Vánoční zpravodaj obce Čečelovice
Rok 2007
V krbu oheň plápolá,
jehličí pokojem voní.
Přichází vánoční nálada,
zvoneček u dveří zvoní.
Příjemné prožití svátků vánočních všem stálým obyvatelům i našim chalupářům přeje
obecní zastupitelstvo Vaší obce.
Vážení a milí občané.
Jako každoročně bych Vám chtěl na konci prosince složit účty z provedené práce v obci a dále
zhruba nastínit plány na další rok.
Na letošek jsme měli jako vždy naplánované určité akce na údržbu a obnovu obecního
majetku, ale jak jistě uznáte, vše je závislé na finančních prostředcích, což je stejné jako ve vašich
domácnostech.
Když se ohlédnu zpět na konec loňského a začátek letošního roku, tak jsme v důsledku
finančně náročných akcí (dokončení 5 bytových jednotek a rekonstrukce pohostinství) končili s takřka
nulovým stavem obecních finančních prostředků. Proto bylo úkolem letos provést plánované akce
pokud možno s nejnižším podílem obce a snažit se o ušetření financí, zejména vzhledem k plánované
akci – výstavba dalších 2 b.j. nad obecním úřadem a požární zbrojnicí. Toto si troufám říci se nám
podařilo, protože v současné době máme na běžném úctě cca 760.000,- Kč s tím, že do konce roku po
dojití dalších plateb bude tento stav ještě navýšen.
A nyní konkrétně k pracím v letošním roce. Hned v lednu nás navštívil orkán Kirill, který
napáchal škody jak na soukromém, tak i na obecním majetku. Co se týká obecního majetku, došlo
k poničení střechy na bývalé škole, škodám na veřejném osvětlení, obecním rozhlase a v obecních
lesích. Opravu střechy uhradila pojišťovna, na další škody jsme žádali dotace od Ministerstva pro
místní rozvoj. Bylo nám částečně vyhověno a získali jsme prostředky na opravu rozhlasu a veřejného
osvětlení, což bylo provedeno v měsíci říjnu, po obdržení peněz. Při té příležitosti byl v okrajových
částech obce posílen rozhlas a také osvětlení.
Dále byla provedena rekonstrukce zbývající části pohostinství, obnova a zkulturnění WC žen,
nové ústřední topení v sále, opravy omítek i maleb a nové obklady stěn na sále. Při té příležitosti bylo
zjištěno, že stávající parketová podlaha bude již také dosluhovat.
Pozornost jsme letos také věnovali naší kapli sv. Josefa. Podařilo se nám získat (na 3. pokus)
na její opravu dotaci. Byla provedena nová střešní krytina, nátěr vchodových dveří, opravy omítek a
nový fasádní nátěr. Vzhledem k pozdnímu přidělení dotace byly některé práce prováděny ne v úplně
vhodných klimatických podmínkách, takže třeba nátěr na soklu bude nutné na jaře opravit. Bohužel
poskytnutá dotace je vázána na určité práce a ty musí být provedeny do konce roku, a není možné si
nechat něco na jaro, až bude teplo.
Jako každoročně probíhala těžba dřeva v obecních lesích. Při té příležitosti bylo z části
kulatiny připraveno řezivo na střechy nad OÚ a požární zbrojnicí.
Následným úklidem lesů po těžbě se jako v minulých letech zabývala stálá parta brigádníků –
důchodců, kteří dále mají na starosti údržbu zeleně a sečení trávy v obci, na vodárně a u obecních vrtů.
Bez jejich pomoci si toto již nedovedu představit.
Co se týká příprav akcí na další období, je zpracována projektová dokumentace na výstavbu 2
b.j. a dále celý rok probíhaly práce na územním plánu obce Čečelovice, kde v současné době je hotov
konečný návrh a čekáme na stanovisko krajského úřadu.

Dále bylo vyřízeno prodloužení výjimky na vypouštění odpadních vod bez čistírny do vod povrchových
pro naši obec.
Z toho, o čem jsme mluvili, jsme neprovedli opravu požární nádrže na Pasece, což tedy bude už jedna
z akcí na příští rok.
V brzkých jarních měsících bude nutné provést opravu výpustě a propojení další výustě kanalizace na
Trávníkách na bývalém pozemku pana Švarce, který je již odkoupen a je ve vlastnictví obce. V této souvislosti
bych chtěl upozornit vlastníky dalších pozemků na Dolních Trávníkách, že obec má zájem vzhledem
k plánované čistírně odpadních vod tyto pozemky odkoupit a provést jejich rekultivaci.
Největší akcí v příštím roce bude rekonstrukce střech nad OÚ a požární zbrojnicí. Přitom bude nutné
z důvodu plánované výstavby nájemních bytů provést půdní nadezdívky, zesílení stávajících stropů a výměna
krovů. Bohužel dle státního rozpočtu zřejmě nebude v příštím roce podporována bytová výstavba, čímž padá
možnost získání dotace (činí 550 tisíc na 1 byt). Z tohoto důvodu bude tedy asi provedena pouze hrubá stavba a
nedojde k dokončení bytů.
Když už jsme u otázky bydlení, do budoucna vzhledem ke zvýšenému zájmu o stavební parcely na
výstavbu vlastních rodinných domů nás čeká další úkol, a to v souladu s územním plánem pracovat na přípravě
stavebních pozemků pro možné zájemce.
A jedna z posledních informací. Od konce letošního roku se snažíme získat dotace na opravy
zbývajících místních komunikací (k Míchovce, Na Brodce, Na Strháncích, k Mečíchovu a směrem k rybníku na
Drahách).
Žádám majitele pozemků podél místní komunikace ke Kaštanu, aby si vzhledem k zajištění průjezdnosti
a bezpečnosti vykáceli vzrostlé dřeviny zasahující do vozovky, a to do termínu: konec února 2008. Pokud tak
nebude provedeno, zajistí obec na své náklady /s odvozem dřeva/. Po vyřezání bude prováděna následná
pravidelná údržba strojním drtičem.
Chtěl bych Vás pochválit za lepší přístup k třídění odpadů / obec za letošní rok produkovala o 10 tun
méně nevytříděného směsného odpadu končícího v popelnicích než v loňském roce/. Dále přikládám informaci
o umístění naší obce v krajské soutěži jihočeských obcí “My třídit umíme“. Z obcí do 499 obyvatel jsme se
umístili na 55. místě z 316 zúčastněných obcí. Před námi je z našich sousedních obcí Záboří / 50. místo/, dále
Doubravice skončila na 129. místě, Lažánky na 130. a Třebohostice na 197.příčce. Ostatní vesnice v okolí se do
soutěže nezapojily.
Na závěr bych Vám všem chtěl poděkovat za odvedenou práci a popřát šťastné a veselé Vánoce, do
nového roku 2008 pevné zdraví, celoroční elán a rodinnou pohodu.
Milan Stejskal, starosta obce



Ze zasedání OZ Čečelovice dne 14.12.2007

1.OZ odsouhlasilo jednomyslně rozpočtový výhled obce Čečelovice na příští léta
2. OZ schválilo jednomyslně členy inventarizační komise ve složení:
předseda – Krejčí F.
členové ing. Skala J. , Mgr. Braunová J. a pověřilo je provedením inventarizace majetku k 31.12.2007
3. OZ odsouhlasilo plným počtem hlasů místní poplatky na rok 2008 ve stejné výši jako v roce 2007.
4. OZ jednomyslně schválilo rozpočtové provizorium ve výši 1/12 roku 2007 (180.000,-Kč) příjmů a výdajů na
rok 2008 do doby schválení rozpočtu a projednalo rozpočtovou změnu č. 3/2007
Odsouhlasené poplatky :
- poplatek za odstraňování komunálních odpadů činí 420 Kč/osobu trvale bydlící v obci, pro rekreační
objekty cena zůstává na 500 Kč/za rekreační objekt.
- poplatek stočného je 200 Kč za objekt do třech osob, za každou další osobu je navýšení o 50,-Kč
- poplatek za vodu je stejný 17 Kč/m3 /v důsledku mírné zimy byla ušetřena elektrická energie za otop
ve vodárně/
-poplatek ze psa zůstává ve stávající výši tedy 60 Kč/kus
Poplatky se budou vybírat na obecním úřadě dne 18.1.2008 od 16 do 18 hodin a dne 19.1.2008 od 8
do 10 hodin. Je možnost jako loni si placení poplatků rozdělit na dvě splátky, kdy druhá splátka bude
muset být uhrazena do 30.6.2008.
Informace o dotacích:
Byly podány 4 granty /žádosti na dotace od Krajského úřadu Jihočeského kraje a Ministerstva zemědělství /:
1.žádost o dotaci na silnice vedoucí na Brodce, dále v průběhu příštího roku podáme žádosti na rekonstrukci
místních komunikací: do Měčíchova , k Míchovce, Na Strháncích , na Dráha
2.žádost na rekonstrukci střechy nad obecním úřadem a hasičskou zbrojnicí
3.žádost o peníze z úroků úvěrů na plynofikaci
4.žádost o peníze z úroků úvěru na obecní byty
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 Naši jubilanti
V tomto měsíci /14.12./ máme v naší vesničce jedinou oslavenkyni významného životního jubilea /70 let/, a tou
je paní Marie Němečková z čp. 67. Přejeme jí dodatečně k narozeninám hodně lásky, pevného zdraví a
životního optimismu.

 Společenské akce
-8.12.se konal v Záboří turnaj obcí Radina v halové kopané. Čečelovice skončily na 3. místě za družstvy
Velkého Boru a Jetenovic. Děkujeme všem hráčům našeho týmu za vynikající reprezentaci.
-8. ročník vánočního turnaje ve stolním tenise pro registrované i neregistrované hráče se bude konat dne
28.12.2007 od 9 hodin v sále pohostinství.
-29.12.2007 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:
- 12.1.2008 od 20 hodin pořádají svůj bál místní ženy. O dobrou náladu se tentokráte postará skupina
Komorous.
-18.1. 2008 bude opět zpestřen kulturní program v obci rockovou zábavou – tentokrát skupinou Batole.
-2.2.2008 od 20 hodin uspořádají bálovou veselici místní hasiči. Pro poslech a tanec bude hrát kapela Pozor
vizita.

 Zajímavosti z registru obyvatel naší vesnice
Věkové složení obyvatelstva obce Čečelovice k 15.12.2007
Věk od- do
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Celkem je nás 83 žen a 81 mužů.
Celkový počet obyvatel obce: 164
Nejstarším obyvatelem je pan Vladislav Šlapák /93 let/.
Nejstarší ženou je paní Marie Krejčová /87 let/.
V naší obci v tomto roce nezemřel žádný z občanů.
Narodil se jeden občánek: Samuel Zach.
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 Střípky a postřehy z naší vesnice
- Prosíme majitele psů, kteří se svými čtyřnohými miláčky navštěvují parčíky a travnaté plochy na návsi, aby si
exkrementy po nich vždy uklízeli. Děkujeme předem.
-Humanitární sbírka šatstva se letos v naší obci nekonala. Důvodem byla nedoručená zpráva Diakonie Broumov
na naši emailovou adresu. Po telefonické domluvě bude vše řešeno v jarním období roku 2008.
-K tomuto číslu zpravodaje budou znovu naši stálí obyvatelé dostávat také 1 zimní pohled Čečelovic k výtisku.
-Máme ozdoben stromeček a ostatní naši občané již taktéž okrášlili v předvánočním čase svoje domovy.
Děkujeme. Ještě ten sníh nám chybí. A asi na Vánoce mnoho nenapadne. Máme se těšit alespoň na ojíněné
krásy přírody. Komu však vadí světýlka na obecním stromku? Nacházíme žárovečky vytahané z řetězů a
poházené na zemi. S tímto nešvarem bojují i pracovníci ZŠ v Záboří. Že by nějaký skřítek pronikl až k nám???.
-Bylo opět požádáno ZD Záboří na posyp a zimní údržbu místních komunikací.
-Velmi se zlobíme /a oprávněně/ na pracovníky ZD Záboří – traktoristy, kteří v podzimních měsících prováděli
orbu na polích v blízkosti naší obce směrem na Lnářský Málkov. Silnice po nich zůstala neuklizená a připomíná
pomalu tankodrom. Jestlipak by si tohle mohli dovolit třeba v Blatné. To by již určitě následovala tučná pokuta a
vyšetřování policií. Tyhle silnice už po dlouhá léta nikdo neudělá nové. Tak se alespoň k nim lépe chovejme, ať
nám vydrží co nejdéle. Jen co to dá shánění, dopisů, vypisování grantů, než se sežene nějaká koruna na opravy.
Již celý rok si dopisujeme s Krajským úřadem v Českých Budějovicích a prosíme a žádáme o zařazení celkové
rekonstrukce silnice do Záboří a zde máme silnici novou a takhle se k ní chováme!!!!!
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