujeme za pochvalu i za Vaše myšlenky. Plně
se s nimi ztotožňujeme. Obchod je především o
lidech, a pokud se nám podaří sehnat toho
pravého zaměstnance, tak máme vyhráno.
Bohužel je to dnes spíše výjimka, neboť takřka
neexistují vyučení v oboru a všechny nové
zaměstnance rekvalifikujeme. Váš příspěvek na
provoz chápeme nejenom jako ekonomickou
podporu, ale i jako závazek prodejnu provozovat
co nejlépe. Nástup střídače p. Svelcha ukázal, že
se lze vždy zlepšovat. Nyní je na nás, aby nová
vedoucí navázala na jeho úroveň, tu udržela a
snad i zlepšila. Jistě se nám to vrátí v tržbách.
Provozní pracovníci budou prodejnu více
sledovat a pomohou nové vedoucí se zapracovat.
Věřím, že to zvládneme. Do budoucna přivítáme
každý Váš podnět a informaci, jak jste s naší
prodejnou spokojeni.
S pozdravem

Roman Bruzl, předseda družstva

Miloslava Reitmajerová
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přípravu na tuto událost. Jejich tradice začala již
za Karla IV.
Na roráty se chodívalo do kostela ještě ráno
za tmy. Na této bohoslužbě ženy používaly tzv.
adventní "sloupky", jednalo se o voskové
předměty
zhotovené
z
tenké
svíčky,
vymodelované do různých tvarů. Používaly se ke
svícení v kostele, svítilo se s nimi ovšem vždy jen
krátce.
Tolik krátké připomenutí časů našich předků.

Zapomenuté tradice
a zvyky v čase adventním
Blíží se vánoční svátky, čas očekávání a
zklidnění. Je tu doba adventní. Na advent připadá
největší množství tradic a zvyků v rámci roku.
Některé z nich se dochovaly dodnes, jiné upadly
v zapomnění.
Svátek Sv. Barbory a sv. Mikuláše netřeba
připomínat. Ale pamatujete si nebo slyšeli jste o
svátku sv. Ambrože? Připadá na 7. prosinec. V
tento den se u kostelů zjevovala postava
Ambrože. Na hlavě měl černou špičatou čepici,
obličej mu kryl bílý závoj, oblečený byl do
dlouhé bílé košile a v rukou držel bílým papírem
polepenou metlu. V ruce měl návnadu - uzlíček s
cukrovím. Děti na něho při jeho příchodu ke
kostelu pokřikovaly, on utíkal a z uzlíčku mu
vypadávalo cukroví. Tehdy musely děti projevit
rychlost, obratnost a mrštnost, aby při sbírání
cukroví ušly šlehnutí metličkou. V podstatě tento
obyčej představoval metodu cukru a biče. Jelikož
je sv. Ambrož patronem včelařů, byla tento den
zakázána jakákoliv činnost spojená se včelami,
dovoleno bylo pouze popíjení sladké medoviny.

Přeji Vám, milí čtenáři Zpravodaje, krásné
prožití adventního času, klidné a spokojené
vánoční svátky. Ať už dodržujete nějaké
zapomenuté či stávající tradice, prožijte tento čas
v klidu a ve zdraví.
Alena Šourková, kronikářka obce

Vzpomínky na rok 1988 aneb malé
nahlédnutí do kroniky obce /30 let/
…Školství
Postavením nové školy v Záboří se uvolnil
pavilon a tím i místo pro školku. V poslední době
dochází k úvahám, že by se tedy mateřská školka
mohla přestěhovat z Čečelovic do Záboří.
Ředitelkou je stále Zdena Balounová z Blatné a
učitelkou Dana Pilná z Čečelovic, která
nastoupila po mateřské dovolené.
….JZD
Družstvo hospodařilo na 1635 ha zemědělské
půdy, z toho 1284 ha orné půdy. Ke dni 31. 12.
1988 mělo 274 členů z nich 145 trvale činných,
19 pomáhajících a 100 nepracujících členů.
Předseda JZD na výroční schůzi ukončil svoji
funkci. Dosavadním předsedou JZD byl František
Doubek z Čečelovic, novým předsedou se stal ing.
Jan Špaček ze Záboří.

Svátek sv. Lucie patří k těm, které v
povědomí jsou, ale dodržují se oproti jiným
svátkům v menší míře. Tento den je
nejmagičtějším a nejtajemnějším dnem celého
adventu. Tradice svátku Sv. Lucie vznikla kolem
15. a 16. století.

Ke 31.12.1988 měla naše obec 199 obyvatel.
V tomto roce se nenarodilo žádné dítě. Tři
občané zemřeli.
I v tomto roce se událo mnoho nového.
Všichni si přejeme, aby to byly události radostné,
které přináší lidem klid a mír.

Nakonec bych zmínila ještě jeden adventní
zvyk, a sice roráty - zpěvy určené pro adventní
dobu. Váží se stejně jako koledy k narození Ježíše
Krista, liší se tím, že vyjadřují očekávání a
5

Co se u nás událo
Oslavy republiky
V sobotu 20. října čekalo Čečelovice
slavnostní odpoledne. Ve 14 hodin začal na návsi
program věnovaný stoletému výročí vzniku
Československé republiky. Po slavnostním
příchodu členů hasičského sboru promluvil před
pietním místem na návsi pan starosta. Ve svém
projevu stručně připomenul období 1. světové
války a vzniku republiky. Také z naší obce byla
většina mužů mobilizována a odvedena na bojiště
1. světové války. 13 vojáků padlo do zajetí –
ruského, srbského a italského, bohužel 14 občanů
– rodáků z Čečelovic padlo a již se domů z daleké
ciziny nevrátili.
Na jejich památku byl zřízen uprostřed návsi
důstojný pomník, který byl posvěcen 19. září
1920. Jeho zhotovením byl pověřen kamenický
mistr, pan Trčka z Blatné. Náklad na dílo byl
hrazen ze sbírek v obci a zejména z příspěvku
amerických krajanů.
Závěrem pan starosta vyslovil přání, abychom
v sobě probudili pocity, které zažívali naši
předkové, pocity, že někam společně patříme,
jsme tu doma a nejen naše minulost, ale i
budoucnost má význam.
K projevu se přidal i host, bývalý senátor a
poradce prezidenta a fundovaný historik, Ing.
Josef Kalbáč z Třebohostic. V krátkosti se taktéž
zmínil o významu tohoto výročí.

Dalším programem odpoledne byla poutavá
přednáška pana Ing. Kalbáče, která zároveň
otevřela nové prostory obecního úřadu. Ve
společenské místnosti byla nainstalována výstava
připomínající vznik 1. republiky a některé
události ve stoletém vývoji státu. Místo tu zaujala
i upoutávka na nedávné akce hasičského sboru.
Vše bylo dotvořeno dobovými fotografiemi a
předměty zapůjčenými našimi rodáky.
Pro občany bylo připraveno výborné
občerstvení, které zajistila paní hostinská ve
spolupráci s obecním úřadem. Hezké počasí,
příjemné posezení s kamarády a sousedy na terase
dokončilo tak sobotní slavnostní odpoledne.

Po hymně byl položen věnec k pomníku
padlých. Pan starosta předal malým hasičům
památnou lípu, kterou pak zasadili ve čtvrtek 25.
října v jižní části obce na tzv. vyhlídce.
Slavnostní zasazení památného stromu bude
připomínat i tabulka připevněná na kameni.
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Předadventní zdobení
V sobotu 24. listopadu se ve společenské
místnosti obecního úřadu setkali všichni, kteří se
chtějí něčemu přiučit nebo si nechat vyrobit
zajímavou vánoční dekoraci. Děti byly hodné a
zaujaté prací na různých stanovištích.
Paní Dana Pilná a Jana Lišková se pustily
do výroby adventních věnců. A měly letos
opravdu co dělat. Jejich výrobky zdobí i vstupní
dveře hostince, našeho obecního úřadu a
kapličky. Přidali se i obyvatelé odjinud – prostě
hosté. Buď si objednali možnost zhotovení
výrobku, nebo nám přišli pomoci.
Děti přilákaly jako obvykle výrobky
z korálků a pod jejich rukama vznikaly krásné
vánoční
hvězdičky.
Letošním
tradičním
zpestřením hlavně pro větší děti či dospělé bylo
malování perníkových chaloupek a zvonečků.
Ačkoliv se zdobení zúčastnili zájemci, kteří tuto
činnost nikdy nedělali, výsledná dílka jsou
opravdu zdařilá. I pro menší děti byly připraveny
oblíbené perníkové postavičky andílků, čertů a
Mikuláše.
Paní Behenská měla na svém stanovišti
plné ruce práce. Její svěřenci zhotovovali
stromečky a vánoční figurky ze zlatých a
stříbrných těstovin.
A paní Michaela Kočárová byla
obklopena těmi nejmenšími. Oříšky, vata a
barevné filcové látky byly pomůckami k výrobě
ozdob na stromeček.
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.
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1. advent
V sobotu 1. prosince 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 pan Rudolf Hušek. Letos k nám opět zavítali
členové Volného sdružení horažďovických
zpěváků a muzikantů, kteří svým doprovodem
proložili a doplnili průběh mše.
Po skončení mše se všichni přesunuli na
prostranství před naší hospodou, kde po
občerstvení muzikanti opět zazpívali písně
oslavující tento sváteční vánoční čas. V 16 hodin
byl
rozsvícen
vánoční
strom
s nově
nainstalovanými prvky zářivek, které nám
pomohl vybrat pan Sládek z Horažďovic.
Po odjezdu vystupujících hudebníků přišla
doba určená panu Hrubešovi a ten ozvučil náves
oblíbenými vánočními skladbami.
Příjemná atmosféra byla podpořena i
ochutnávkou připravených dobrot na stole před
okny hospody. Pekly se kapří škvarky, kdo chtěl,
mohl ochutnat vánoční cukroví, vánočky, domácí
tlačenku, jednohubky, datle a další pochutiny. Pro
zahřátí byl připraven svařák, vaječný koňak a
dětské teplé nápoje.
Všichni jsme ochutnávali, klábosili a tak
nějak zapomínali na ubíhající čas. Večer jsme se
pak rozcházeli příjemně naladění, takže za rok
opět na shledanou.
Stejskalová Dana

2. advent
ČERTOVSKÝ PÁTEK
Druhý adventní víkend splnil všechna dopředu
avízovaná překvapení.
Poprvé v naší vesnici bylo vybudováno pro čertí
bytosti peklo přímo pekelné a v pátek 7. prosince
se malým hříšníkům otevřely jeho brány pod
vládou samotného Lucifera. Společně s dalšími
čerty se upelešil pod zdejší hospodou, kde je
mohl navštívit každý, kdo se chtěl přesvědčit,
zdali byl poslušný, anebo jen toužil spatřit
samotné peklo. Lucifer a jeho pět pomocníků
hráli mariáš a jako opravdoví čerti měli
připravené i kyselé zelí na ten správný škleb.
Lucifer si ze svého trůnu k sobě zval zlobivé děti,
kterým čerti četli z knihy hříchů, a vybírali
hříšníky, které si v pekle ponechají. Na exkurzi se
Lucifer s čerty odebral do sálu místního
pohostinství, kde vyčkával příchodu anděla
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s Mikulášem. V sále plném rodičů s dětmi se
skutečně objevil Mikuláš i s nadílkou pro
každého. Všichni přítomní si mohli zatančit
společně s pekelníky, vytvořit ruční výrobek
v připravené dílně nebo společně vypustit
lampionky venku na terase. Jak se vám to
líbilo???
Klárka Končelová

Foto Irena
Zachová

ČEČELOVICKÝ ADVENT
HOSPŮDKY SE VYDAŘIL
Příjemný adventní program přichystala pro
občany Čečelovic i milé hosty z okolí na sobotu
8. prosince čečelovická hospůdka. Na své si přišel
milovník dobrého jídla i příznivec kvalitní hudby.
To vše podbarveno kouzelnou předvánoční
atmosférou. O tom, že se akce opravdu vydařila,
svědčí zcela zaplněný sál i hospůdka a dobrá
nálada zúčastněných.

Adventní tržnice
Věnce, dekorace, ozdoby a mnohé další doplňky
patří v čase adventu a Vánoc do každé
domácnosti.
Výrobu
těchto
kouzelných
maličkostí mistrně zvládá paní Veronika Škodová
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ze Záboří. Právě ona za pomoci své maminky
naaranžovala před hospůdkou prodejní výstavku
svých výrobků. To, že šikovné a zručné ženy
máme i u nás v Čečelovicích, potvrdily ve své
nabídce paní Martina Panýrková a Vendula
Behenská. Sváteční pohodu citlivě doladil
reprodukcí koled a světelnými efekty Honza
Hrubeš, za což mu pořadatelé akce moc děkují.

Advent se Štrekou

Čečelovické ovarobraní

Pořadatelé čečelovického adventu 2018,
Hanka Kvasničková a Milan Smetana
moc děkují všem ochotným sousedům a
kamarádům za nezištnou pomoc při
přípravě a realizaci akce. Všem, kdo
přišli, děkujeme za účast a skvělou
atmosféru, kterou jste vytvořili.
Přejeme krásné Vánoce a vše jen dobré
v roce příštím

Populární klatovská skupina Štreka se
v Čečelovicích představila v adventním čase již
minulý rok, kdy „dojížděla“ vánoční koncert
první dámy českého folku – Pavlíny Jíšové.
Štreka se líbila, a tak klatovští muzikanti přijali
rádi pozvání do Čečelovic i letos. A i letos jsme u
nás mohli přivítat dalšího muzikanta –
profesionála. Se Štrekou přijel exkluzivně zahrát
jeden z nejlepších bluesových kytaristů Evropy,
Holanďan Anthony van der Broek. Kdo si přišel
poslechnout, jistě nelitoval. Anthony je s kytarou
jedna duše a přítomným bravurně předváděl, že
se bluesově dá šmrncnout i nefalšovaný rokenrol
či staří dobří „Kaťáci“. Úžasný zážitek!

Že je na světě lépe s plným žaludkem a mastná
pusa dobře ladí, je pravda odvěká, tak proč v naší
hospůdce vymýšlet něco nového.
Zařadili jsme tedy do programu čečelovického
adventu pestrou nabídku pochutin z pravé
jihočeské zabijačky a strachovali se, co s tím
vším uděláme, když se lidé nesejdou a zbyde nám
to. S politováním musíme konstatovat, že nám na
charitu nezbylo nic. Snědli všechno a snědli by
víc. Před půlnocí hrnce prázdné.

Milan Smetana
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SETKÁNÍ SENIORŮ
V neděli 9. 12. v odpoledních hodinách se v sále
pohostinství konalo již tradiční setkání seniorů.
Děti si připravily s Klárkou Končelovou taneční
vystoupení a určitě se všem přítomným líbilo.
Vždyť děvčata pilně nacvičovala několik týdnů.
Pak již kapela pana Hlobíka A-trio zpestřila
atmosféru kamarádského posezení. A došlo
samozřejmě i na tanec.
Překvapením večera bylo společné vystoupení
Tomáše Lávičky a Toníka Hakra, kteří se zapojili
mezi hudebníky A-tria, a pak šlo vše jedna radost.
Kdo chtěl zábavu, nebyl zklamán. K chuti jistě
přišlo i pohoštění připravené paní Kvasničkovou.

Dana Stejskalová

Foto Milan Smetana a Květuše Zachová
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Plánované akce v Čečelovicích
přelomu 2018 - 2019:

 Pro Betlémské světlo si mohou zájemci
přijít 23. prosince od 18 do 19 hodin do
místní kaple sv. Josefa.
 Turnaj ve stolním tenise
prosince od 9 hodin.

- středa 26.

 Turnaj ve šnopsu – v pátek 28. prosince
od 13 hodin.
 Výroční schůze SDH – v sobotu 29.
prosince již od 18. hodin.
 Silvestrovské posezení s přáteli v
naší hospůdce – 31. prosince od 20 hodin.

 Hasičský ples je naplánován na 26. ledna
2019. Hraje kapela pana Šimsy.
 Ples žen se bude konat 2. března 2019. K
tanci a poslechu hraje kapela pana Klímy.
 Dětský maškarní bál – uvažováno je o
březnovém termínu.
A již jsme dlouho nedávali hádanku!!
Dnes opravdu zimní!
Kde se vyskytuje tato malá stavba?

 Všem sousedům posvítí na rozloučenou se
starým rokem silvestrovský lampionový
průvod
dětí
a
bude
zakončen
ohňostrojem na Vrchu. Sraz dětí i rodičů
s lampionkem je před místní knihovnou
v 17 hodin 31.12.
 Novoroční pochod nás čeká 1. ledna. Sraz
účastníků u horní autobusové zastávky je
ve 13 hodin. Na závěr – polévka paní
hostinské v místní hospůdce.
 Tříkrálová sbírka v naší obci se
uskuteční v sobotu 6. ledna 2019. Zúčastní
se jí Adam Skala, Eliška Lávičková a Sam
Zach. Jejich dospělým doprovodem bude
jako tradičně paní místostarostka Marie
Kalbáčová.

Příjemné prožití svátků
vánočních a pevné vykročení
do nového roku 2019 Vám
všem, našim čtenářům,
přeje
redakční rada zpravodaje.

Odpověď na hádanku: studna paní Evy Kotorové v čp. 70
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