ZPRAVODAJ OBCE ČEČELOVICE
ročník XVIII. – rok 2019 – č. 56

Čečelovice 1989 – 2019
Měsíc listopad býval v dobách socialismu, před r. 1989, měsícem oslav
VŘSR. Mnozí z nás mají tyto oslavy ještě v živé paměti. Nyní je listopad
spojen především s datem 17. 11., tento den slavíme jako Den boje za svobodu
a demokracii. Tři desítky let už uběhly od událostí na Národní třídě v Praze,
jež zásadním způsobem změnily společenské zřízení u nás a zasáhly do života
jak společnosti, tak jednotlivců.
Jak se změnil život v naší obci za 30 let? K jakým důležitým událostem
došlo během této doby? Pojďme zavzpomínat.
V r. 1989 byla obec začleněna pod samosprávu obce Záboří. Záhy po
revolučních dnech se objevila snaha vrátit Čečelovicím vlastní samosprávu a
získat samostatnost, kterou kdysi obec měla. To se také podařilo. Naše obec
byla první obcí v okrese Strakonice, které se tohoto kroku podařilo dosáhnout.
Od 1. července 1990 se stala opět obcí samostatnou. Starostou byl tehdy
zvolen dnes již zesnulý p. Vojtěch Červený. Obecní zastupitelstvo bylo a je
doposud devítičlenné.
Devadesátá léta byla poznamenána rušením podniků, ve kterých pracovali
i obyvatelé Čečelovic. Připomeňme třeba ČZ Blatná, mlékárna Blatná, i zdejší
ZD propouštělo část svých zaměstnanců. Ranní autobus do Blatné, který vozil
pracující za obživou a býval nabitý k prasknutí, pomalu začínal být
poloprázdný. Došlo k nepříjemnému zredukování autobusových spojů. A ač se
po Sametové revoluci velmi kladl důraz na ekologii, mnoho lidí muselo při
dopravě do zaměstnání sáhnout k dopravě po vlastní ose.
Objevil se nový fenomén – nezaměstnanost. I některé obyvatele naší obce
zasáhla tato nepříjemná skutečnost. Ačkoliv na začátku devadesátých let byla
poměrně euforie a mnoho lidí se s vervou, menším či větším úspěchem
pouštělo do podnikání, naši obec tento trend zasáhl minimálně.
Obec se na začátku devadesátých let potýkala s ožehavými nedostatky.
Chyběl obecní vodovod, náves a cesty byly prašné, plné výmolů. Začátkem
milénia se věci daly do pohybu. Společně s obcemi Záboří a Velký Bor (část
Slivonice) se uskutečnily nejprve vrty, odkoupení pozemků, posléze byl
vybudován vodovod. Velkou úlevu to přineslo hlavně starším lidem.
Jelikož zdroje uhlí nejsou neomezené, nastoupil trend plynofikace obcí.
V naší obci šlo o velkou akci, kterou realizovala firma Hochtief, VSB a. s.
Temelín. Investiční náklady na plynofikaci obce činily 2.091.809 Kč.
Na konci r. 2002 proběhly volby do samospráv obcí. Obecní zastupitelstvo
bylo omlazeno, starostou se stal p. Milan Stejskal. Následujícího roku se
konalo referendum o vstupu republiky do EU. Tohoto roku (2003) se povedlo
dovést do závěrečného finiše výstavbu a spuštění obecního vodovodu,
vyasfaltování obce a rovněž silnice na Lnářský Málkov, která byla již delší
dobu ve velmi špatném stavu a kterou využívaly i vozy RZP při přepravě
pacientů z oblasti Lnářska do strakonické nemocnice. Vyasfaltování provedla
firma Swietelsky Sušice. V další etapě se povedlo vyasfaltovat cestu na
Kátovsko. Zbudovány byly chodníky u obchodu a hostince. Závěrem r. 2003
znepokojily občany v obci zprávy o vybudování úložiště jaderného odpadu
v nedalekém okolí (Pačejov).

listopad 2019
Z obsahu:
Vzpomínky – kronikářka
obce paní A. Šourková
str.1,2
Informace z OÚ
str. 3
Slovo starosty
Str. 4
Co se událo
str. 5 - 10

Plánované akce
str. 11, 12

Rok 2003 znamenal také odchod Václava
Havla z postu prezidenta. Odchod člověka,
spojeného s polistopadovým vývojem v naší
zemi, člověka, který byl v zahraničí uznáván,
doma však jednoznačně přijat nebyl. Nahradil
jej prof. Václav Klaus.
Po vyřešení nejpalčivějších problémů
v obci bylo přistoupeno k řešení stavu budov
v majetku obce. Došlo k vybudování velice
potřebného sociálního zařízení OÚ. Později
k opravě a přístavbě budovy úřadu, vznikly
tím dvě bytové jednotky.
Palčivým
problémem obce byl (a dosud je) nízký počet
mladých lidí v obci. Možností, jak přilákat do
obce nové lidi a obec tak omladit, byla
výstavba bytových jednotek nad hostincem a
v budově bývalé školy. Obci se podařilo
vybudovat nové byty a obsadit je nájemníky,
čímž počet obyvatel výrazně narostl.
S přílivem mladých lidí do obce vyvstala
potřeba
zbudování
dětského
hřiště,
v současnosti jsou v obci již hřiště dvě.
Dalším problémem, který se podařilo
vyřešit, byla modernizace místního obchodu a
hostince. V porovnání se starým prostředím
obchodu si zákazníci zprvu připadali jak
v jiném světě. Nehledě na skutečnost, že třeba
sobotní zásobování pečivem a sáčkovaným
mlékem před r. 1989 bylo tristní kvůli velmi
dlouhému čekání na příjezd pekařského a
mlékárenského auta.
Opravy a drobných úprav se dočkala
několikrát i kaplička sv. Josefa.
S jídlem
roste chuť, a tak se obec dočkala i nové
budovy Obecního úřadu, v té stávající má
zázemí knihovna.
Lidé se navzdory běžným starostem chtěli
a chtějí bavit v každé době. V Čečelovicích se
pravidelně konají v zimním období plesy,
jednak ples hasičský a následně ples, nad
kterým bdí čečelovické ženy. Tradicí se stalo
Čečelovické roztančené léto. Proběhly různé
přednášky, cestovatelské, historické (p.

Šesták, pí. Kamila Berndorffová., Ing. Kalbáč
aj.). V r. 2011 proběhlo setkání rodáků, v čase
adventním se vidí občané u vánočního
stromu,
scházejí
se
místní
senioři.
Pamatováno je i na akce pro děti.
Co se zhoršilo? Třeba služby České pošty.
Dříve naše obec spadala pod zábořskou poštu,
nyní pod poštu Blatná. Ač byl původní příslib
při reorganizaci pošty, že nedoručené zásilky
si bude možné vyzvednout na poště v Záboří,
musí obyvatelé pro nedoručenou zásilku až do
Blatné.
Špatná je i doprava z obce do Blatné, o
Strakonicích nemluvě. Cesta k lékaři pro ty,
kteří nemají auto a řidičský průkaz, je
půldenní záležitostí. Zvláště důchodci a
především ženy důchodkyně mají ztíženou
situaci. Geriatrická sestra již do obce
nedochází, jak tomu bývalo dříve, což ovšem
není problém jen naší vesnice. Snad se blýská
na lepší časy díky vzniklé charitě.
Třicet let uplynulo od událostí v listopadu
1989. Život přinesl výhry i prohry, jak
osobní, tak společenské. Mnoho z těch, kteří
s námi sdíleli každodenní život, odešlo tam,
odkud není návratu. Chybí třeba parta
důchodců, která sedávala na návsi na lavičce,
chybí téměř celá rodina Červených, která se
vzorně starala o spokojenost lidí v místním
hostinci, chybí bývalí vedoucí hasičů,
František a Bohumil, chybí mnozí další.
Z dětí, které pobíhaly po čečelovické návsi,
jsou dnes dospělí lidé, kteří mají vlastní
rodiny. A tak si přejme, aby se lidem v naší
obci žilo alespoň tak, jak se žilo generacím
předešlým, a ještě o něco lépe. A závěrem
poděkování všem těm, kteří přiložili ruku
k dílu a mají zásluhu na změnách, kterými
naše obec za uplynulých třicet let prošla.
Alena Šourková, kronikářka obce
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637 00 Brno na zakázku „Vybavení sálu
místního pohostinství Čečelovice čp. 36“ a
pověřuje starostu sepsáním smlouvy

Informace z obecního úřadu
PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO
ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE
ze dne 7. 3. 2019

ze dne 27. 5. 2019

1. OZ projednalo a bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 1/2019.
2. OZ projednalo a schválilo protokol o
kontrole výkonu samostatné působnosti
provedené u obce Čečelovice na základě §
129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný
odborem veřejné správy, dozoru a kontroly
ministerstva vnitra.
3. OZ projednalo a schválilo nápravná opatření
k odstranění důsledků nezákonného postupu
orgánů obce a opatření k zamezení
opakování nezákonných postupů obce, dle
přílohy počtem 9 hlasů.
4. OZ projednalo a schválilo žádost AMK
Pačejov o pořádání Rally a průjezdu obcí
počtem 9 hlasů.
5. OZ projednalo žádost firmy Václav Rosa –
Rosa
Computers,
Prácheňská
35,
Horažďovice o pronájmu místa na čp. 36 za
účelem instalace a provozování zařízení pro
poskytování internetu.
OZ žádost neschválilo celkem 9 hlasy.
6. OZ projednalo žádost ZKD Sušice ohledně
příspěvku na instalaci klimatizační jednotky
v prodejně. OZ schválilo příspěvek ve výši
5 000,- Kč celkem 9 hlasy.
7. OZ projednalo a schválilo žádost firmy Auto
Vinkler s.r.o., o umístění reklamy celkem 9
hlasy.
8. OZ projednalo a zvolilo do stavebního
výboru 3. člena p. Milana Stejskala a do
lesního výboru 3. člena Ing. Marii
Kalbáčovou.
9. OZ
projednalo
rekolaudaci
prostor
v novostavbě čp. 32 na bytové prostory a
jejich pronájem.

1. OZ bere na vědomí RO č. 2,3,4 /2019
2. OZ schválilo směrnici o přidělování
nájemních bytů
3. OZ schválilo závěrečný účet DSO Radina
4. OZ projednalo žádost Domova pro seniory
v Blatné o finanční dar. Schváleno
poskytnutí daru ve výši 500,- Kč.
5. OZ projednalo žádost manželů XXXXX o
odprodej části obecního pozemku, parc. č.
2177/1. Schválen byl postup pro prodej části
pozemku
6. OZ projednalo a schválilo finanční dar ZO
ČSV Záboří ve výši 7 000,- Kč
ze dne 24. 6. 2019
1. OZ bere na vědomí RO č. 5 /2019
2. OZ projednalo a odsouhlasilo závěrečný
účet obce Čečelovice za r. 2018 vč. příloh
s výrokem bez výhrad a schválilo roční
účetní uzávěrku
3. OZ projednalo a přijalo opatření k nápravě
nedostatků ze zprávy o přezkumu
hospodaření
- v případě uvažovaného prodeje pozemku
zveřejní obec závěr prodeje v zákonné lhůtě
- při poskytnutí finančního daru bude
v budoucnosti nejdříve účtováno o předpisu
a následně o finančním plnění
4. OZ neodsouhlasilo finanční příspěvek pro
linku bezpečí
ze dne 30. 7. 2019
1. OZ projednalo a bere na vědomí RO č. 6
/2019
2. OZ projednalo a schválilo uzavírku a
objížďku silnice III/ 1399, III 1733 z důvodů
organizování
cyklistických
závodů
„Memoriál Christiana Battaglii“

ze dne 4. 4. 2019
1. OZ odsouhlasilo aktualizovaný plán
společných zařízení – pozemkové úpravy
k.ú. Čečelovice
2. OZ projednalo a schválilo dodatek ke
smlouvě o úvěru registr. číslo 99016347356
3. OZ
odsouhlasilo
vítěznou
firmu
„NábytekProNás“ s. r. o., Šeříková 115/16,

ze dne 12. 9. 2019
1. OZ bere na vědomí RO č. 7 /2019 a č.
8/2019
2. OZ projednalo a schválilo příspěvek na
provoz prodejny ve výši 30 000,- Kč/ ročně
pro nájemce ZKD Sušice
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ukončení smlouvy s předchozí nájemnicí došlo
k opravě omítek v několika místnostech, osazení
jedněch
nových
zárubní,
rekonstrukci
elektroinstalace a její nové kompletaci. Byla
provedena výměna vnitřních dveří, doplněno
topné těleso ÚT a nakonec provedena malba
vnitřních
prostorů
včetně
nátěrů.
Pro
plnohodnotné zprovoznění bytu a jeho další
využití bylo nutné doplnit revize plynové
přípojky a kotle, následně pak zajistit opětovné
připojení plynu. Rekonstrukce vyšla celkem
přibližně na 90 tisíc Kč, na nákladech se částečně
v rámci složené kauce podílela nájemkyně bytu.
V průběhu roku byly v obecních bytech
vyměněny 2 sporáky, provedeny další menší
opravy a před příchodem chladného počasí
provedli malíři nátěr všech oken a vstupních dveří
v bytech v čp. 36 (nad pohostinstvím a
obchodem). Do údržby bytového hospodářství
bylo tedy letos zatím vloženo cca 130 tisíc Kč.
Přítomnosti malířů jsme na jaře využili po
opravě omítky k obnovení nátěru fasády místní
kapličky. Dále byla u kaple vyměněna světla
umístěná v trávníku a osvěcující objekt. Ta stará
po zatečení vody vyhořela a nebylo možné je
opravit.
Technické služby Blatná nám provedly
doasfaltování komunikace před přístavbou
obecního úřadu a opravily výtluky na místních
komunikacích. V měsíci červnu byl vybaven sál
místního pohostinství novým nábytkem. Byly
zakoupeny stoly, židle a věšáky a následně před
poutí smontovány. Staré zařízení bylo
vystěhováno a může se používat na jednorázové
venkovní akce. Nákup činil celkem 330 tisíc Kč,
z toho 200 tisíc Kč pokryla dotace Jihočeského
kraje.
Na udržení provozu v naší prodejně jsme
přispěli částkou 30 000,- Kč (18 000,- Kč činila
dotace). A dál chceme jednat s nájemcem o
zkvalitnění služeb pro občany.
I letos v létě jsme se při přetrvávajícím suchu
potýkali s nedostatkem vody. Došlo k několika
výpadkům čerpadel a za této situace je stav vždy
kritický. Opravy pokaždé vyřešil František Skala
se spolupracovníky ze zemědělského družstva, za
což jim patří dík. Ale na straně druhé zemědělské
družstvo svým velkým odběrem vody a spíše se
zvyšujícím, výrazně zasahuje do celkové vodní
bilance. Zvýšit zásoby vody by měl vyřešit nový
vrt,
na
který
je
zpracován
projekt,
hydrogeologický posudek, vydána vyjádření
příslušných
orgánů.
Od
září
máme

Co přinesl rok 2019?
Letošní rok byl zejména v první polovině více
vzrušující než jindy. Vše vzniklo návrhem
provedení změn v provozu místního pohostinství
za účelem zkvalitnění jeho služeb. Začátkem roku
totiž jako pokaždé pořádaly místní organizace,
hasiči a spolek žen, tradiční plesy, bohužel se
tentokrát ani jeden neobešel bez problému. Ať již
to bylo zapříčiněno nevhodným chováním ze
strany účastníků, tak i obsluhujícího personálu.
Po vyhlášení záměru změny nájemce se vesnice
rozdělila na dva tábory, z nichž jeden obhajoval
stávající paní hostinskou a druhý bojoval za
případného nového provozovatele. Docházelo
k vzájemnému veřejnému osočování, což
neprospívalo k atmosféře v obci. Pronášely se a
vytahovaly názory, které mezi slušné lidi ani
nepatří. Za této situace se jediný nový zájemce o
provoz pohostinství odhlásil a nikdo jiný neměl
zájem, takže došlo po vzájemném vyjasnění
problémů k opětovné dohodě se stávající paní
hostinskou.
Letní kulturní akce, pouť pořádaná obcí a
Čečelovické léto pod patronací nájemce
pohostinství, se oproti plesům vydařily a
účastníci byli vesměs spokojeni.
O prázdninách se dále uskutečnily na hřišti na
Pasece dva nohejbalové turnaje, zakončené po
odehrání všech zápasů příjemným posezením.
Tento areál byl během léta také několikrát
využit pro přípravu našich nejmladších hasičů a
pro soutěže při dětském dnu. Naši nejmenší
zápolili v požárním sportu a v jiných disciplínách
se zde utkali u příležitosti zakončení prázdnin.
Na závěr je vždy čekala jak odměna za dosažené
výsledky, tak i chutné občerstvení. Členové
hasičského potěru berou své tréninky vždy vážně
a s velkým zaujetím, což se projevilo i na jejich
výsledcích v okrskových soutěžích. To samé se
nedá říci o jejich starších kolezích, dospělých
cvičných mužstvech. Těm několika málo
velitelům a rodičům, kteří se starají o dětská
družstva, bych chtěl poděkovat, protože příkladně
vychovávají budoucí nástupce do dalších let.
Nyní se vrátím do běžného života obce a
seznámím vás s průběhem roku. Zjara byl
proveden úklid návsi, přilehlých komunikací a
obecních prostranství, aby vesnice po zimě
prokoukla do příchodu jara.
V měsících březnu a dubnu proběhla menší
rekonstrukce přízemního bytu v čp. 62. Po
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zaregistrovanou žádost o dotaci na Ministerstvu
životního prostředí.
Zjara, po odstěhování pana Webera, jsme také
museli řešit obsazení funkce „obecního sekáče“.
Zájem příliš velký nebyl, nakonec se přihlásil
Jindra Šipla, který si se svým bratrem vzal tuto
činnost na starost. Úkolu se zhostili dobře, jen by
příští rok dle mého názoru měli jezdit trochu
častěji, aby jim tráva příliš nepřerostla. Ale to se
jistě vychytá.
Závěrem roku nás čeká ještě několik
společných setkání, o kterých se více dozvíte na
posledních stránkách zpravodaje. Tímto vás na
tyto akce srdečně zvu!
V neposlední řadě bych chtěl každému z vás,
kdo se podílel na chodu obce, poděkovat a
zároveň všem občanům popřát klidné prožití
posledních měsíců roku 2019, šťastné svátky
vánoční a v novém roce 2020 pevné zdraví a
osobní spokojenost.
Milan Stejskal, starosta obce

Co se u nás událo
Úklid na Pasece
Letošní rok malí hasiči zahájili každoročním
úklidem Paseky a jejího okolí. Počasí nám přálo,
a tak se do úklidu děcka vrhla s velkým
nadšením. Opět jsme se sešli ve velkém počtu.
Holky a kluci ukázali, že se práce rozhodně
nebojí a nás dospělé vůbec nepotřebovali.
Některé děti si na tuto akci přinesly i svoje náčiní.
Paseku jsme společně shrabali a uklidili. Na
konci úklidu se klacky a listí odvezlo na skládku.
Po takto odvedené práci si samozřejmě všichni
zasloužili pořádnou odměnu. Děti si opekly buřty
a po posilnění si zahrály na hřišti fotbal. Všichni
jsme prožili krásné odpoledne.
Hasičská soutěž v Chrášťovicích
V Chrášťovicích se 25. 5. 2019 konala oslava
k 135. výročí založení sboru, kam jsme byli
místními hasiči pozváni. Toto přátelské pozvání
jsme rádi přijali.
Do Chrášťovic se sjely hasičské sbory i
z jiných okrsků, přijely sbory ze Strakonic,
Dražejova a dalších míst.
Jet na takovou soutěž je samozřejmě velká
zodpovědnost a bylo zapotřebí se pořádně
připravit a hasičský útok nacvičit. Sešli jsme se
18. 5. na Pasece a u této příležitosti jsme
vyzkoušeli novou nádrž, kterou nám koupil
velitel hasičů. Protože je ve vsi hodně dětí a sešli
jsme se všichni, podařilo se nám utvořit dvě
družstva - děti do 11 let a děti do 15 let. Trénink
byl velice intenzivní a náročný. Trénovali jsme
pořád dokola, téměř do večera, a už jsme ani
nepočítali, kolikrát jsme smotávali hadice. Po
tréninku jsme se rozcházeli spokojení a plně
připravení na soutěž.☺
Do Chrášťovic jsme přijeli v plné sestavě. Za
mladší děti běžel útok Šimon Stejskal, Veronika
Tkáčová, Šimon Zach, Eliška Lávičková,
rozdělovač měla na starost Eliška Pekařová, u
koše byl Bobís Kůta a mašinu ovládl Patrik
Pekař. Tento útok byl velice rychlý a hlavně
povedený. Každý věděl, co má dělat a kde má
v danou chvíli být. Děti si tak přivezly 1. místo.
Za starší děti běžel útok Sam Zach a Adam Skala,
rozdělovač měl pod kontrolou Jaromír Hájek, koš
nasazovala Kristýnka Lávičková, savic se

Spokojené, láskou a
porozuměním naplněné
vánoční svátky,
v novém roce všechno
dobré, hodně zdraví a
úspěchů přeje všem
obyvatelům
zastupitelstvo obce

Smutné události
V tomto roce nás opustili tito naši
čečelovičtí obyvatelé.
28. 1. zemřela paní Anna Malá ve
věku nedožitých 75 let.
14. 3. skonal pan František Chod ve
věku nedožitých 66 let.
13. 8. pak zemřela paní Marie
Braunová ve věku 86 let.
Čest jejich památce a upřímnou soustrast rodinám.
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bravurně ujaly Natálka Behenská a Anna
Miklasová. Na mašině byl opět stoprocentní
Patrik Pekař, protože ji dokáže skvěle obsluhovat.
Útok starších dětí byl super rychlý, a tak si
vybojovaly krásné 2. místo. Na soutěži se nám
velice líbilo, pro děti byly připraveny dva skákací
hrady, pro dospělé vynikající občerstvení. Počasí
nám též přálo. Při návratu jsme v naší vesnici
dávali vědět houkáním sirény z hasičského vozu,
že naše snažení se vydařilo. Když vidím, jak to
děcka baví a jak jim to jde, tak se Čečelovice
nemusí bát, že by tu hasičský sbor zanikl.
Za všechny členy hasičského sboru bych
našim malým hasičům chtěla moc a moc
poděkovat a popřát jim do dalších hasičských
soutěží plno sil a hlavně mnoho úspěchů. Za děti
bych chtěla poděkovat všem, kteří se o mladé
hasiče starají a věnují jim svůj volný čas.
Lenka Kůtová

po kladině aj. Jako vždy byla nejdelší fronta u
střelby ze vzduchovky. Holky a kluci stříleli do
papírových terčů a na plechové terče v podobě
divočáků. Tuto disciplínu měli jako každoročně
na starost Tomáš Lávička a Michal Stejskal. Děti
si pro sebe a pro svoje maminky dělaly náramky
z korálků. Největší atrakcí byl skákací hrad se
skluzavkou, na kterém během celého odpoledne
děcka dováděla. Každé dítě k tomuto svátku
dostalo od obecního úřadu balíček s ňamkami.

Během dne se soutěžilo o ceny, které nám na
dětský den věnovala firma Bagool. Jako první
soutěžily děti od 6 do 8 let, kterých tu máme
nejvíce. Děti měly za úkol zatlouct hřebík do
špalku. Kdo hřebík zatloukl nejdříve, dostal batoh
do školy. Tuto krásnou cenu za holky vyhrála
Vanesa Kalbáčová a za kluky měl největší ránu
kladívkem Šimon Stejskal. Po té se do zatloukání
pustili i ti nejmenší s pomocí tatínka, babičky a
tetičky. V této kategorii vyhráli všichni a domů si
odnesli hrneček s mističkou s motivy Kouzelné
školky. Nakonec mezi sebou soutěžily děti od 8
do 10 let a v této kategorii vyhrála Eliška
Lávičková. Ti, co v soutěžích neuspěli,
samozřejmě neodešli s prázdnou. Každé děcko za
účast dostalo sešit do
školy. Pro ty nejstarší
byla připravena složitější
soutěž. Měli za úkol
natáhnout
ukotvené
gumové
popruhy
co
nejdál a na tom místě měli
položit
kužel.
Děti
soutěžily mezi sebou ve
dvojicích a opět dostaly
hodnotné ceny od firmy
Bagool (desky na sešity,
lahve na pití,…) A nakonec nastala nejoblíbenější
soutěž celého dne - vypít malinovku na rychlost.
Zde bylo hlasitě slyšet, komu nejvíce děti fandí.
Pro zpříjemnění nám jako pokaždé celý den
hrála hudba, o kterou se postaral p. Hrubeš, a

Dětský den na Pasece
Dne 1. 6. se po celé České republice slaví
Mezinárodní den dětí. Oslavit tento svátek
s našimi dětmi jsme měli možnost na Pasece, kde
pořadatelé nachystali spoustu her a soutěží, např.
skákání v pytli, házení míčků do šaška, chození
6

protože nám počasí přálo, tak se rodiče zdrželi,
poseděli jsme, tancovali a povídali do pozdních
nočních hodin.

pokoušely se trefit šípem do terče apod. Zkrátka
zábavy si užily dost. Večer se pak o dobrou
náladu postarala kapela Trio Cross, jejíž čisté
profesionální tóny a hlasy zaplnily prostranství
před hospodou. Opět dobrá akce v Čečelovicích.

O občerstvení se postarala Klára Končelová a
Michal Běle, kteří si pro nás připravili klobásy,
kýtu a párky v rohlíku, nanuky a jiné dobroty.
Všem, kteří se podíleli na přípravě dětského
dne, bych jménem obecního úřadu, jenž celou
akci zaštítil, chtěla poděkovat.
Výdělek z dětského dne obec použije na další
dětské akce!!!!
Text a foto Lenka Kůtová

Foto Ondra Straka
Na návštěvě u sousedů
Je dobré udržovat sousedské vztahy. To se
nám, myslím, daří. Slivoničtí k nám rádi chodí na
pivko nebo na zábavy, my jim to oplácíme
zapůjčením stanů na jejich akce a taktéž je
v hojném počtu navštěvujeme. Letos to byly dvě
letní příležitosti. Milovníci střelby ze vzduchovky
se mohli ve Slivonicích zúčastnit na začátku
prázdnin této neobvyklé soutěže, která se v našich
končinách moc neprovozuje. Na konci srpna jsme
se z kopce vydali na slivonický dětský den. A
opravdu se nám u nich moc líbilo (někomu až do
ranních hodin ☺). Ale tak to má „byť“.
Přinášíme momentku Ondry Straky z
této akce.

Čečelovické léto
Letošní Čečelovické léto si 3. srpna vzala pod
patronaci parta spolupracovníků paní hostinské
Hanky Kvasničkové. Odpoledním dětským dnem
začala zábava pro malé. A jak je vidno na
fotkách, legrace si na stanovištích užili všichni.
Škoda, že počasí, ač celé prázdniny umoudřené,

tropilo ten den nemalé starosti organizátorům.
Smích a veselý křik, vyšperkovaný hudbou pana
Honzy Hrubeše, který zná dobře dětské hitovky,
zněl celou návsí. Pod rukama dívek s malovátky
se dětské obličeje měnily v roztomilá zvířátka.
Vodník lákal do svého rybníka malé i velké, děti
si vyzkoušely slalom mezi pneumatikami,

A víte – nevíte? V Komušíně se konalo o
prázdninách živé Člověče, nezlob se. Tak máme
další možnost si v létě ukrátit volný čas a
nemusíme jezdit ani daleko.
Dana Stejskalová
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barelů. Všechny děti za svoje výkony ve štafetě
dostaly šampaňské, aby si mohly na konci dne
bouchnout špunta na oslavu zdárně ukončené
sezóny.
Zjišťujeme, jak nám ty děti rostou. Patrik
Pekař vyrostl natolik, že postupuje výš, mezi
dospělé hasiče. Patriku, mockrát ti za všechny
hasiče z Čečelovic chceme poděkovat a popřát,
aby se ti i mezi dospělými dařilo tak jako
doposud. DĚKUJEME.
Tento den měly děti jídlo a pití zadarmo. Akci
financovali hasiči z peněz, které vydělali
prodejem občerstvení na startu Rally na Pasece.
Všichni, kdo jste přišli na pivo a klobásu, jste
přispěli na akci místním dětem. Jsem ráda, že
v naší vesnici jsou lidé, kteří dobrou věc přijdou
podpořit.☺
Lenka Kůtová

Rozloučení s prázdninami v Čečelovicích
V neděli 1. září všechny děti měly poslední
prázdninový den. I pro naše čečelovické to byly
zase jedny prázdniny, které už končí, a v pondělí
budou muset usednout do lavic. Abychom jim to
usedání do lavic zpříjemnili, uspořádali jsme pro
ně rozloučení s prázdninami.
Celá Paseka byla připravená, jako kdybychom
pořádali hasičské závody. Na děti čekala štafeta,
při které musely v týmech zdolávat různé
překážky, jako je běh s proudnicí přes kladinu ☺,
v běhu přendat hasičák z jednoho místa na druhé,
přeskočit dřevěnou stěnu. Jako poslední úkol,
který byl našim malým hasičům nejblíž, protože
to mají nacvičené, bylo zapojit hadici
s rozdělovačem a s proudnicí, kterou si v týmu
podávali jako štafetový kolík, a samozřejmě
doběhnout co nejdříve do cíle. Děti vytvořily
týmy a celé odpoledne soutěžily. I když se
několikrát přes naši ves přehnala bouřka a docela
pršelo, tak byly k neudolání. Tento den je
významný i pro nás, rodiče, protože ty naše děti
jdou ve škole zase o rok výš, někteří z nich
dokonce opouští základní školu a jdou na střední
(těm už asi nemůžu ani říkat děti, spíš mládež
☺). Proto jsme si štafetu vyzkoušeli také,
abychom ukázali, že ještě nepatříme do starého
železa. Nejprve naběhly maminy. To se ale
ukázalo jako špatný tah, i když jsme do toho daly
úplně, ale opravdu úplně všechno, tak se nám čas
moc nevydařil ☺. Ale to nevadí, potrénujeme a
počkejte příští rok! Tým tatínků byl rozhodně
rychlejší a i na taktice bylo znát, že jsou to místní
hasiči (skoro veteráni). Takže už všichni jistě
víte, jak to dopadlo, dostali se na první místo.
Dnes už vám nepovím, kdo nakonec vyhrál, ale
bylo to o prsa ☺.
Musím připomenout, že se nám blíží výročí,
při kterém budeme pořádat hasičskou soutěž u
nás ve vsi. Na tu se kluci a holky musí pořádně
připravit, abychom se umístili na nějakém
pěkném místě na pomyslné bedně….
Když shrneme výsledky dětí na hasičských
soutěžích, byl pro nás tento rok velice vydařený.
V Chrášťovicích se přípravka umístila na
krásném prvním místě a velké děti vybojovaly
druhé místo. Do Doubravice jsme jeli bez
přípravky a dali jsme dohromady dvě družstva
velkých dětí. Družstvo A skončilo na krásném
druhém místě, a družstvu B, doplněnému malými
dětmi, se útok povedl a dokončilo ho sestřelením

Zakončení letošní cyklistické sezóny
V sobotu 21. září se konal náš cyklovýlet po
okolí Horažďovicka.
Sice nemohli jet všichni, protože je těžké
naplánovat termín tak, aby se hodil všem, ale i tak
počet šestnácti účastníků je úctyhodný.
Sraz byl naplánován na 9. hodinu u kapličky,
kde nám organizátor výpravy Milan Zach rozdal
pokyny, a vyrazili jsme. Projeli jsme
Čečelovicemi směrem na Kátovsko, pak přes
Bratronice do Doubravice. Tam byla první malá
vynucená přestávka, jelikož na děti, které
podcenily přípravu, přišel hlad. Po krátkém
občerstvení jsme vyrazili směrem na Chráštovice,
Podolí a Hubenov. Cestou jsme potkali kamarády
ze Svéradic na jejich každoročním pochodu Po
stopách dobrého vojáka Švejka a chvilku na to
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myslivce ze Slivonic, kteří čekali u rybníka na
divoké kachny. U lomu v Krtech jsme udělali
jedno společné foto a pak se pokračovalo už
rovnou do Katovic, kde jsme měli domluvený
oběd v restauraci U Vondrášků. Výborné jídlo
jsme zakončili zmrzlinou a znovu do sedla.
Čekala nás cyklostezka do Horažďovic.
Většina z nás tudy jela poprvé, ale kombinace
krásné přírody
a hezkého slunečného počasí předčila
očekávání. V Horažďovicích jsme si ještě před
stoupáním do našich „hor“ dali přestávku u
Hlaváčků, kde každý z nás načerpal energii před
poslední etapou.
Nu, musíme si přiznat, my dospělí, že tam
jsme to podcenili zase my. Děti nám ujely hned v
Předměstí a čekaly na nás až na návsi v
Čečelovicích.
Najeli
jsme
celkem
47
kilometrů!
Samozřejmě jsme začali plánovat trasu, kterou si
„dáme“ na jaře hned, jak nám to počasí dovolí.
Bylo to moc pěkné, pohodové a příjemné
zakončení cyklistické sezóny 2019.

Střípky z knihovny
Knihovna začíná osmý rok své existence, má
stále své věrné čtenáře. Každé páteční odpoledne
někdo přijde vrátit a zase si půjčit nové čtení.
Během let se knihovní fond rozrůstal a stále
rozrůstá, přibývají nové, zajímavé a přitažlivé
tituly.
Například:
Třeštíková, Radka: Bábovky
Veselí
Osm
Hartl, Patrk: Prvok, Šampón, Tečka a Karel
Malý pražský erotikon
Nejlepší víkend
Kepler, Lars: Hypnotizér
Písečný muž
Moyes, Jojo: Stříbrná zátoka
Jeden plus jedna
Jo Nesbo, Simona Monyová – další autoři, jejichž
díla knihovna nabízí.
Děti pozadu rozhodně nezůstávají, jenom v
nabídce knih je nutno rozlišovat, o jak velké dítě
jde.
Říkadla Josefa Lady, pohádky Boženy Němcové,
K. J. Erbena, Karla Čapka, Josefa Čapka, Václava
Čtvrtka jsou základem, z novějších autorů máme
Jiřího Žáčka, Markétu Zinnerovou. Starší děti
dávají přednost titulům s poněkud „ostřejším“
názvem – Čtyři a půl kamaráda a matikářovy
plavky, Deník malého poseroutky (všech 10 dílů
šlo z ruky do ruky), také strašidelné příběhy
Darrena Shana našly své čtenáře.
V novém souboru ze strakonické Šmidingerovy
knihovny je 6 svazků nového hitu – Kája
superfrája.
Každý rok vybírám ve Šmidingerově knihovně
nové svazky do putovního souboru, i letos je v
nabídce 130 nových, čtivých titulů pro dospělé i
děti. Seznam je zveřejněn na stránkách naší
knihovny: knihovna-cecelovice.wz.cz. Ovšem
nejlepší je přijít do knihovny a vidět na vlastní
oči.
Pokud shání čtenář knihu, která není v našem
fondu, je možné půjčit si ji prostřednictvím
Meziknihovní výpůjční služby, většinou uspějeme
ve strakonické knihovně, odtud je služba zdarma,
z jiné knihovny si zapůjčení svazku platí čtenář.
Děti mají k dispozici i místnost na hraní a
malování, nově se mohou pohodlně usadit na 2
válecích pytlích, číst nebo jen tak povídat. Někdy
je to povídání tak tajemné a tajné, že zavřou

Text a foto Irena Zachová
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dveře, aby sdělované neslyšel nikdo nepovolaný.
O Noci s Andersenem jistě víte všichni, koná se
vždy poslední pátek v březnu. My jsme si akci
trošku upravili na Večer s Andersenem. Čteme,
povídáme, hrajeme hry, letos jsme také hledali a
označovali ve slepé mapě Čečelovic své domovy,
stavěli z krabiček hrady, výsledkem byly stavby
odvážné a velkolepé.
„Celé Česko čte dětem“ je celorepubliková akce
na pomoc čtenářství. I já se velmi a velmi
přimlouvám – maminky, tatínkové, babičky,
dědečkové, čtěte svým malým potomkům, lépe se
jim bude usínat, protože jste s nimi strávili
hezkou chvilku, pověděli jim něco hezkého a
třeba je drželi za ruku. Počítač, tablet nebo
chytrý telefon tohle nedokáží.
Jiří Žáček v jedné své básničce napsal:
Kde se tu vzaly pohádky a jakou mají moc?
Kolikrát stačí dvě tři věty – a už nám v srdci
rostou květy... Človíčku, dobrou noc

Posvícení trochu jinak
V sobotu 9. listopadu odpoledne se sešly děti
v sále místního pohostinství, aby oslavily
Halloween. V obci již několik dní před tím
výzdoba nasvědčovala, že onen dříve neznámý
svátek nám již není cizí. Světélkující dýně
různých tvarů a výzdob můžeme před domy
zahlédnout ještě dnes.
Nedivme se, že přilákal i naše děti, které
přišly v maskách určených pro chvíle strašení.
Celé odpoledne bylo provázeno hrami. O hudbu
se postaral pan Honza Hrubeš. „Halloweenská
párty“ byla ukončena podvečer a všem
přítomným dětem se opravdu líbila.
Večer pak následoval „přídavek“ i pro
dospělé.
Těm, kteří se na této akci podíleli, touto
cestou moc děkujeme.
kolektiv místního pohostinství

Přeji Vám všem, milí sousedé, klidný a vlídný
podzimní čas, krásné a šťastné vánoční svátky,
hodně zdraví a spokojenosti.
Reitmajerová
Citace je z knihy Kde se tu vzaly pohádky,
autor Jiří Žáček
Text a foto M. Reitmajerová
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Předadventní zdobení

Silvestr v hospůdce

V sobotu 23. 11. od 14,30 hodin ve společenské
místnosti OÚ bude připraven program pro malé i
velké kutily a kutilky.
Program:
zdobení
perníčků,
sestavování
perníkových chaloupek, stromků nebo zvonečků,
malování a tiskání na papírové tašky, zdobení
adventních věnců z chvojí, drobné práce pro děti

Silvestrovské posezení s přáteli v naší hospůdce –
v úterý 31. prosince od 20 hodin.

Lampionový pochod a
silvestrovský ohňostroj
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.

Adventní setkání obyvatel a
rozsvícení vánočního stromku
Program na pozvánce poslední strany zpravodaje

Novoroční pochod
Novoroční pochod nás čeká 1. ledna 2020. Sraz
účastníků u horní autobusové zastávky je v 13
hodin. Na závěr – polévka paní hostinské v místní
hospůdce.

Setkání seniorů
Kdy? V neděli 8. prosince od 14 hodin. Dobrou
náladu zajistí kapela pana Hlobíka.
Připraveno bude pohoštění.

Charitativní tříkrálová sbírka

Betlémské světlo

Tříkrálová sbírka v naší obci se uskuteční v
sobotu 4. ledna 2020.

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

Ples hasičů

Stolní tenis

Hasičský ples je naplánován na 1. února 2020.
Hraje kapela pana Šimsy.

Turnaj ve stolním tenise se bude konat v pátek
27. prosince od 9 hodin. Kdo se chcete
protáhnout po vánočním lenošení, přijďte si
„pinknout“ nebo alespoň fandit.

V budově bývalé školky se každou středu
od 18 hodin setkávají při cvičení místní
ženy. Pokud se chce protáhnout, jste
vítáni!

Šnops
Turnaj ve šnopsu začne v sobotu 28. prosince od
13 hodin. Milovníci této hry rádi mezi sebe
přivítají nové tváře či alespoň povzbuzující
diváky.

Výroční schůze hasičů
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Výroční schůze SDH se bude konat v neděli 29.
prosince již od 18. hodin. Po shrnutí a zhodnocení
práce členů SDH bude následovat večeře a volná
zábava.
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Srdečně Vás zveme na rozsvícení vánočního
stromku s doprovodným programem:
 Zahájení ve 14.30 hodin
 Vystoupení Volného sdružení
horažďovických zpěváků a muzikantů
 Vánoční pohoštění
 Degustace moravských vín
 Vánoční trh
 V 15.30 hodin rozsvícení stromku za
účasti jáhna pana Františka Jirsy
 Vepřové hody
 Krátké taneční vystoupení dětí v sále
pohostinství
 Od 19 hod taneční zábava
s kapelou Štreka a jejich holandským
hostem
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