Říjnový zpravodaj obce Čečelovice
rok 2006
Z veřejného zasedání OZ ze dne 6.10.2006
Starosta podal informace ohledně vysokorychlostního internetu, který v obci
chce provozovat p. Rosa /Horažďovice/ a dále p. Šampalík /Blatná/ - firma
SporkNeT s.r.o. Zástupce druhé firmy p. Šampalík byl přítomen a obeznámil
občany s provozem. Jejich přípojný bod internetu by měl být umístěn na obecní
vodárně. První firma má zbudován svůj spot na budově pohostinství, ale zatím
nepředložila podmínky provozování, což bude dořešeno v nájemní smlouvě.
Dále byla podána zpráva o rozpočtové změně z důvodů některého vybavení
obecních bytů /kuchyňské linky-celková cena 65 tisíc Kč/ a navýšení ceny
rekonstrukce pohostinství /fasáda na celém objektu, oprava oken atd./.
Starosta informoval občany ohledně měřáků radonu, které nám byly poskytnuty
pro případný zájem občanů. V horní části obce – na Křížku byly přistaveny 3
nové kontejnery na tříděný odpad.
Dále pak byla prodiskutována otázka volně pobíhajících psů, čímž je
porušována vyhláška o volném pohybu zvířat v obci některými občany v obci,
kteří zde nemají trvalé bydliště. Pro účinné řešení se vyslovilo OZ a všichni
přítomní občané.
Starosta obce pozval přítomné k volbám do obecního zastupitelstva, které se
konají ve dnech 20. a 21.10.2006. V naší obci se volí devítičlenné
zastupitelstvo. Kandiduje 18 kandidátů, ze kterých je možno vybírat dle
volebního klíče zveřejněného v informačním letáku, který každý obdrží
s volebními lístky v těchto dnech.
Předseda finančního výboru a správce rozpočtu, pan ing. Josef Skala , ve svém
příspěvku seznámil přítomné s nejdůležitějšími akcemi, které proběhly
v uplynulém volebním období. Na začátku, v roce 2002 byl dokončen a spuštěn
do provozu obecní vodovod, v roce 2003 bylo provedeno vyasfaltování návsi a
obecních komunikací včetně silnice na Lnářský Málkov a ke Kaštanu, proběhla
rekonstrukce Obecního úřadu, na návsi byly osazeny nové autobusové čekárny,
zhotoven dřevěný altán u hřiště na Pasece, v roce 2005 byla zrekonstruována
prodejna a na podzim téhož roku začala výstavba 5 nájemních bytů nad
hospodou a obchodem, které byly dokončeny v letošním roce. Při této akci byla
stejnou firmou provedena částečná rekonstrukce hostince. Zde nás čeká ještě
dokončit rekonstrukci WC pro ženy a ústředního topení v prostorách sálu, což
vidíme jako úkol na příští rok. Po celé období probíhaly běžné práce na údržbě
zeleně v obci a obecních lesů.
Po sečtení nákladů největších akcí se dostáváme za dobu 4 let na celkovou
sumu přes 22 milionů Kč, z nichž převážnou část činily dotace z Krajského
úřadu a ze státních fondů.

Starosta obce poděkoval závěrem všem stávajícím zastupitelům za odvedenou
práci během volebního období.Vzhledem k výše uvedenému výčtu akcí je nutno
ocenit zejména práci předsedy finančního výboru pana ing. Josefa Skaly a
předsedy stavebního výboru pana Bohumila Brauna, kteří se spolu s vedením
obce největší měrou angažují na přípravě, zdárném průběhu a dokončení
prováděných prací.
Samostatné poděkování patří partě důchodců pod vedením pana Jaroslava
Balatého, kteří mají patronaci nad zelení v obci a nad obecními lesy.

• Kulturní akce podzimu
4.11.2006 bude v místním pohostinství posvícenská zábava. K tanci a poslechu
bude hrát skupina Fatima.

• Blahopřání k významnému životnímu jubileu
V měsíci září oslavila své významné životní jubileum /50 let/ paní Chodová
Danuše z č.p. 37 a pan Surý Karel z č.p.18 v tentýž den /20.9./ dovršil 65
let svého života. Přejeme dodatečně oslavencům pevné zdraví a životní elán
do dalších let.
Na konci tohoto měsíce /31.10./ se dožívá pan Vladislav Šlapák z č.p. 48
úctyhodného věku a to 92 let. Je naším nejstarším obyvatelem obce. Všichni
mu přejeme pevné zdraví,čilou mysl a dobrou pohodu. Obdivujeme jeho
stálý zájem o dění v obci.
V měsíci listopadu máme tři jubilanty:
2.11. oslaví pan Petr Klečka z č.p. 44 kulatiny /60 let/,
14.11. pak pan Švec František z č.p.52 své 83. narozeniny a
16.11. v č.p. 73 si připomene 86.narozeniny paní Marie Krejčová, která je
nejstarší ženou naší obce.
Přejeme budoucím oslavencům veselou mysl, dobré zdraví a pohodu
v kruhu rodinném.

**************************************************
 V tomto týdnu proběhla humanitární sbírka Občanského sdružení Diakonie Broumov,
která se setkala s dobrou odezvou u našich obyvatelek. Sesbíralo se mnoho
ošacení,ložního prádla,dek apod. Ve středu v dopoledních hodinách bude sbírka
odvezena do Broumova.
 . Na konci června finišovaly dokončovací práce na rekonstrukci restaurace a výstavbě
nových bytů. Přístavbou místní restaurace vznikla jedna garsonka, tři dvoupokojové
byty a jeden 3+1. Dne 25. 8. 2006 rozhodli členové OZ o přidělení pěti nových
obecních bytů nájemcům (zbyli 2 náhradníci). Ti podepsali 1.9. nájemní smlouvy.V
září byly namontovány nové kuchyně, byla zapojena elektřina a plyn. Někteří noví
obyvatelé se již nastěhovali. Do Čečelovic tak přibylo 10 občanů. Ať se jim tu mezi
námi dobře bydlí!
Jak je vidět, je o bydlení v naší obci zájem, a proto uvažujeme o výstavbě 2 bytů nad
OÚ a hasičskou zbrojnicí. Pokud se podaří sehnat dotace, výstavba by měla být
zahájena v příštím roce.

