Květnový zpravodaj obce Čečelovice
Rok 2006

Ze zasedání obecního zastupitelstva dne 18.5.2007
1. OZ odsouhlasilo závěrečný účet a zprávu o přezkumu hospodaření obce Čečelovice za
rok 2006 a to bez výhrad.
2. OZ odsouhlasilo závěrečný účet a zprávu o přezkumu hospodaření DSO Radina za rok
2006 a to bez výhrad
3. OZ počtem 8 hlasů vyjádřilo nesouhlas se stavbou stožáru společnosti TERMS a.s.Telefonica O2 v areálu vodárny - 1 hlas byl pro stavbu stožáru.
4. OZ odsouhlasilo počtem 8 hlasů dobrovolnou sbírku na zamýšlené osvětlení kostela
v Záboří a případné dorovnání peněžní sumy obcí. Jeden hlas byl proti.
5. OZ odsouhlasilo odkoupení pozemku p. Švarce na Trávníkách, kde ústí obecní
kanalizace za cenu 5 Kč za m2. Za stejných podmínek bude jednáno s dalšími vlastníky
pozemků.
Doplňující usnesení z veřejného zasedání
1. Hlasování k doplňujícímu návrhu p. ing. Skaly – výpověď nájmu firmy SPORKNET.
V průběhu výpovědi zvýšení nájmu a zvýšení stožáru. OZ vyjádřilo počtem 6 hlasů
nesouhlas s výpovědí,dva se zdrželi hlasování, jeden byl pro.
2. OZ odsouhlasilo z důvodů dodržování nájemní smlouvy (nutný vstup do objektu
vodárny) umístění náhradních klíčů od objektu na OÚ 8 hlasy, jeden hlas byl proti.
Další body programu zasedání OZ
 Byla podána informace o dotacích, které naše obec v letošním roce dostane.
Jsou to dotace na úroky / 97 tisíc Kč/ a dotace na opravu a přestavbu
sociálního zařízení pro ženy a ÚT v sále pohostinství /120 tisíc Kč/
 Je zažádáno o 100% dotace na škody způsobené orkánem Kyrill a to na
místním rozhlase, osvětlení, poničení zábradlí způsobené pádem stromu před
štítem pohostinství, dále škody na oplocenkách v obecních lesích, propustích,
lesních cestách a příjezdových komunikacích do obecních lesů.
 Sběr železa bude prováděn po dobu 2 týdnů stejným způsobem jako loni a to
odvozem kovů přímo před nemovitostmi občanů ve dvou po sobě jdoucích
sobotách. Bude dohodnut termín a občané se datumy odvozů včas dovědí.
 Sběr nebezpečného odpadu bude proveden v sobotu 18.8. v dopoledních
hodinách před budovou OÚ.
 K bodu č.4 usnesení OZ doplňujeme: Starosta obce Záboří ing. Augustin.
pohovořil o problémech a starostech okolo majetku církve /zdevastované farní
budovy navrhuje církev prodat jako celek / a dále poinformoval občany o
zamýšleném osvětlení kostela. Předložil 2 varianty osvětlení kostela.
Provedena by měla být varianta levnější - za 101 tisíc Kč. Starosta Záboří
pořádal o přispění na tuto akci obcí Čečelovice a to příspěvkem 100 Kč na
každého našeho občana. Tuto prosbu již tlumočil i v ostatních okolních
vesnicích, které spadají pod zábořskou farnost. Informoval o opravách v okolí
hřbitova, která dělá na své náklady Obec Záboří. OZ rozhodlo, že celou
požadovanou částku složí ze dvou částí a to tímto způsobem: Požádá občany o
dobrovolnou sbírku na osvětlení zábořského kostela /na obecním úřadě a to
29.5.,5.6.,12.6. –vždy v úterý od 18 do 19 hodin nebo přímo u paní pokladní
Zachové doma./Každý z nás může dát libovolné množství peněz a náš
dobrovolný vklad bude zaevidován proti jménu a podpisu

Blahopřání k významnému životnímu výročí
Připomínáme kulatiny, které oslavili v měsíci dubnu a květnu tito naši občané:
• 15.4. pan Karel Němeček z čp. 80 / 81 let/
• 16.5. pan Václav Skolek z čp. 14 /70 let/
Oběma výše jmenovaným dodatečně gratulujeme a přejeme zdravíčko, elán, lásku a spokojenost
v dalších letech života.
V měsíci červnu má své kulatiny /7.6./ paní Květa Krejčová z čp. 73. K jejím 50. narozeninám
přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
V měsíci červenci máme dva oslavence. Na počátku /10.7./ je to paní Božena Vaněčková z čp. 27,
která oslaví své 55. narozeniny v kruhu rodinném, a 20.7. pozvedne svou skleničku pan Jan Hrubeš
z čp. 36 k přípitku a oslavě svých 50. Oběma přejeme mnoho dalších let prožitých ve zdraví, štěstí a
osobní spokojenosti.
Srpen je měsícem nejenom žní, ale také i narozenin našich dvou obyvatelek, které se dožívají stejného
věku a to 83 let.Jedná se o paní Jiřinu Smíškovou z čp. 51 / 22.8./ a paní Růženu Chodovou z čp. 37
/27.8/. Dovolujeme si tímto popřát dostatečně pevné zdraví, spokojenost v životě a dobré vykročení do
dalších let.

Kulturní a sportovní akce
•
•
•

V pátek 29.6. večer pan hostinský pořádá zábavu, na které bude hrát zřejmě na prostranství
návsi kapela Fatima.
Další den – tedy v sobotu 30.6.2007 se bude konat na Pasece 5. ročník pouťového turnaje ve
volejbale a to od 12 hodin.
18.8. se bude konat další turnaj ve volejbale a to v rámci “Čečelovického léta“. Začátek v 10
hodin. Občerstvení před hospodou bude zajišťovat firma R. Krejčí spolu s panem hostinským.
Těšit se asi budeme na skvělé speciality jak tomu bylo v minulých ročnících Čečelovického
léta a večer pak na zábavu pod hvězdnou oblohou s kapelou Fatima. Doufejme, že se vše
vydaří .
Střípky a postřehy z naší vesnice

•
V minulém týdnu byla povolána firma, aby zjistila případný únik vody v naší vesnici.Protože jdou
uzavřít jen určité větve v obci, bylo zjištěno, že v obci kromě vedení od vodojemu do Slivovic k úniku
nedochází a případná porucha je tedy jedině možná na této neuzavíratelné trase. Velkým problémem se jeví
skutečnost, že na tomto úseku není zbudován žádný zavírací ventil. Bude proto nutné tyto ventily nechat
dodatečně osadit.
•
Firma Rumpold vydala sdělení o odvozu odpadu-popelnic, které mají vytvořenu tzv. čepici
z igelitových tašek. Tyto popelnice sice budou vyvezeny, ale odpad přečnívající nad víko nebo pohozený
kolem popelnice vyvezen nebude. S celým obsahem dopisu se můžete seznámit na úřední desce před OU.
•
Po pátečním „schůzování“ se v noci na sobotu neznámý vandal obohatil na náš úkor. Odcizil měděný
okapový svod u štítu sálu hospody, dále vytrhl a odcizil hliníkový stojan na kola před obchodem i
s betonovou dlaždicí a ukradl červenou plastovou popelnici i s obsahem jednomu z nájemníků. Kdo to asi
byl????
•
Upozorňujeme na možnost sportovního vyžití našich pánů občanů. Vždy každou neděli v podvečer /17
hodin/ se schází nadšenci nohejbalu na Pasece. A informujeme dále, že volejbal se hraje ve stále stejných
časech – v sobotu od 17 hodin. Po každé akci i to pivko lépe chutná.
•
Pan hostinský R. Krejčí uvažuje o předzahrádce u pohostinství. Byla by osazena plůtky a květinami.
Hlavně by se nechalo sedět při hezkém počasí venku pod novými velkými slunečníky. Zabrána by tak byla
spodní komunikace podél sálu hospody po dobu od června do září. V těchto teplých dnech se mnoho cyklistů
v hospůdce zastaví. Ten náš kopec jim dává zabrat!!!!!
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