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Vážení spoluobčané.
Další rok téměř uplynul, přichází adventní čas, přípravy a čekání na
nejkrásnější svátky, na Vánoce. Zanedlouho pomine nepříjemné období, kdy
je ráno dlouho tma, večer zas brzy tma a celý den se přes mlhu a plískanice
ani neukáže sluníčko, aby nás trochu zahřálo na duši. Rozsvícením stromků
začíná veselejší doba, dny se pomalu začínají natahovat a prodlužovat a hned
se žije radostněji. A už se můžeme zase těšit na jaro.
Střídání ročních období, přípravy na různé svátky a významné dny
v našich životech se samozřejmě opakují s každoroční pravidelností. Ale
v posledních dvou letech to vypadá, že se svět obrátil naruby. S příchodem
nového nepřítele, zákeřné a nevyzpytatelné „čínské chřipky – Covid 19“, se
dotýká něčeho, na co jsme nebyli zvyklí. Nemůžeme žít a fungovat tak jako
doposud. Dále sice žijeme jako dříve, chodíme do práce, děti do škol a pak
nastávají další běžné povinnosti. Domácnost musí fungovat, slepice, králíci a
další zvířátka vyžadují každodenní péči a vše probíhá, jakoby se nic nedělo.
Ale najednou se objeví neuvěřitelná a zarážející čísla počtu nakažených,
hospitalizovaných v nemocnicích a co je horší, mrtvých důsledkem této
nemoci. Vyskočí na nás různé omezující zákazy a příkazy, které mění
dlouhodobé zvyklosti. I kdyby nás neomezovala vládní nařízení, začínají
nám samotným hlodat v hlavách různé myšlenky. Ptáme se: „Mohu se sejít
se svým sousedem, aniž bych ho ohrozil nákazou, mohu si dojít k holiči,
k lékaři, mohu nakoupit nebo na pivo, abych se sám nenakazil?“ Z toho
všeho vede asi jediná cesta, že se necháme proti viru naočkovat. Někdo
může mít jiný názor, ale očkováním ochráníme sebe i ostatní. Jak je vidět,
covid jen tak nezmizí. Musíme se s ním naučit žít a přitom se nesnažit
zaplňovat nemocnice a vysilovat zdravotníky, kteří pak nemají čas a síly na
běžnou, často urgentní péči. I v minulosti trápily svět různé pandemie a
smrtelné nemoci, pravidelným očkováním se je podařilo z našeho života
vymýtit.
Také trochu nějakých pozitivních zpráv. Je dobré, že nám v této době
nadmíru fungují místní služby v obci. Po znovuotevření místního
pohostinství bylo zjara pronajato novému provozovateli panu Hruškovi. Ten
pozvedl úroveň a kvalitu nabídky a služeb tak vysoko jako nikdy dříve.
Myslím si, že všichni návštěvníci jsou spokojeni. Také obchod za současné
paní prodavačky paní Liphartové funguje daleko lépe než za předcházející a
přispívá ke spokojenosti občanů.
Během léta byla provedena rekonstrukce ohradní kamenné zdi dole u čp.
62. Na tuto akci nám přispěl Jihočeský krajský úřad dotačními prostředky ve
výši 280 000,- Kč. Nyní je již zeď jako nová, neohrožuje obyvatele
padajícími kameny a bude plnit svoji funkci. Jedna zeď je hotová a mezitím
se rozpadá další, a to ohradní zídka kolem spodního dvorku u pohostinství.
Zanedlouho se dostane do havarijního stavu a bude třeba řešit její obnovu.
V průběhu roku probíhaly další běžné práce zajišťující chod obce. Ať už
je to úklid prostranství, sečení, práce v lesích, různé drobné opravy a údržba
stávajících strojů, zařízení a budov. Na podzim před topnou sezonou došlo
k výměně 3 ks plynových kotlů v obecních bytech, opravy si vyžádal místní
vodovod, vybavení na sečení veřejných prostranství. U silnice kolem
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rybníka Míchovky došlo ke zpevnění hráze na straně výtoku kamennou opěrnou zdí, protože zde již
hrozil propad vozovky. Pro zkvalitnění údržby zelených ploch byl zakoupen traktůrek na sečení.
V současnosti probíhají přípravné projektové práce na realizaci obecních parcel na Pasece a změnu ÚPD.
Všem, kteří se podílejí na výše uvedených činnostech, bych chtěl velkou měrou poděkovat. Bez nich
by to opravdu nešlo.
A nyní na konci roku se plánuje, co nás čeká v příštím roce. Trochu nám představy ruší současná
energetická krize, vzniklá ze zeleného evropského šílenství. Ta přináší nepředpokládané změny, hlavně
na straně výdajů a cenových hladin. Na rok 2022 byla přesunuta revitalizace rybníka na Drahách, která
byla plánována na letošek. Po provedení pozemkových úprav a změně parcel jsme byli nuceni
přepracovat projekt na vydání stavebního povolení a získání případné dotace.
Další velkou akcí, která se dotkne i vás, části občanů, bude kabelizace poloviny obce pod silnicí.
Investorem je firma E.on. Dojde k sejmutí vrchního vedení a zhotovení nového připojení jednotlivých
domů z kabelů uložených v zemi. Pro obec to znamená spolupodílet se na této akci rekonstrukcí
veřejného osvětlení v této části naší vesnice.
Na příští rok jsou v plánu další menší práce na údržbu a investice na zkvalitnění našeho života.
Z kulturních a společenských událostí by mělo proběhnout již dva roky odkládané setkání rodáků
spojené s hasičským cvičením. Snad to situace dovolí.
Přeji všem obyvatelům krásné vánoční svátky a pohodový konec tohoto roku. Do toho nového hodně
štěstí, osobní spokojenosti a hlavně co nejvíce zdraví.
Milan Stejskal starosta obce

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

Informace z obecního úřadu
PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ OZ

 ze dne 26. 3. 2021
1. OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č.

12/2020, 1/2021, 2/2021.
2. OZ schválilo pořízení nového územního plánu
obce Čečelovice za odsouhlasených finančních
podmínek.
pro 9 hlasů
3. OZ schválilo žádost o pronájem pohostinství
pro pana Miloše Hrušku.
pro 9 hlasů
4. OZ schválilo:
Žádost ZKD Sušice – příspěvek na provoz
prodejny ve výši 30 000 Kč
Žádost Charita Strakonice - příspěvek ve výši
3 000,- Kč

5. Žádost ZD Záboří o prodej pozemku p. č.
2662 v k. ú. Čečelovice o výměře 2108 m2 –
bude řešeno po splnění všech náležitostí na
příštím zasedání OZ
6. Žádost Automotoklub Pačejov na průjezd po
komunikacích ve správě OÚ při akci 42
INVELT RALLY PAČEJOV 2021 - pro 9
hlasů
7. Různé - OZ projednalo jarní úklid obce.

 ze dne 27. 4. 2021
1. OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2021.

2. Zastupitelstvo obce Čečelovice ruší usnesení č. 2
přijaté na zasedání dne 26. 3. 2021 se zněním „OZ

schválilo pořízení nového územního plánu obce
Čečelovice za odsouhlasených finančních podmínek“.
1. Zastupitelstvo obce Čečelovice rozhoduje o
zahájení prací na pořízení Změny č. 3 ÚP Čečelovice.
2. Zastupitelstvo obce Čečelovice schvaluje
podání žádosti o pořizování Změny č. 3 ÚP
Čečelovice na Městský úřad Blatná, odbor výstavby a
územního plánování.
3. Zastupitelstvo obce Čečelovice volí
místostarostu obce pana Bohumila Brauna jako
určeného zastupitele spolupracujícího s pořizovatelem
a zpracovatelem.
1) Zastupitelstvo obce Čečelovice rozhoduje o
zahájení prací na pořízení Územní studie Čečelovice
na zastavitelnou plochu 8B.
2) Zastupitelstvo obce Čečelovice schvaluje
podání žádosti o pořizování Územní studie Čečelovice
na Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního
plánování.
3. Zastupitelstvo schvaluje hodnotící komisi na
veřejnou zakázku – Oprava ohradní zdi čp. 62
Čečelovice ve složení:
předseda – Luboš Vachl
členové – Bohumil Braun a Tomáš Lávička
Usnesení OZ
celkem 8 hlasy ve všech bodech.

bylo

schváleno

 ze dne 18. 5. 2021
1. OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č.
4/2021.
2. OZ odsouhlasilo zhotovitele veřejné zakázky
malého rozsahu „Rekonstrukce ohradní zdi u
bytového domu čp. 62“ a vybralo dle zápisu hodnotící
komise vítěznou firmu Stavební spol. H a T, spol.
s.r.o. Strakonice s nejnižší nabídkovou cenou ve výši
895 456, 92 včetně DPH a pověřilo starostu podpisem
smlouvy o dílo s touto firmou.
3. OZ odsouhlasilo návrh závěrečného účtu obce
Čečelovice za rok 2020 s výrokem bez výhrad a
zároveň odsouhlasilo roční účetní uzávěrku.
Usnesení OZ bylo schváleno celkem 8 hlasy ve všech
bodech.
 ze dne 25. 6. 2021
1. OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č.
5/2021.
2. OZ projednalo a schválilo závěrečný účet DSO
Radina za rok 2020.
3. OZ odsouhlasilo žádosti organizací (Domov
pro seniory Blatná, ZO ČSV) ve výši Domov pro
seniory 2000,- Kč a ZO ČSV ve výši 6000,- Kč.
Usnesení OZ bylo schváleno celkem 7 hlasy ve všech
bodech.

 ze dne 19. 7. 2021
1. OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č.
6/2021.
2. I. Zastupitelstvo obce Čečelovice bere na
vědomí uplatněná stanoviska KÚ OZZL ( č.j. KUJCK
67637/2021)
II. Zastupitelstvo obce Čečelovice dle § 6 odst.
(5) písm. A) stavebního zákona v samostatné
působnosti rozhoduje o pořízení Změny č. 3 územního
plánu Čečelovice. Zastupitelstvo obce Čečelovice dále
stanovuje, že změna č. 3 územního plánu Čečelovice
bude pořizována zkráceným postupem dle § 55 a
stavebního zákona.
III. Obsahem změny územního plánu bude
převedení stávajícího územního plánu včetně změny
č. 1 a 2. na podklad nové katastrální mapy. Změna
územního plánu nebude vymezovat nové zastavitelné
plochy, plochy přestavby, plochy změn v krajině,
koridory pro veřejnou infrastrukturu, či měnit
textovou část některých koncepcí. Jelikož změnou
územního plánu dojde k drobným úpravám ve
vymezení ploch s rozdílným způsobem využití
způsobené změnou mapového podkladu, je žádoucí,
aby tyto změny byly řádně projednány s veřejností a
dotčenými orgány.
Příloha č. 2: Návrh na usnesení k pořízení územní
studie
Zastupitelstvo obce Čečelovice bere na vědomí,
že se na pozemek parc. č. 2674 v k.ú. Čečelovice bude
zpracovávat územní studie.
3. OZ Čečelovice odsouhlasilo finanční výpomoc
postiženým obcím po řádění tornáda na Moravě ve
výši 10 000,- Kč a dále uspořádá veřejnou sbírku od
občanů obce na pomoc postiženým.
Usnesení bylo schváleno 8 hlasy, 1 se zdržel
hlasování.


ze dne 20. 10. 2021

1. OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7, 8
/2021 a schvaluje RO č. 9/2021.
2. OZ souhlasí se záměrem akce „Čečelovice –
kabel NN, pan Kolář“.
3. OZ souhlasí se záměrem akce „Čečelovice –
kabelizace sítě NN“ a s návrhem smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene.
Usnesení OZ bylo schváleno celkem 7 hlasy ve všech
bodech.

Upozornění

Společenská rubrika

V lokalitě skládky nad budoucí čističkou je
ještě možno ukládat stavební suť ale prostou od
dřeva. Směrem dolů k výpusti kanalizace se suť
již vyklápět nemůže.

Smutné události
16. 2. 2021 zemřela paní Anna
Švecová ve věku 91 let.

Vybírání místních poplatků

24. 2. 2021 zemřela paní Aloisie
Němečková ve věku 91 let.

V příštím roce upřednostňujeme platbu za
místní poplatky formou převodem na účet obce.
Informaci dostanete do vašich schránek
v průběhu měsíce února. Občané, kteří tuto
možnost převodu nemají, budou vyzváni v platbě
v hotovosti.

7. 3. 2021 zemřela paní Anežka
Vlčková ve věku 90 let.
Čest jejich památce a upřímnou
soustrast rodinám.

Obec Čečelovice pořádala finanční sbírku
na pomoc obci Mikulčice

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR (8. a 9. října 2021)

Obec
Mikulčice
byla
jednou
z obcí
Jihomoravského kraje zasažených ničivou silou
tornáda. Sbírka v naší obci proběhla od 14. 8.
2021 do 31. 8. 2021. Od občanů se podařilo
získat 22 001 Kč. Na základě usnesení OZ byla
částka navýšena o 10 000 Kč z finančních
prostředků obce. Celkem bylo na účet obce
Mikulčice odesláno 32 001 Kč. Děkujeme všem,
kteří do sbírky přispěli a podpořili dobrou věc.

Politické strany a hnutí, které získaly
platné hlasy

Ze statistiky obyvatel ( ke dni 23. 11. 2021)
Zdroj dat – evidence obyvatel KEO

Obec má nyní 192 obyvatel, průměrný věk je 44,7
let. V obci se letos nenarodil žádný občánek.
Nejstarší muž je pan Antonín Hakr, který se
narodil 15. 11. 1929.
Nejstarší žena je paní Božena Kalbáčová
narozená 10. 10. 1937.
Věk: od
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05

615

1625

2645

4659

6069

7079

8089

90100

ženy
muži
celkem

2
4
6

10
11
21

8
9
17

24
26
50

21
15
36

15
16
31

11
8
19

7
4
11

0
1
1

počet
hlasů

1. Strana zelených
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Celkem

104

Účast ve volbách

64,4 %

Letošní akce POV: Nová ohradní zeď u čp. 62
Foto Irena Zachová

4

Tradice aneb jak je to u nás
Májka 2021
Letošní 1. květen se nesl tak trochu v jiném
rozmaru než doposud. Už loni se kvůli pandemii
Covid 19 májka nestavěla. Letos se vládní
nařízení pomalu rozvolňovala, a tak došlo i na
tuto tradici. Opět pár nadšenců podřízlo v lese
strom. Naložili jej, přivezli na náves, kde z něj
oloupali kůru a udělali věnec. Ženy ozdobily
špičku barevnými fáborky a z obyčejného stromu
se jako zázrakem stala opravdová májka. Mohlo
se začít stavět. Tradice je stavět májku pomocí
lan a kůlů, ale k tomu je zapotřebí spoustu chlapů.
Letos nám poprvé ke stavění pomohla
manipulační technika, a tak bylo práce méně. A
jako každým rokem se rozdělal oheň a místní děti
si opekly buřty. Nejdůležitější úkol čekal na partu
vytrvalých hlídačů, kteří chránili májku až do
rána.☺
Pálení čarodějnic
Ke stavění májky patří i tradiční pálení
čarodějnic. V některých vesnicích se už tato
tradice nedělá, ale u nás se stále dodržuje. Místní
ženy vytvořily krásnou čarodějnici, ta se umístila
na hranici a čekala, až přijde její chvíle. Kvůli
nepřízni počasí se musela tato akce posunout, ale
nakonec i čarodějnice v Čečelovicích vzplála☺.
Lenka Kůtová a Irena Zachová – texty a foto
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V ranních hodinách se 14 našich cyklistů z
Čečelovic sešlo u kapličky, odkud jsme společně
vyrazili do Záboří. Při příjezdu pod Lípu nás
čekalo milé překvapení, kolik kolařů je již
připraveno na svoji legendární jízdu. Zapsali jsme
se na listinu k 157 účastníkům a nakoupili trička,
jako vzpomínku na tuto úžasnou akci. K vidění tu
byla historická kola, na kterých přijeli pánové
v kloboukách. Ani dámy se nenechaly zahanbit a
vyrazily na jízdu v dobovém oblečení. Starší
generace si jistě vzpomene, jaké tyto dámy měly
výplety na zadních kolech, i toto zde bylo
k vidění.

Nohejbal 7. 8. 2021
Po delší době se opět v naší obci sešla čtyři
družstva sportovních nadšenců na nohejbalový
turnaj. Tentokrát byl zápas pojat pouze v místním
duchu bez účasti hostů z jiných obcí. A proto
jsme si ho všichni dostatečně užili. Cílem turnaje
nebylo vyhrát, ale po tak dlouhé době se pořádně
protáhnout a sejít se s přáteli.
Lenka Kůtová a Irena Zachová – text a foto

Po zahajovací řeči, kterou pronesl starosta Záboří,
jsme vyrazili. Trasy byly tři (20, 40 a 60 km) a
záleželo pouze na každém, jakou si vybere a na
jakou se cítí. Proto jsme se rozdělili na dvě
skupiny. Zdatnější skupinka vyrazila na trať
dlouhou 60 km, na které se dojelo na místa
spojena s úmrtím barona. Například se
zastavovalo na návsi v Bratronicích u památníku,
položila se kytice v lese u Strakonic, kde se život
barona skončil. Druhá, větší parta jela kratší
cestu dlouhou 20 km po okolních vesnicích. Byl
slunečný, teplý den, a tak se nám jelo opravdu
krásně. V cíli si každý účastník této nádherné
akce mohl vyzvednout pamětní list se svým
jménem. Pro nás tento výlet ještě neskončil,

Čečelovické výlety
TOUR de BATTAGLIA – toulky na kolech
Dne 14. 8. 2021 jsme se zúčastnili projížďky
TOUR de BATTAGLIA. Tato akce se pořádala
jako vzpomínka na legendárního cyklistu barona
Christiana Battaglia z Bratronic u příležitosti 30.
výročí jeho úmrtí.
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pokračovali jsme dále do Čečelovic, kde na nás
čekal hostinský s občerstvením a obědem. Kdyby
vás to zajímalo, měli jsme výpečky se zelím☺.
Všem se naše cyklistická výprava velice líbila a
už se těšíme na další. Jste všichni velice zváni a
těšíme se na vás.
Lenka Kůtová a Irena Zachová – text a foto

Ještě trochu historie na připomenutí ☺.
Baroni na kole
Nejpozoruhodnější postavou místního zámku je
již zmíněný baron Christian Battaglia (narozen
1914), nadšený cyklista a sportovec tělem a duší.
On a jeho sestra Blanka měli v Bratronicích
krásné dětství, plné pohybu v přírodě i doma na

zámku. Otec byl původně hulánem a potom
zemědělcem a chovatelem kaprů, matka uměla
šest řečí, skládala básně a vůbec to byla vzdělaná
dáma. Rodiče jezdili po panství na koních, ale
dětem učarovalo kolo, velocipéd. Nejprve to
zkoušely v zámecké hale na kamenných
dlaždicích, potom i na nádvoří a v okolní krajině.
Blanka se dokonce vydala na kole až do
Švýcarska. Ona i její blonďatý modrooký bratr
brzy zatoužili porovnat své cyklistické schopnosti
s ostatními. Na první závody jeli v roce 1929 do
Berouna. To bylo Christianovi 15 let a dojel
druhý, Blanka byla čtvrtá. To zřejmě rozhodlo o
jejich dalším životě, o jejich společné vášni.
Zvláště Christian začíná jezdit dlouhé vzdálenosti
a polykat tisíce tréninkových kilometrů. Vojnu
musí jako šlechtic absolvovat u dragounů, ale
zřetelně si oddechne, když opět může koňské
sedlo vyměnit za kolo. Jede na něm dvacetkrát do
Německa, dvacetkrát do Rakouska, pětkrát do
Švýcarska, pětkrát do Itálie a jednou do Francie.
Jezdí jen se suchým chlebem v kapse a pije jen
vodu. On i jeho sestra zůstali vždy skromní a
nenároční, navzdory tomu, že byli ze zámku.
Christian se zúčastnil nesčetně závodů, vyhrál
řadu cen a plaket, ale velkého nic nevyhrál. Nijak
jej to však neodradilo a závodil dál. Závodil i po
roce 1948, kdy jeho rodina přišla o zámek
Bratronice a bojovala o holé přežití. Byl
zedníkem, závozníkem nákladních aut, tvrdě
pracoval. Z kola však neslezl a
závodil a závodil. Desítky let.
Mistrem světa se nikdy nestal, ale
sportovcem s velkým srdcem
určitě. Navzdory době a všem
strázním. Dnes se na jeho
památku jezdí v jižních Čechách
Memoriál Christiana Battaglii a
spisovatel Ota Pavel věnoval
jemu i jeho sestře půvabnou
povídku Baroni na kolech.
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Pečení prasat v Záboří

Hasičské cvičení v Lažánkách
Jelikož se celý rok nekonalo žádné hasičské
cvičení, rádi jsme přijali pozvání z Lažánek na
přátelskou soutěž mladých hasičů, která se konala
v sobotu 18. 9. 2021.
Všechny 3 týmy mladých hasičů z Lažánek,
Záboří a Čečelovic si tento den velice užily.
Předvedly úžasné výkony a ukázaly všem, že
hasičská soutěž není jen o vítězství, ale i o
zábavě.
Na závěr tohoto příjemného odpoledne se
konalo opékání buřtů.☺
Lenka Kůtová a Irena Zachová - foto a text

Dne 28. 8. 2021 jsme jeli obhajovat 1.
místo v opékání prasat do Záboří pod Lípu. Tato
soutěž mezi obcemi se koná již druhým rokem.
Organizátorem letošní akce byla obec Bratronice.
Pořádající obec předá čuníky na naložení
soutěžícím obcím. Ty je mají za úkol naložit a
upéct, jak nejlépe umí. Stejně jako návštěvníků
přibývá i soutěžících. Prvního ročníku se
zúčastnily čtyři vesnice, letos byla pozvaná pátá –
obec Jiřičná. Peklo se 5 prasat o celkové váze cca
250kg masa. Taková akce je pro soutěžící velice
náročná. Nejen čuníka chutně naložit, ale i ho od
ranních hodin opékat.
Součástí akce byl i bohatý doprovodný
program, včetně večerní zábavy s kapelou
Avengers. O konečném pořadí rozhodovali po
ochutnávce vzorků od všech pěti soutěžících sami
účastníci.
Přes veškerou snahu jsme o čtyři hlasy
neobhájili vítězství, ale umístili jsme se na
druhém místě☺.
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naskytl nezapomenutelný pohled na vnitřek
budovy. Musím přiznat, že spousta z nás neviděla
a nikdy už asi neuvidí zákoutí kostela, kam jsme
se díky ochotnému kostelníkovi dostali. Na první
pohled je viditelné, že kostel včetně jeho okolí je
stále renovován a je již využíván na mnoho
zajímavých kulturních akcí.

Podzimní výlet
Letošní výlet byl pro mnohé z nás výjimečný.
Navštívili jsme manžele Vlasákovy v bělčické
sklárně. Dozvěděli jsme se, že druhý den nadobro
vyhasne pec a Vlasákovi si budou užívat
zaslouženého důchodu. Důvodem ukončení
provozu je krach jejich dodavatele energií.
O státním svátku 28. 10. 2021 nás autobus
dovezl před dům, který vůbec nepřipomínal, že
by zde mohla být vyhlášená sklárna. Přišel nám
otevřít majitel a sklář pan Václav Vlasák, který
nás přivítal v malé místnosti. V rohu stála pec,
která svojí velikostí vypadala, že se v ní peče spíš
cukroví než skleničky ☺. Pan Václav nám
ukázal, jak se ze zbytkového skla z malé
rozžhavené kuličky foukáním a točením vytvoří
skleněný půllitr s ouškem. Pro nás laiky to
vypadalo docela jednoduše. Prostě foukáte do
trubičky, kulička nabírá na velikosti, různě se
tvaruje ve formě, uštipuje a podobně. Ale tak
jednoduché to rozhodně není.
Pan Vlasák nám vyprávěl, jak se k této profesi
dostal. Splnil si vlastně svůj dětský sen stát se
sklářem. Dále nám povídal, jak s manželkou před
18 lety koupili v Bělčicích dům a začínali se svou
sklářskou výrobou. Dozvěděli jsme se, kdo byli
jejich největší zákazníci, na jaká zajímavá místa
své sklo dodávali, kterým známým osobnostem
věnovali své výrobky. A přitom všem vyprávění
ještě stihl vyrobit 10 krásných pivních pohárů.
Byla to jeho poslední sklářská objednávka. Na
památku jsme si koupili skleněné zvonečky ve
tvaru andělíčků, které zbyly na poloprázdných
regálech. Manželům přejeme do zaslouženého
důchodu hodně zdraví.
Další částí výletu byla návštěva kostela v
Paštikách. Místní kostelník nám pověděl mnoho o
historii této památky. Dozvěděli jsme se, jak
původní starý kostel z roku 1380 zbourali a místo
něj nechala hraběnka Marie Alžběta Serényiová
postavit nový, větší a na tu dobu modernější.
Bylo to dílo v duchu typického vrcholného
baroka. Celý kostel je vyzdoben nádhernými
obrazy, o kterých nám pan kostelník podrobně
vyprávěl. Na stropě je namalovaná freska, která
znázorňuje, jak se podává hlava na zlatém
podnosu. Tato malba nás úplně očarovala.
Návštěvníky jistě upoutají i řezbářské práce na
oltářích, kazatelně, zpovědnicích a varhaní skříni.
V poslední části prohlídky nám bylo
umožněno zahrát si na varhany, dostali jsme se i
na půdu, ze které se nám stropním průduchem

Lenka Kůtová a Irena Zachová – foto a text
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Obecní akce v místní hospůdce

Poslední akcí v listopadu bylo tradiční
rozsvícení
vánočního
stromku
v prvním
adventním víkendu. Pan farář Hušek přijel
z Blatné a našemu stromu po společné modlitbě
požehnal. Jeho krátký pobyt u nás byl
doprovozen několika vánočními písněmi Volného
sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů.
Ti pak pohodově vyplnili setkání čečelovických
obyvatel. O hudební produkci na návsi se však
nestarali jen pozvaní hosté, ale i náš pan Hrubeš,
za což mu velmi děkujeme. Před hospodou si
mohl každý účastník vybrat dle své chuti
z bohatých
stolů
připravených
manželi
Hruškovými. Komu byla zima, ohříval se u
roztopeného ohně či použil vnitřní vytápění

V letošním roce se o pouti před hospodou
objevil a zůstal velký stan, čímž bylo v parném
létě rozšířeno venkovní sezení. Byl to záměr a
nebyl vůbec špatný. Díky tomu mohl náš nový
pan hostinský využít prostor pro odbavení,
nasycení a napojení projíždějících návštěvníků i
nás domácích. Jeho péče o zákazníky je nebývalá.
Ceny mírné letí internetovým světem a sdílení
posouvá popularitu manželů Hruškových i mimo
hranice blízkého okolí.
V létě jsme pořádali dvě venkovní akce –
pouťovou zábavu v červenci a Čečelovické léto
v srpnu. Návštěvníků přišlo opravdu velké
množství. Škoda, že na posvícenskou zábavu, kde
hrála známá country skupina Sebranka, se mnoho
našich občanů nedostavilo. Možná to bylo proto,
že právě onen víkend byla zpřísněna opatření pro
vnitřní společenské akce. Vyžadované certifikáty
či samotesty však nebránily návštěvám z jiných
vesnic, které si pro ně dokonce dojely, aby mohly
být vpuštěny do sálu. Za ten zážitek to opravdu
stálo. Šest profesionálních hudebníků dokázalo
vykouzlit skvělou atmosféru. Moc se jim tu líbilo.
Výborné jídlo, pití a dobrá nálada udělalo své.
Děkujeme.

v podobě voňavých nápojů. V podvečer si v teple
sálu a hospody poseděli ti, kterým se domů
nechtělo. Snědli a vypili jsme úplně všechno.
Jako bychom chtěli zapomenout na letošní dění
kolem nás a oslavit tak plánované, ale nekonané
jarní i zimní akce toho roku. Snad bude líp.
Dana Stejskalová – text, Bohumil Braun - foto
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Šťastné a veselé Vánoce přeje všem obyvatelům Čečelovic redakční rada Zpravodaje.

Příjemné prožití Vánoc a mnoho
úspěchů v novém roce 2022 Vám
všem přejí z naší hospůdky
manželé Hruškovi.
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Veselé Vánoce, lásku v srdci,
zdraví v těle a štěstí ve všem,
co konáte, Vám všem přejí
čečelovičtí cyklisté.

Plánované akce přelomu 2021 - 2022
 Turnaj v šipkách je plánován na 18. prosince
od 12 hodin.

 Novoroční pochod – 1. ledna od 13 hodin
zakončený polévkou v místním pohostinství

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

 Tříkrálová sbírka – pokud se bude konat
pochůzkou dětí, bude termín upřesněn
hlášením v místním rozhlase.

 Turnaj ve stolním tenise - 27. prosince od 9
hodin.

 Tradiční hasičský ples – 29. 1. 2022 od 20
hodin. Hraje kapela pana Velíška.

 Turnaj ve šnopsu - 28. prosince od 13 hodin
 Výroční schůze SDH - 29. prosince od 19 hodin.

Další akce budou případně vyhlášeny dle
aktuální epidemické situace v zemi.

 Silvestrovské posezení v místním pohostinství
s hudbou skupiny TOTO
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