Říjnový zpravodaj obce Čečelovice
rok 2007
Z veřejného zasedání OZ ze dne 21.9.2007
1. OZ odsouhlasilo jednomyslně rozpočtovou změnu č. 1/2007.
2. OZ odsouhlasilo převod pozemků pod komunikacemi (jedná se o
komunikaci na Stráncích) do vlastnictví obce.
3. OZ odsouhlasilo dodatky ke smlouvám se SFŽP o prodeji plynového
rozvodu.
Ozvěny léta
• Příspěvek vybraný od našich spoluobčanů na sbírku určenou na
zbudování osvětlení kostela v Záboří činil 10.800,- Kč. Peníze již byly
poskytnuty OÚ Záboří.
• Za sběr nebezpečného odpadu jsme zaplatili 8.581,- Kč.
• Sběr železa a platba za olověné akumulátory přinesly do rozpočtu obce
7.800,- Kč.
• Před hospodou se na počátku léta objevilo několik míst pod 2 nově
instalovanými slunečníky. Předzahrádka byla využívána v pěkném počasí
ve velké míře.
• Došlo k poškození střechy a okapu na hospodě řidičem rozvážejícím pivo.
• Roztančené léto se opět vyvedlo. Volejbalový a nohejbalový turnaj na
Pasece byl tak příjemně ukončen taneční veselicí na návsi. Jako obvykle
nezklamal pan hostinský se svými pomocníky, kteří se o nás vzorně
starali.
•
•
•
•
•

Podzimní akce
V polovině října začne rekonstrukce WC žen a ústředního topení v sále
pohostinství.
V tomtéž termínu dojde k opravě osvětlení a veřejného rozhlasu po obci,
k jehož poničení došlo při zimní vichřici. Na obě akce máme již dotaci ze
státního rozpočtu.
Je již zpracována projektová dokumentace na výstavbu 2 bytů nad OÚ a
hasičárnou. Dále je nařezán krov na obě tyto stavby a je složen v areálu ZD.
V současné době je zažádáno o stavební povolení.
18.10. bude projednávána v dopoledních hodinách poslední fáze-návrh
územního plánu obce v sále místního pohostinství za účasti dotčených orgánů
státní správy a veřejnosti.
3.listopadu se uskuteční posvícenská zábava, při které nás v tanci doprovodí
2 mladí hudebníci.

• 23.listopadu se do sálu místního pohostinství sjedou a sejdou všichni, kdo
mají rádi bigbít. Setkání příznivců tohoto žánru pořádá pan Hrubeš s panem
hostinským.
• Od října se příznivci volejbalu scházejí na svůj oblíbený sport v hale v Záboří
a to vždy každou sobotu od 18 do 20 hodin.
• Nově vzniklý oddíl čečelovických nohejbalistů má taktéž rezervován svůj čas
ve sportovní hale. Každý nedělní podvečer od 17,30 do 19,30 jsou příznivci
tohoto sportu vítáni v Záboří. Na jaře se zase vrátíme na hřiště u Paseky.

Blahopřání k významnému životnímu jubileu
V měsíci září oslavil své významné životní jubileum /75 let/ pan Václav
Vrba z č.p.41 . Přejeme dodatečně pevné zdraví a životní elán do dalších let.
10.10. se dožívá paní Božena Kalbáčová z č.p. 46 krásných kulatin/ 70./. O
několik dní později -14.10. zazvoní skleničky k přípitku v č.p. 1 u pana
Antonína Hakra, kterému pogratulujeme k jeho 65. narozeninám.Oběma
oslavencům přejeme pevné zdraví, radost z vnoučat a do dalších let štěstí a
osobní spokojenost.
31.10. se dožívá pan Vladislav Šlapák z č.p. 48 úctyhodného věku a to 93
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:
13.11. oslaví pan František Krejčí z č.p. 73 kulatiny /55 let/,
14.11. pak pan Švec František z č.p.52 své 84. narozeniny a
16.11. v č.p. 73 si připomene 87. narozeniny paní Marie Krejčová, která je
nejstarší ženou naší obce.
Přejeme budoucím oslavencům veselou mysl, dobré zdraví a pohodu
v kruhu rodinném.

