ZPRAVODAJ OBCE ČEČELOVICE
ročník XIX. – rok 2020 – č. 57
Vážení spoluobčané,
je zde opět závěr roku, a proto mi dovolte pár slov k tomuto uplynulému.
Rok 2020, který pomalu končí, byl opravdu zvláštní. Na světě se objevil nový typ
zákeřné nemoci, vir koronavirus, který se nekontrolovatelně šířil a postupně zasáhl
všechny země včetně naší republiky. S podivem jsme si najednou uvědomili, jak je
jednoduché ochromit veškeré dění, jak jsme zranitelní, i když si často myslíme, že
jsme neomezenými vládci tvorstva a celé naší planety. Spolu se šířící se pandemií
přicházely různé zákazy a omezení veřejného, pracovního i rodinného života, které se
dotýkaly nás všech. Často jsme byli uzavřeni v bublině stejného složení, což může
přinést stavy, že si pomalu lezeme na nervy, ale zároveň to může posílit naše rodinné
vztahy. Přitom jsme si uvědomili, co potřebujeme k životu a co nám chybí. Sejít se se
svými známými, sousedy, poklábosit, probrat, co je nového a co nás trápí. Děti se
nemohly potkat se svými spolužáky, proběhnout se společně venku nebo na hřišti.
Tohle všechno nás limitovalo téměř celý rok, i když jsme museli v rámci omezených
možností fungovat jako jindy.
Ale již dost chmurných zpráv. Doufám, že veškerá opatření spolu s vývojem
očkovací vakcíny přinesou své ovoce a situace se nadále zlepší.
Co se týká obecního dění, nepočítáme-li běžné údržby a zajištění provozu, bylo
největší investicí zhotovení dalšího zdroje vody, vrtu HV3. Na jaře jsme provedli
výměnu výlohy a vchodových dveří v naší prodejně s přispěním dotace od
Jihočeského kraje ve výši 35 000,- Kč, dále výměnu plynového kotle v bytě v čp. 36 a
rekonstrukci kanalizačního potrubí u septiku u obecního úřadu. V průběhu roku
probíhaly další práce na běžném provozu obce.
I když byl letošní rok oproti předcházejícím dost dešťový, stejně se v létě ozval
opakující se problém, a to nedostatek vody. Proto bylo po ukončení přípravných prací
(projektová dokumentace, vyjádření atd.) zahájeno budování nového vrtu. V současné
době je zhotoven včetně oplocení, vystrojení a přípojek a po kolaudaci může
doplňovat naši vodní zásobu. Stavba byla provedena s pomocí finanční dotace od
státního fondu životního prostředí ve výši 254 000,- Kč. I když jsme získali další
vodní zdroj, neznamená to, že se můžeme chovat neomezeně. Hladina spodních vod
se neustále snižuje, stávající původní vrty mají o dost menší vydatnost než dříve a ani
nový vrt není kapacitně tak silný, jak jsme si slibovali. Proto prosím občany, aby
s vodou neplýtvali a spíše se snažili šetřit.
Na příští rok jsou v plánu z investičních akcí zejména rekonstrukce rybníka na
Drahách a oprava ohradní kamenné zdi v čp. 62.
Ještě mě trápí jeden problém nebo nepřítel, a to je kůrovec. V lokalitě u
Míchovky (na Zakupech) nám ničí obecní lesy a postupně zde dojde k vykácení téměř
celého lesního porostu. Pak se budeme muset soustředit na jeho obnovu.
Na závěr bych vám všem chtěl popřát to nejdůležitější, co potřebujeme,
samozřejmě hodně pevného zdraví. Prožijme v klidu a radosti nadcházející vánoční
svátky a doufám, že příští rok bude lepší než ten uplynulý.
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Informace z obecního úřadu
PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ
ze dne 28. 1. 2020
1. OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12/2019.
2. OZ odsouhlasilo novou směrnici na výši odměn
zaměstnanců obecního úřadu v souladu s výší
minimální mzdy na rok 2020.
3. OZ
odsouhlasilo
zrušení
nevymahatelných
pohledávek (poplatky) dle inventurního soupisu.
Usnesení OZ bylo schváleno celkem 8 hlasy ve všech bodech

1.

2.

3.

ze dne 7. 5. 2020
OZ schválilo hodnotící komisi na veřejnou zakázku
„Čečelovice – parcela č. 475/1 (Vrt HV3)“ ve
složení: předseda Tomáš Lávička, členové Luboš
Vachl a Bohumil Braun.
OZ odsouhlasilo a schválilo firmu HAPON Praha –
Řeporyje jako vítěznou firmu na zhotovení zakázky
„Čečelovice – parcela č. 475/1 (Vrt HV3)“, a to na
návrh hodnotící komise.
OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1,
2,3/2020.
Usnesení OZ bylo schváleno celkem 9 hlasy ve všech bodech

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

ze dne 18. 6. 2020
OZ bere na vědomí RO č. 4 a RO č. 5.
OZ projednalo a schválilo závěrečný účet DSO
RADINA.
OZ projednalo a schválilo závěrečný účet obce
Čečelovice vč. příloh s výrokem bez výhrad.
OZ schválilo přijetí opatření k nápravě zjištěných
chyb a nedostatků – nedobytné pohledávky vedené
v účetnictví obce převést do evidence na
podrozvahové účty.
OZ projednalo a schválilo žádost Automotoklubu
Pačejov ohledně průjezdu obcí a uzavírky
komunikací ve správě OÚ dne 28. 9. 2020.
OZ odsouhlasilo částečnou kabelizaci obce
Čečelovice a s uložení kabelu VO do společného
výkopu v součinnosti s firmou E.ON za upřesnění
podmínek (komplexní řešení veřejného osvětlení,
řešení domovních přípojek a dalších sítí již v rámci
projektové přípravy).
OZ projednalo a schválilo finanční příspěvek ve výši
6 000,- Kč ZO ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ
ZÁBOŘÍ u Blatné.
OZ projednalo a schválilo žádost Cyklistického
klubu Příbram ohledně uzavírky silnice III/ 1399, III/
1733 pro konání cyklistického závodu Memoriál
Christiana Battaglii dne 18. července 2020.
Usnesení OZ bylo schváleno celkem 9 hlasy ve všech bodech

1.
2.
3.
4.
5.

ze dne 6. 8. 2020
OZ bere na vědomí RO č. 6.
OZ projednalo a schválilo finanční příspěvek 2 000,Kč pro Domov pro seniory Blatná.
OZ projednalo a schválilo příspěvek 34 000,- Kč
ZKD Sušice na provoz zdejší prodejny.
OZ projednalo a schválilo plán rozvoje sportu obce
Čečelovice na období 2020-2025.
Investiční akce na r. 2020 budou upřesněny dle
změny projektové dokumentace, finančních

Usnesení OZ bylo schváleno celkem 9 hlasy ve všech bodech

1.
2.

3.

ze dne 25. 9. 2020
OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7 a
8/2020.
OZ schválilo zhotovitele www stránek obce
Čečelovice ANTEE s.r.o., Havlíčkova 1680/13, 110
00 Praha 1.
OZ schválilo zařazení území obce Čečelovice do
územní působnosti MAS Blatensko, o.p.s.
Usnesení OZ bylo schváleno celkem 8 hlasy ve všech bodech

Zajištění služeb
Komunální služby Blatenska nabízí služby pro obyvatele
našeho regionu. Jedná se o praní, žehlení a mandlování.
Cena se pohybuje od 7,- do 25,- Kč za kus. Dodací lhůta
je 5 dní. Při ručním žehlení nutno připočítat ještě 20,- Kč
za kus. Doprava zajištěna není. Ceník je přístupný ve
vývěsce u místní knihovny nebo v zářijovém čísle
Blatensko SOBě.

Společenská rubrika
Narození občánka: V letošním roce se
30. září narodil v naší obci David Skala.

Smutné události
25. 12. 2019 zemřel pan Bohumil
Braun ve věku 86 let.
11. 2. 2020 zemřela paní Anna
Balatá ve věku 79 let.
Čest jejich památce a upřímnou
soustrast rodinám.
Betlémské světlo
Pro Betlémské světlo si mohou zájemci přijít 23. prosince
od 18 do 19 hodin do místní kaple sv. Josefa. Po připálení
si svíčky bude nutno špejli v rámci hygienických opatření
již nepoužívat jinou osobou.
Novoroční pochod
Novoroční pochod nás snad čeká 1. ledna 2021. Sraz
účastníků u horní autobusové zastávky je ve 13 hodin.
Charitativní tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka v naší obci se uskuteční v sobotu 16.
ledna 2021.
Další akce budou případně vyhlášeny dle aktuální
zdravotní situace v zemi.

Milovník historie Pavel Švec
Čečelovic oprášil starou tragédii

z

Vztyčil symbolický křížek v obecním lesíku, kde
německou střelou zahynul v květnu 1945 americký
voják.
Až donedávna tam
nebylo vůbec nic.
Čečelovická lokalita
„Vosečka - Postánov“
ukrývala rovné tři
čtvrtě století hroznou
tragédii z období
osvobozování Československa spojeneckými vojsky od nacistické nadvlády.
Teprve před několika
měsíci pod ševelícími korunami obecního lesíku vztyčil
nedaleko místa, kde byl násilně zmařen život mladého
amerického vojáka německými esesáky v květnu 1945,
dřevěný kříž čečelovický občan Pavel Švec jako trvalou
připomínku poválečné litice v rodném kraji. Čest a
požehnání jeho činu! Píše redaktor Blatenských listů pan
Vladimír Šavrda.
Celý pohnutý příběh vyzvěděl od čečelovických pamětníků,
kteří byli jeho přímými svědky i aktéry. Dnes už nežije
žádný z nich. Poslední - jistý Josef Chod- zemřel roku
1991. A tak Pavel Švec v době, kdy celá událost hrozila
totálně zapadnout prachem zapomnění, přikročil k již
uvedenému ráznému činu. Považoval za morální povinnost
kříž umístit právě na místě dávné tragédie, o které již dnes
veřejnost téměř nic nebo vůbec nic neví.
Co se ale tehdy v májových dnech roku 1945 v lokalitě
„Vosečka - Postánov“ skutečně odehrálo? „Čečelovičtí
občané zjistili v těchto místech výskyt ozbrojených
německých esesáků. Vypravili se tedy opatrně
k rizikovému bodu za doprovodu amerického vojáka. Ten
měl s největší pravděpodobností za úkol přesvědčit Němce,
aby se bez odporu vzdali.“ Nikdy už nikdo nezjistí, kdo a
proč vystřelil první. „Jisté je, že se během chvíle rozpoutalo
peklo. Během zuřivé přestřelky byl americký vojín smrtelně
zraněn v oblasti břicha. I když americká vojenská sanitka
přijela na místo boje velmi spěšně, postřelený vyjednavač
zemřel ještě dříve, než se stačil řidič vrátit zpět do
Čečelovic. Esesákům se podařilo uprchnout, nicméně
údajně po tomto tragickém incidentu došlo v širším okolí k
fyzické likvidaci většího počtu nacistických agresorů.
Zřejmě tedy zámořští hoši došli své pomsty,“ oživuje
prastaré paměti Pavel Švec.
Tehdy při střetu esesáků a čečelovické domobrany zrovna v
těsném koridoru pracoval na svém políčku již zmiňovaný
Josef Chod. Před svou smrtí ještě mnohokrát vzpomínal na
to, jak byl nucen zalehnout do půdy, přičemž mu nad
hlavou hvízdaly projektily. Stáli při něm zřejmě všichni
strážní andělé, protože neutrpěl ani škrábnutí. Na rozdíl od
ubohého Američana s ratolestí míru.
Pavel Švec při svých snahách o zřízení pietního místa na
památku zastřeleného amerického vojáka nalezl podporu,
pochopení a uznání členy OZ.
(celý text bez úprav vyšel v Týdeníku Strakonicko 45/2020
na str. 9 a 10 nebo v Blatenských listech)

Návštěva v domově pro seniory Blatná
11. ledna 2020.
Ke konci loňského roku oslavil životní jubileum 90 let
čečelovický rodák a dlouholetý člen sboru dobrovolných
hasičů pan Antonín Hakr. Poté co mu poblahopřáli
zástupci obce a přátelé, jsme tuto milou povinnost učinili i
my za všechny hasiče. Jelikož pan Hakr pobývá v domově
pro seniory v Blatné a nemohl se zúčastnit o Vánocích
výroční schůze, jeli jsme jeho narozeniny oslavit za ním.
V Blatné pobývá s panem Hakrem ještě další občan
Čečelovic - pan Václav Dušek.
Přemýšleli jsme, jak oběma udělat radost. Toník Hakr se
vložil do diskuze a povídá: „Naplánujte termín, já vezmu
harmoniku a jedeme.“ A tak se jelo.
Akce to byla přísně utajená, proto bylo překvapení o to
větší.
Chvíli se povídalo, chvíli hrálo a zpívalo. Zazněly jejich
oblíbené písničky, při kterých si všichni hlasitě zazpívali.
Bylo to příjemně strávené odpoledne a na obou pánech bylo
vidět, že je nečekaná návštěva velice potěšila.

Foto Irena Zachová, text Milan Zach

Čečelovické výlety
Zámek Lnáře
Ještě v zimním období jsme zavolali do Lnářů, zda by bylo
možné navštívit jejich překrásný zámek. Přesto, že bylo 8.
února a ještě nezačala sezona zámků a hradů, paní
průvodkyně nám ochotně nabídla prohlídku.
Na začátku jsme se dozvěděli něco o historii zámku. Stavba
barokního zámku Lnáře byla dokončena v roce 1686.
Prvními zmiňovanými majiteli lnářského panství byli
vladykové ze Lnářů. Na zámku se vystřídalo mnoho
majitelů, až nakonec byl zámek v restituci vrácen
potomkům posledního majitele JUDr. Jindřicha Vaníčka. Ti
pak zámek 333 let od jeho založení poprvé zpřístupnili
veřejnosti.
V průběhu prohlídky jsme se podívali do reprezentační
místnosti zámku, kde jsou stěny a strop bohatě zdobeny
nástěnnými freskami s výjevy z antické mytologie.
Zajímavostí v sále je zvon, který některé z nás zkoušely
uzvednout a následně odhadnout jeho váhu. Neuhodli
jsme☺. K překvapení všech vážil neuvěřitelných 28 kg.

Pak jsme navštívili Velký sál, který je jedním z největších
barokních sálů ve střední Evropě. Ze zámeckého balkonu
jsme obdivovali rozsáhlý zámecký park o rozloze 4 ha
s dvěma venkovními bazény.
V konečné fázi prohlídky jsme se dostali do zámeckých
pokojů a apartmánů, které zámek nabízí k ubytování.
Chvíli jsme si poseděli v bohatě zdobené kapli sv. Josefa a
kochali jsme se krásou nástěnných maleb s výjevy z bible.
V dolních prostorách zámku jsme navštívili opravdovou
raritu - kočičí muzeum. Zde jsou exponáty věnované
starému Řecku, Římu a hlavně Egyptu, kde byla kočka
uctívána jako bohyně. Je zde zastoupena keramika, dřevěné
kočky, porcelánové i dřevěné hračky. Takové množství
koček z různých materiálů na jednom místě jsme v životě
neviděli.
Na zámku se nám velice líbilo. Neradi jsme se loučili i s
paní průvodkyní, která byla z naší skupiny velice nadšená a
ráda by nás na zámku ještě někdy přivítala ☺.
Ze zámku jsme se malou procházkou přesunuli do místní
restaurace a poseděli v příjemné náladě u výborného oběda.
I když jsme z jedné vsi, tento výlet byla příležitost si
navzájem mezi sebou popovídat a strávit v klidu příjemné
chvíle.

Foto Irena Zachová

Stezka korunami stromů
Lipno
Druhý výlet, který čečelovické ženy plánovaly již od léta,
se uskutečnil v neděli 4. října.
V ranních hodinách jsme měli sraz na návsi, odkud parta 17
žen a 7 dětí vyrazila na celodenní výlet na Stezku korunami
stromů Lipno. Všichni účastníci výletu zvládli pohodově
výjezd lanovkou na kopec, i když se to dá zvládnout po
svých. Tam byl nádherný výhled nabízející se ke
společnému fotu. Protože bylo 10 hodin, nastal správný čas
na pravidelnou dopolední kávu .
Po dřevěné konstrukci v délce 372 metrů jsme vystoupali
do výšky 24 metrů. Využili jsme také nádherný výhled ze
40-metrové rozhledny. Díky krásnému podzimnímu
slunnému počasí se před námi otevřela téměř celá část
Lipenského jezera a nádherné okolí Šumavy. Informativní
tabule nás poučila, jaké vrcholy a města se nacházejí daným
směrem.
Spoustu legrace jsme zažili při chůzi po pohyblivých, různě
obtížných lávkách umístěných vysoko nad zemí. Líbily se
nám dřevěné sochy zvířat, zvonkohra, nové ptačí hodiny a
jiné zajímavosti. Dále jsme si prověřili naše znalosti

v oblasti přírody a její ochrany. Např.: jak se v lese
hospodaří, jak dlouhá cesta vede od semínka až po vzrostlý
strom, jak dlouho roste v lese sirka (6 hodin).
V korunách stromů jsme objevili ptačí budky pro různé
druhy ptáků.
Součástí stezky je unikátní 52 metrů dlouhý nejdelší suchý
tobogán v České republice, který se vine středem věže. Ten
ocenila hlavně dětská skupinka.
Po prohlídce se některé účastnice vydaly na zpáteční cestu
pěší túrou, ale děti s maminkami si ještě zážitek zpestřily
krkolomným sjezdem na koloběžkách.
A nastal čas společného oběda na slunné terase v hospůdce
Bobovka.
Na závěr děti využily možnosti jízdy v korytové bobové
dráze o délce jednoho kilometru. Po malém kotrmelci si
některá děcka odnesla adrenalinový zážitek ☺, ale i boule.
Po cestě domů byla na všech vidět spokojenost.
V autobuse jsme již přemýšleli, kam se podíváme příští rok.
Texty: Lenka Kůtová a Irena Zachová

Jen tak na konec….
Rok s rokem se střídá, měsíc s měsícem, týden s
týdnem, den za dnem. A nevadí jim, že obyvatele Země,
všechny a bez rozdílu ras, pohlaví i bydliště, trápí a zlobí
host nezvaný a zákeřný. Vidět není, nepotkáváme ho, stejně
bychom ho nezdravili, nesmekli před ním klobouk, dokonce
rouškou si zakryjeme obličej a on nás stejně, občas ač
nezván, navštíví. A je dobře, že hostu navzdory se stále
potkáváme, sice málo, ale potkáváme. I na procházce za vsí
na sebe zamáváme. Tedy, náš pes mává jen ocáskem, když
uloví nějakého hraboše na lukách. Spokojený, že pomáhá
družstvu snižovat jejich stavy. Bez chemie, v souladu s
přírodou.
Možná kdybychom my, dvojnožci (jak nás nazývá
jeden malý literární hrdina) a vládcové Země (jak se
nazýváme my), dodržovali pravidla přírody, nedostali jsme
se do covidové šlamastyky a nemuseli ze svého neštěstí
obviňovat netopýry.
Nezbývá nám, než se snažit a žít pospolu v klidu,
ohleduplnosti, pamatovat na své sousedy v dobrém. Ano,
v „dobrém“ pamatuje na své sousedy i kdosi neznámý. Při
úklidu u sebe doma nelení, vynese pro sebe nepotřebné věci
tam, kde jsou vidět, nejlépe k tříděnému odpadu a raduje se,
že si sousedé jistě vyberou – vždyť takové zachovalé a
památeční talíře se někomu určitě hodí, hrnce a poklice
zrovna tak. A aby při vybírání nebolely zájemce nohy,
může se posadit na rybářskou stoličku. Tolik ohleduplnosti
se počítá, kolemjdoucí si řekne „vida, dobrák“.
Přejme si všichni navzájem zdraví, radost, štěstí a
spokojenost. A ať se pořád a rádi potkáváme. Třeba i
v knihovně, je plná hezkých a zajímavých knih. Přijďte.
Krásné vánoční svátky, šťastný rok 2021.
Reitmajerová M.
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