Vánoční zpravodaj obce Čečelovice
Rok 2006
Jsou Vánoce, z komínů dýmá
a uvnitř domu čaj zahřívá ruce.
Krajinu navštívila zima,
ale dnes láska hřeje naše srdce.

Příjemné prožití svátků vánočních všem stálým obyvatelům i našim chalupářům
přeje nové obecní zastupitelstvo Vaší obce.
Vážení a milí občané.
Končí rok 2006 a opět je tu doba skládání účtů. Tento rok byl
v Čečelovicích ve znamení vybudování nových nájemních bytů. Došlo
k rozšíření naší vesnice o nové občany, kteří se po zabydlení sžili s námi
starousedlíky.
V podzimních volbách jste svými hlasy zvolili nové a staronové členy
OZ, kteří Vás na základě Vaší důvěry budou zastupovat, řídit a spravovat obec.
Chtěl bych Vám všem, kteří jste odevzdali své hlasy do volební urny poděkovat,
protože Vám není lhostejné, kdo Vás zastupuje. Děkuji i všem kandidátů, jejichž
jména se objevila na volebních lístcích. Některé větší obce měly mnohem méně
uchazečů než naše obě volební sdružení. Je vidět, že se u nás najde dost občanů,
kteří jsou ochotni na úkor svého volného času pracovat pro nás pro všechny.
Také volební účast přes 70 % vypovídá o aktivitě obyvatel Čečelovic.
Doufáme, že se nám nově zvoleným zastupitelům bude v dalším období
dařit alespoň tak jako v posledních 4 letech. Čeká nás podle plánovaného
výhledu rozvoje obce opět spousta úkolů. Chtěli bychom pokračovat dále
v bytové výstavbě, kde se rýsuje možnost vybudování 2 bytových jednotek nad
OÚ a hasičskou zbrojnicí, další etapou výstavby by mohla být rekonstrukce
místní bývalé školy. V brzké době bude dalším problémem k řešení výstavba
čistírny odpadních vod s propojením na stávající kanalizaci. V dlouhodobějším
časovém horizontu bude příprava stavebních parcel na bytovou výstavbu
v lokalitách dle zpracovávaného územního plánu obce /pozemky na Stráncích,
proluky v obci/.
Průběžně je nutné udržovat obecní majetek – údržba budov, veřejné
zeleně, komunikací, požárních nádrží /Paseka již je aktuální – bude nutná údržba
tarasů a dále již delší dobu promýšlíme zlepšení přítoku a tím kvality vody
propojením z obecních studní/ a samozřejmě jako každý rok nás neminou práce

na úklidu a vysazování obecního lesa. Po připojení obecních bytů a vzhledem
k suchému podzimu došlo v letošním roce ke zvýšení odběru vody z obecního
vodovodu. Bude nutno uvažovat o posílení kapacity zdrojů provedením
hydrogeologického průzkumu a vybudováním 1 až 2 vrtů s napojením na
stávající vodojem.
V minulé zimě jsme se přesvědčili, že silničáři v zimním období na naši
komunikaci spojující s námi Záboří a Slivovice zapomínají. Docházelo na ní
k neuvěřitelně mnoha nehodám zaviněných hlavně špatnou údržbou. O dírách,
které se opravovaly až pozdě v létě nebo vůbec - nemluvě. Taktéž v sečení
trávy jsme na posledním místě okresu. Proto v letošní zimě se chceme zaměřit
na včasné upozorňování na tuto situaci jak na Správu a údržbu silnic tak i na
Krajský úřad Jihočeského kraje – odbor dopravy.
Na závěr bych Vám všem chtěl popřát šťastné a veselé vánoční svátky, do
nového roku 2007 pevné zdraví, celoroční elán a rodinnou pohodu.
Milan Stejskal, starosta obce


Ze zasedání OZ Čečelovice

-ze dne 27.10.2006
1. Na schůzi byl zvolen starostou obce Čečelovice pan Milan Stejskal-8 hlasů bylo pro,
1 člen se zdržel hlasování
2. Místostarostou obce byl zvolen pan František Krejčí-8 hlasů bylo pro, 1 člen se
zdržel hlasování
3. Předsedou finančního výboru byl zvolen pan Ing. Josef Skala-8 hlasů bylo pro, 1
člen se zdržel hlasování
4. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen pan Stanislav Vyžral-8 hlasů bylo pro, 1
člen se zdržel hlasování
5. Předsedou stavebního výboru byl zvolen pan Bohumil Braun-8 hlasů bylo pro, 1
člen se zdržel hlasování .
6. Správcem rozpočtu byl zvolen pan Ing. Josef Skala- 8 hlasů bylo pro, 1 člen se
zdržel hlasování
7. Zastupitelstvo obce Čečelovice konstatuje neschopnost samostatně zabezpečit řádný
výkon v přenesené působnosti. Z toho důvodu OZ souhlasí s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy s městem Blatná, jejímž předmětem bude výkon přenesené působnosti
městem Blatná za obec Čečelovice (jedná se o výkon stát. správy v oblasti řešení
přestupků-Zákon č.200/1990 Sb.). OZ taktéž pověřuje starostu obce podpisem
veřejnoprávní smlouvy.
8. OZ schválilo dosavadní jednací řád počtem 9 hlasů
SLOŽENÍ VÝBORŮ OBCE ČEČELOVICE
1. Výbor finanční:
předseda:
Ing. Skala Josef
členové:
Ing. Marie Kalbáčová
Jaroslav Balatý
Stanislav Vyžral
2. Výbor kontrolní:
předseda:
členové:
Václav Kalbáč
František Skala
3. Výbor stavební:
předseda:
Bohumil Braun
členové:
Ladislav Horyna
František Šourek

OZ ze dne 24.11.2006
1/ OZ odsouhlasilo počtem 9 hlasů další pronájem rybníku Míchovka p. Chodovi za stejných
podmínek, které měl při minulém pronájmu.
2/ OZ odsouhlasilo rozpočtovou změnu č.2/2006 počtem 9 hlasů.

OZ ze dne12.12.2006
1/ OZ odsouhlasilo počtem 8 hlasů inventarizační komisi ve složení:předseda František
Krejčí, členové Ing. Josef Skala, Mgr. Jaroslava Braunová
2/ OZ schválilo rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu na rok 2007 ve výši 1/12
příjmů a výdajů z roku 2006
3/ OZ schválilo místní poplatky na rok 2007
Odsouhlasené poplatky
- poplatek za odstraňování komunálních odpadů se zvyšuje na 420 Kč/osobu trvale
bydlící v obci, pro rekreační objekty je cena stejná tedy 500 Kč/za rekreační objekt.
Přesto bude obec v příštím roce doplácet stejně jako v letošním roce na odpady.
Propočtená cena na osobu bude činit 545 Kč za rok.
- poplatek stočného se nezvyšuje a zůstává na ceně 200 Kč za objekt a pokud je
v objektu více než 3 osoby, připlácí se 50 Kč.
- po letošních odečtech bude odběratelům vyúčtována cena vody ve výši 17 Kč /m3
/ve stejné výši jako loni/
-poplatek ze psa zůstává ve stávající výši tedy 60 Kč/kus
Poplatky se budou vybírat na obecním úřadě dne 26.1.2007 od 17 do 19 hodin a
dne 27.1.2007 od 8 do 10 hodin. Je možnost jako loni si placení poplatků rozdělit na
dvě splátky, kdy druhá splátka bude muset být uhrazena do 30.6.2007.
Informace o dotacích:
Byly podány 4 granty /žádosti na dotace od Krajského úřadu Jihočeského kraje/:
1.žádost o dotaci na dobudování kanalizace v západní části obce.
2.žádost na dokončení rekonstrukce pohostinství
3.žádost o peníze z úroků úvěrů na plynofikaci
4.žádost o peníze z úroků úvěru na obecní byty
Zvážení rozhodnutí k výstavbě vysílače Eurotel
Vybudování vysílače firmy Eurotel v místě za školkou obec zamítla z důvodů poškození
krajinného rázu obce. Zejména po současném vykácení lesa by pohled na naši vesnici
s vysílačem jistě nebyl hezký.

 Naši jubilanti
V tomto měsíci /11.12./ máme v naší vesničce jediného oslavence významného
životního jubilea /75 let/ a tím je paní Marie Němečková z č.p. 80. Přejeme jí k
narozeninám hodně lásky, pevného zdraví a životního optimismu.
 Společenské akce
-9.12.se konal v Záboří turnaj obcí Radina v halové kopané.Zúčastnilo se ho 10 družstev.
Pořadí: 1.místo
Čečelovice
2. místo
Záboří
3.místo
Velký Bor
4.místo
Svéradice
Děkujeme všem hráčům našeho týmu za vynikající reprezentaci.
-7. ročník vánočního turnaje ve stolním tenise pro registrované i neregistrované hráče se
bude konat dne 27.12.2006 od 9 hodin v sále pohostinství.
-28.12.2006 v 19,30 proběhne výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů obce
Čečelovice v sále pohostinství.

V příštím roce připravili pořadatelé z řad hasičů a místního spolku žen dva tradiční bály:
- 20.1.2007 od 20 hodin pořádají svůj bál místní ženy. O dobrou náladu se jistě postará
kapela pana Šimsy.
-3.2.2007 od 20 hodin uspořádají bálovou veselici místní hasiči. Pro poslech a tanec bude
hrát kapela Prutká pětka.

 Zajímavosti z registru obyvatel naší vesnice
Věkové složení obyvatelstva obce Čečelovice k 1.12.2006
Věk od- do
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Ženy
3
8
11
20
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Muži
3
1
14
25
18
Celkem je v naší obci 86 žen a 91 mužů.
Celkový počet obyvatel obce: 177
Nejstarším obyvatelem je pan Vladislav Šlapák /92 let/.
Nejstarší ženou je paní Marie Krejčová /86 let/.

Změny v počtu obyvatel v průběhu roku 2006
Přistěhovali se
Narodili se Zemřeli
Skala Adam

Švec Vojtěch

Hrubešová Jolana
Hrubešová Gabriela
Hrubeš Vít
Hadašová Denisa ml.
Hadašová Denisa
Lávičková Kristýna
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Odstěhovali se
Krejčí Petr
Vaněčková Iveta
Vyžral Radek
Vyžral Petr
Vyžralová Ivana

Lávička Tomáš
Lávičková Štěpánka
Mourková Miroslava
Mourek Dominik

 Střípky a postřehy z naší vesnice
-Majitel pobíhajících psů se odstěhoval a tím si horní okraj vesnice oddechl /přesto ho nemine
vysoká pokuta udělená MěÚ Blatná/...
-Na posvícenské zábavě letos poprvé chyběly hnetynky a někteří z účastníků to s nelibostí
nesli.Možná se k tradici vrátíme, když se dodržuje všude jinde.
-Humanitární sbírka se těšila velkému zájmu.Je vidět, že jsou u nás lidé s dobrým srdcem,
kteří chtějí pomoci bližnímu. Obdrželi jsme děkovný dopis Diakonie Broumov za uspořádání
sbírky.V příštím roce budeme v načaté tradici pokračovat.
-Někdo ukradl část měděného okapu z budovy pohostinství v dolní části u silnice vedle
vchodu do sklepení. Snažil se okap utrhnout celý, ale to se mu nepodařilo. Kdo to asi byl?
-K tomuto číslu zpravodaje budou naši stálí obyvatelé dostávat také zimní pohled Čečelovic,
který mohou využít při posílání vánočních přání.
-Pokud někdo z obyvatel vlastní autovrak, na úřední desce před OÚ je vyvěšen letáček s
kontakty, kde může svého nepojízdného „miláčka“ nechat rozebrat. Mimo jiných adres je tam
i místo nedaleké-Blatná.
-V příštím roce bude v naší hospůdce lépe dýchatelno díky pračce vzduchu, kterou dohání náš
pan hostinský s firmou, která k nám dodává pivo /už se těšíme my nekuřáci nebo ti
odnaučení!!!/.
-Poruchy na vodovodním řádu byly nalezeny v obci Slivonice / na potrubí v horní části obce a
dále někdo otevřel hydrant na konci obce u nádrže/.

-Máme ozdoben stromeček a ostatní naši občané již taktéž okrášlili v předvánočním čase
svoje domovy. Děkujeme. Ještě ten sníh nám chybí.
-Vítáme nápady na zlepšení prostředí či úvahy, co by se ještě mohlo dělat. I s málem peněz,
ale chutí do práce se dílo podaří.
-V příštím roce si noví nájemníci vybudují svůj koutek pod parkovištěm, kde si zřejmě
zhotoví sušáky na prádlo, lavičku a možná malé pískoviště pro naše nejmladší
občánky.Obecní úřad se bude podílet taktéž alespoň materiálně.
-Bylo opět požádáno ZD Záboří na posyp a zimní údržbu místních komunikací.
-Vlastníci pozemků Na Stráncích upozorňují obyvatele tohoto přilehlého koutu, aby jim
nesypali komunální odpad na jejich pozemky.
- V pátek 8.12. došlo při manipulaci s kontejnerem na papír umístěným před OÚ k závadě.
Firma Rumpold si ho odvezla k opravě. Bude nainstalován do Vánoc. Prosíme občany, aby si
zatím papír skladovali doma a neumísťovali jej na návsi u zbylých odpadových nádob na
plasty a sklo. Děkujeme za pochopení.

