Červencový zpravodaj obce Čečelovice
rok 2008
Přijatá usnesení z veřejného zasedání OZ ze dne 18.4.2008
1. OZ odsouhlasilo dle návrhu komise pro výběrové řízení zhotovitelem
výstavba 2 bj. na st. poz. č. 51,52- firmu ALDAST s.r.o. Strakonice

stavby –

Přijatá usnesení z veřejného zasedání OZ ze dne 30.5.2008
1. OZ odsouhlasilo plným počtem hlasů závěrečný účet DSO Radina za rok 2007
s výrokem bez výhrad
2. OZ odsouhlasilo počtem 9 hlasů zprávu o výsledku přezkumu hospodaření DSO
Radina
3. OZ odsouhlasilo zprávu o výsledku přezkumu hospodaření obce Čečelovice za rok
2007 s výrokem bez výhrad
4. OZ odsouhlasilo plným počtem hlasů závěrečný účet obce Čečelovice za rok 2007 a to
opět s výrokem bez výhrad
5. OZ odsouhlasilo plným počtem hlasů pronájem obecních pozemků ZD Záboří na dobu
10 let.
Vážení občané.
občané
Chtěl bych Vás tímto obeznámit s blízkou budoucností naší obce Čečelovice.
Za několik dní se rozběhne nástavba 2 bytových jednotek nad obecním úřadem a hasičskou zbrojnicí. Jak je
výše patrno, tuto akci po zadané soutěži vyhrála firma Aldast. Máme s ní dobré zkušenosti již z minulých
let. Chtěl bych touto cestou poprosit naše občany bydlící v blízkosti rekonstruovaných budov o shovívavost.
Nebude vše ihned zameteno, uklizeno. Na staveništi bude pohyb více osob, hlavně dopravních prostředků a
stavebních strojů. Prosím proto občany, aby svá vozidla raději zaparkovali ve svých dvorech či na dolejším
parkovišti.
V jižní části obce byla provedena částečná oprava výusti kanalizačního sběrače. V podzimních
měsících by pak mělo být připojeno trubní vedení ústící do potoka. Daří se nám vykupovat od našich občanů
i pozemky pro budoucí plánovanou ČOV na Trávníkách.
V měsíci dubnu bylo v obecních lesích vysázeno 5.600 kusů stromků. Brigádně se podíleli na této
akci místní hasiči i ostatní občané. Hasičskému sboru pak bude do pokladny poukázána odměna za
odpracované hodiny členů.V lesích teď provádíme oplocení nově vysazených stromků.
Na jaře byly brigádníky vyklizeny od náletových dřevin okraje silnice ke Kaštanu.Okraje
příjezdových silnic od Málkova, od Kaštanu a Na Strháncích jsme nechali upravit mulčovacím strojem.
Před poutí byla posekána náves a okolí Paseky.
Je však stále co zlepšovat. Podíváme-li se tzv. přes kopec, vysekává se tráva i za cedule obce.
Zaměříme se tedy i na místa, která naši občané před svými domy neudržují a musíme je tedy začít kulturně
obhospodařovávat sami. O to však méně pak bude peněz na jiné akce, které bychom chtěli budovat. Chtěl
bych touto cestou velice poděkovat občanům, kterým není lhostejné místo před domem či zahrádkou a při
sekání těchto míst zajedou se sekačkou či kosou i mnohem dál než je hranice jejich pozemku.
Po nedávném apelu na majitele psů se situace zlepšila a zelené parčíky již nejsou tak posety psími
exkrementy. Jenom aby to vydrželo.
Také děkuji za třídění odpadů v naší vesnici. Jsme na 45. místě v Jihočeském kraji z 323
přihlášených obcí o velikosti do 499 obyvatel. Pro zajímavost- Záboří je 37. , Lažánky 44. , Doubravice
136. a Kadov 228.
Do dnešního dne byly podány ze strany OÚ 6 grant
grantů.
1. z nich se týkal opravy hasičské zbrojnice a bylo požadováno 180.000.Kč. V tomto grantu jsme byli jako
mnoho obcí Jihočeského kraje neúspěšní.
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2. nejdůležitějším grantem byla výstavba 2 bytových jednotek nad OÚ a hasičskou zbrojnicí. Jako jediná
obec v Jižních Čechách jsme tento grant dostali /5.5.2008/. Jedná se o dotaci 1.400,-Kč.
3. grantem , jehož výsledek ještě nevíme, je budování „Hřiště pro mládež Čečelovic“.
4. grantem jsou opravy místních komunikací vedoucích z naší vesnice do Mečíchova, k Míchovce a dále Na
Srháncích a na Brodce. Zatím jsme neuspěli ani ve 2 kolech. Zaměření silnic však bylo provedeno na jaře.
Jsme tedy připraveni na budoucí další grantová kola. –Štěstí přeje připraveným!
5. grantem je dotace na zhotovení nových střech nad OÚ a hasičskou zbrojnicí v celkové hodnotě dotace
180.000,- Kč, kterou obdržíme v podzimních měsících.
6. grantem jsou úroky z úvěrů v celkové hodnotě 87 000,- Kč, jenž bude vyhodnocen na konci roku 2008.
Nyní jednáme s odpovědným zástupcem Jihočeského kraje Ing. Robinem Schinkem ohledně komunikace do
Záboří. Chceme osvětlit situaci a termín zhotovení případného nového asfaltového koberce.
Začínáme jednat s majiteli pozemků pro plánovanou výstavbu rodinných domků v lokalitě pod
vodárnou. Pokud nám majitelé pozemky za cenu 5 Kč/m2 prodají či je s námi smění za pozemky v jiné
lokalitě, vybudujeme opět pomocí grantů inženýrské sítě a pozemky prodáme budoucím zájemcům.
Nutností je však vlastnictví pozemků obcí.
Okurková sezona se tedy v Čečelovicích nekoná. Vám však přeji v době dovolených dostatek sluníčka,
odpočinku a pohody.
Milan Stejskal, starosta obce
Akce léta
 Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční 16.srpna 2008 od 7 do 13 hodin
 Sběr železného šrotu se bude konat v tentýž den /16.8.2008/ v dopoledních hodinách.
Tak jako v minulých letech si občané nepotřebné kovové předměty vynesou před své
domy, odkud budou naloženy a odvezeny. Nevozte, prosím, železný šrot na bývalou
skládku!!
 Místní pohostinství upravilo otevírací dobu po dobu července a srpna. Otevřeno je denně a
dále v sobotu se otevírá pohostinství již od 13 a v neděli od 14 hodin. Jen prosíme
návštěvníky přilehlých občerstvovacích míst, aby udržovali pořádek, neodhazovali oharky
cigaret na zem a nelili tekutiny na asfalt.
 Pouťová zábava proběhla v pátek 27.6. Na návsi se tančilo při hudbě kapely Fatima. I
když se nezúčastnilo velké množství lidí, přesto se každému dostalo zlatavého moku i
různě upravených masíček.
 Tradiční volejbalový a nohejbalový pouťový turnaj se konal v sobotu 28.6 od 13 hodin
na Pasece.Volejbalisté Čečelovic porazili svéradické družstvo. První místo nohejbalu
obsadilo družstvo Michala Stejskala, Lukáše a Petra Švece. Všechna zúčastněná družstva
(2+4) obdržela hodnotné ceny od OÚ.
 Připomínáme možnost sportovního vyžití starších i mladších občanů /Volejbalové sobotní
podvečery od 18 hodin a nohejbalové nedělní podvečery od 17,30 hodin/. Rekreanti a
mládež může využívat hřiště na Pasece kdykoli a po domluvě si můžete půjčit síť i míče
na nohejbal a volejbal u pana M. Stejskala. Ať ta Paseka nezahálí!
 Čečelovické léto s volejbalovým a nohejbalovým turnajem na Pasece proběhne
9.8.2008. Na návsi návštěvníky opět večer pohostí pan Rostislav Krejčí se svými
spolupracovníky. Na taneční asfaltový parket nás vyzve skupina Fatima.
 Před poutí došlo k dokončení opravy fasády naší kapličky. Je uvažováno o večerním
osvětlení této budovy.
 Brigádnickou pomocí byl opraven nátěr na hospodě a u nájemních bytů poničený místní
mládeží v minulém roce.
 OÚ oznamuje veřejné projednání návrhu územního plánu Čečelovice dne 14.8.
2008 v 11.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu v Čečelovicích. S návrhem
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územního plánu Čečelovice je možno se seznámit
obecním úřadu v Čečelovicích

od 9.7. 2008 do 14.8. 2008 na

Blahopřání k významnému životnímu jubileu
 V měsíci červnu /10.6/ oslavil své životní jubileum /55 let/ pan František Chod
z č.p. 82 . Přejeme dodatečně pevné zdraví a životní elán do dalších let.
 Červencoví jubilanti:
7.7. se dožívá paní Marie Braunová z č.p. 3 75. narozenin. Přejeme hodně zdraví,
osobní spokojenosti a radost z vnoučat a pravnoučátka.
20.7. si připomene životní jubileum náš pan hostinský Jiří Červený z čp. 36. Bude
mu 45 let. Připojujeme se k veselým gratulantům.
 Srpnoví jubilanti:
22.8. v čp. 51 zavzpomíná na své mládí paní Jiřina Smíšková, které bude krásných
84 let.
27.8. se paní Růžena Chodová z čp. 37 dožívá taktéž 84 let.
Oběma vrstevnicím přejeme pevné zdraví, životní elán a do dalších let štěstí a
osobní spokojenost.
 Zářijoví jubilanti:
25.9. zazvoní skleničky k přípitku v č.p. 46 u pana Václava Kalbáče, kterému
pogratulujeme k jeho 45. narozeninám. Přejeme pohodu v kruhu rodinném.

…
Smutná událost
V měsíci červnu opustila náhle tento svět obyvatelka Čečelovic paní Jiřina Svatková /nar.
1930/. Čest její památce a upřímnou soustrast zarmoucené rodině.
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