Vánoční zpravodaj obce Čečelovice
Rok 2008
Za oknem sype se sněhová nadílka,
Záclony provoní anýz a vanilka,
sváteční koledy zpívají v kostele,
už jsou tu Vánoce, šťastné a veselé.
Příjemné prožití svátků vánočních všem
stálým obyvatelům i našim chalupářům přeje obecní zastupitelstvo Vaší obce.
Vážení a milí občané.
z Čečelovic
Čas utíká jako voda a v neustálém shonu se opět přiblížil konec roku.
Přichází chvíle, kdy bude konečně čas se zastavit a ohlédnout se, co se nám letos podařilo či
nepodařilo uskutečnit. Nastává bilancování uplynulého období a zároveň rozmýšlení a
plánování akcí na příští rok, protože stále je co opravovat, udržovat a zlepšovat, aby se nám
v naší obci žilo co nejlépe.
Na letošní rok jsme původně plánovali jako největší akci rekonstrukci střech nad
obecním úřadem a požární zbrojnicí s výhledem na případnou výstavbu dalších dvou
nájemních bytů. Jelikož na počátku roku došlo ke změně dotační politiky ze strany
Ministerstva pro místní rozvoj, které vyhlásilo možnost získání finančních prostředků na
bytovou výstavbu, požádali jsme o tuto dotaci s tím, že v případě úspěchu se pustíme do
celkové rekonstrukce obou objektů s vybudováním dvou nových bytů. Se žádostí o dotaci
jsme nakonec uspěli (jako jediná obec v Jihočeském kraji). Naší další výhodou bylo, že jsme
na tuto akci byli připraveni – na stavbu byl rozpracován projekt a vydáno stavební povolení, a
proto nic nebránilo tomu se letos do výstavby pustit. V současné době výherce výběrového
řízení a dodavatel stavby firma Aldast Strakonice finišuje a dílo bude dokončeno začátkem
příštího roku. To znamená, že pravděpodobně od měsíce března se budou moci do bytů
nastěhovat noví nájemníci. Finančně máme tuto akci zajištěnou, protože jsme měli ušetřené
peníze z loňského roku. Celkové náklady na stavbu činí přibližně 2.600 tisíc Kč, z toho dotace
činila 1.600 tisíc Kč a náš podíl z vlastních finančních prostředků je tedy přibližně 1.000.000,Kč.
Další větší akcí, kterou jsme původně neplánovali, byla úprava povrchu na hřišti na
Pasece. Vyplynulo to opět z toho, že se nám podařilo z Programu rozvoje venkova získat na
úpravu sportoviště dotaci ve výši 300.000 Kč od Ministerstva pro místní rozvoj. Po výběru
firmy Swietelsky, která má přímo specializovaný závod na sportovní stavby, nám tento
dodavatel provedl úpravu hřiště. Spočívala v odstranění původního podkladu, osazení
obrubníků, zhotovení nových podkladních vrstev včetně speciálního vodopropustného asfaltu,
na který byla nalita finální vrstva, umělý povrch. Pro řádné vytvrdnutí a až do doby předání
díla byl areál uzavřen, mezitím přišla zima, takže si může každý sportovní zájemce vyzkoušet
povrch až na jaře. Doufám, že na hřišti, které nám může závidět leckterá větší obec, se bude
každý chovat tak, aby nedošlo k jeho poničení a sloužilo dle vyjádření výrobce bez minimální
údržby po dobu životnosti, tj. přibližně 20 let.
Dále probíhaly jako každý rok běžné práce, které zajišťuje parta brigádníků většinou
dříve narozených, pod vedením našeho zastupitele p. Balatého. Začátkem roku začínali
pořezáním křovin podél komunikace ke Kaštanu na Mečíchov, dále se starají o sečení trávy na

obecních pozemcích, o úpravu dřevin v obci a po celý rok se zabývají údržbou v lesů, tj. úklid
po těžbě, zhotovování a opravy oplocenek, výsadba stromků. Při jarní velké výsadbě stromků
hodně pomohli členové sboru dobrovolných hasičů, kteří se sešli v nevídaném počtu. Všem
občanům, kteří se podíleli na těchto akcích, bych chtěl za jejich práci poděkovat.
Důležitým datem pro naši obec bylo dokončení návrhu a vydání územního plánu obce.
Tento dokument, který bude ovlivňovat rozvoj naší vesnice v následujících letech,
odsouhlasilo a vydalo zastupitelstvo obce dne 5. 9. 2008.
Koncem listopadu došlo k osvícení kaple na návsi dvěma zemními světly (dodavatel
firma Aldast) a ZD Záboří provedlo údržbu veřejného osvětlení.
V letních měsících jsme požádali firmu Bevar - Kasejovice o posečení krajnic podél
místních komunikací, což se bude provádět i v následujících letech, aby nedocházelo k jejich
zarůstání.
Bohužel jsme se letos nedostali na plánovanou opravu nádrže na Pasece, což se
odkládá již druhý rok a považuji to za svůj velký dluh. Na tuto akci již máme z konce
letošního roku podanou žádost o dotaci, která by měla být vyhodnocena do konce března roku
2009. Dále je podána žádost na finanční prostředky na rekonstrukci místní komunikace
směrem na Mečíchov. To jsou tedy již záměry na příští rok, k nimž patří příprava
rekonstrukce objektu bývalé školy, zatím opravy stávajících bytů a posléze výstavba bytů
v půdních prostorách.
V letošním roce probíhal ze strany obce nákup pozemků od soukromých vlastníků
v lokalitách na Trávníkách (výstavba ČOV) a na Strháncích – příprava stavebních parcel pro
zájemce o bydlení.
To je tak z činnosti obce zhruba vše, ještě jednou všem děkuji za odvedenou práci a
chtěl bych Vás požádat, abyste přicházeli častěji a ve větším počtu se svými nápady nebo
kritikou, co by bylo potřeba nebo co se Vám nelíbí.
Závěrem Vám všem přeji příjemné prožití nadcházejících vánočních svátků, šťastné
vykročení do nového roku a hlavně hodně zdraví, protože to je to nejdražší a nejdůležitější, co
máme.
Milan Stejskal, starosta obce
Ze zasedání OZ Čečelovice dne :

5. 9. 2008
1. OZ bere na vědomí důvodovou zprávu pořizovatele o pořizování územního plánu Čečelovice.
2. OZ souhlasí s předloženým návrhem územního plánu Čečelovice a vydává v souladu s §54 odst.2
zákona 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon), s § 171 a následujících zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, v platném znění územní plán Čečelovice s jeho odůvodněním jako opatření
obecné povahy, po předchozím ověření jeho souladu se stanovisky DOSS, stanoviskem KÚ,
politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

26. 9. 2008
1. OZ odsouhlasilo počtem sedmi hlasů rozpočtovou změnu č. 1/2008.
2. OZ vyjádřilo souhlas počtem sedmi hlasů s řízením o věcném břemenu pro p. Kůtu na pozemku
č. p. 1009 a zároveň pověřilo starostu obce podpisem smlouvy.

21.11.2008
1. OZ odsouhlasilo plným počtem hlasů rozpočtové změny č. 2 a 3/2008.
2. OZ odsouhlasilo návrh rozpočtu SOB na rok 2009.
3. OZ odsouhlasilo návrh rozpočtu DSO Radina na rok 2009.
4. OZ odsouhlasilo 30% podíl obce na pasportizaci místních komunikací.
5. OZ nesouhlasí s pronájmem nebytových prostor firmě SKY –SOFT s.r.o.
za navržených podmínek v nájemní smlouvě.
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6. OZ odsouhlasilo přesunutí plánované akce bytů ve školce z dotace POV na rok 2009.
7. OZ odsouhlasilo posunutí dokončení výstavby 2 b.j. č. p. 32 do 31. 3. 2009.

12. 12. 2008
1. OZ schválilo jednomyslně rozpočtové provizorium výdajů a příjmů na rok 2009 ve výši 1/12
výdajů a příjmů roku 2008 do doby schválení rozpočtu na rok 2009.
2. OZ odsouhlasilo plným počtem hlasů inventarizační komisi ve složení: předseda Krejčí František,
členové Ing. Skala Josef, Ing. Kalbáčová Marie a pověřilo ji provedením inventarizace majetku.
3. OZ schválilo plným počtem hlasů na rok 2009 výši místních poplatků a to ve výši:
- za komunální odpad 420 Kč na osobu /trvale bydlící/ a 500 Kč za objekt chalupáře
- stočné 200 Kč za objekt se třemi osobami a za každou další osobu 50 Kč
- poplatek za vodné 23 Kč /m3
- poplatek ze psů ve výši 60 Kč za 1 psa
4. OZ projednalo rozpočtovou změnu č. 3/2008.

Jak se u nás volilo
V podzimním období proběhly v naší obci volby do senátu a zastupitelstva kraje. Přinášíme Vám
touto cestou naše výsledkové listiny jako připomenutí volebního klání.

Volby do zastupitelstva kraje 17. 10. – 18. 10. 2008
Pořadové číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Název kandidátky
KSČM
SNK – Evropští demokraté
KDU - ČSL
Strana zelených
Doktoři
SDŽ
Volte pravý blok
ODS
ČSSD
Děl. strana za zruš. popl.

Počet hlasů
2
4
18
3
1
2
3
22
15
1

VOLBY DO SENÁTU KONANÉ DNE 17. 10. – 18. 10. 2008
Pořadové číslo
hlasovacího lístku
1
2
3
4
5
6
6

Jméno a příjmení
kandidáta
Josef Kalbáč
Miroslav Krejča
Miroslav Beneš
Pavel Buček
Iveta Vilímková
Taťána Jirousová
Vilém Mikula

Počet hlasů
32
18
10
6
3
2
0

VOLBY DO SENÁTU KONANÉ DNE 24. 10. – 25. 10. 2008
Pořadové číslo
hlasovacího lístku
5
7

Jméno a příjmení
kandidáta
Josef Kalbáč
Miroslav Krejča

Voličů celkem
Účast ve volbách

149
36,9 %
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Počet hlasů
33
22

 Naši jubilanti
Vzhledem k tomu, že zpravodaj vyšel naposledy v létě, alespoň vzpomeňme významných výročí našich
občanů z měsíců podzimních:
5. 10. měl 70. narozeniny pan Václav Kalbáč z čp. 46, 11. 10. pak pan Bohumil Braun z čp. 3 oslavil
75. a 31. 10. pan Vladislav Šlapák 94. narozeniny /čp. 48/.
V měsíci listopadu se oslavovalo v čp. 10, a to 60. narozeniny paní Haliny Fišerové /11. 11./,
12. 11.v čp. 6 pan František Skala 50. narozeniny, 14. 11. v čp. 52 pan František Švec 85. narozeniny
a 16. 11. v čp. 73 paní Krejčová Marie 88. narozeniny.
Měsíc prosinec má 3 jubilanty: 9. 12. v čp. 65 oslavila paní Pavla Štěrbová 70. narozeniny,
13. 12. v čp. 2 pan Vojtěch Švec 60. a 31. 12. si pak v čp. 33 zavzpomíná pan Stanislav Vyžral,
neboť mu bude právě 60 let.
O den později, tedy 1. 1. bude paní Stejskalové Miladě 81 let /čp. 33/.
Únorovým oslavencem bude paní Anna Malá z čp. 16, které bude 65 let.
Přejeme všem výše jmenovaným občanům hodně lásky, pevného zdraví a životního optimismu.

 Společenské akce
.
-9. ročník vánočního turnaje ve stolním tenise pro registrované i neregistrované hráče se bude konat dne
28. 12. 2008 od 9 hodin v sále pohostinství.
-29. 12. 2008 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:
- 17. 1. 2009 od 20 hodin pořádají svůj bál místní ženy. O dobrou náladu se tentokráte postará skupina
Jenda-bend.
-21. 2. 2009 od 20 hodin budou pořádat svůj tradiční ples hasiči. K tanci a poslechu bude hrát kapela Pozor,
vizita.

 Zajímavosti z registru obyvatel naší vesnice
Věkové složení obyvatelstva obce Čečelovice k 15. 12. 2008
Věk od- do 0-5 6-15
16-19 20-29 30-39 40-49
Ženy
1
7
5
8
9
12
Muži
2
2
0
19
11
12
Celkem je nás 81 žen a 81 mužů.
Celkový počet obyvatel obce: 162
Nejstarším obyvatelem je pan Vladislav Šlapák /94 let/.
Nejstarší ženou je paní Marie Krejčová /88 let/.
V naší obci v tomto roce zemřela paní Jiřina Svatková.
Nenarodil se letos dosud žádný občánek.

50-59
14
13

60-69
9
9

70-79
12
10

80-89
4
2

90-100
1

 Střípky a postřehy z naší vesnice
- Poplatky se budou vybírat na obecním úřadě dne 23. 1. 2009 od 16 do 18 hodin a dne 24. 1. 2009
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 .2009.
-K tomuto číslu zpravodaje budou znovu naši stálí obyvatelé dostávat také 1 pohled Čečelovic k výtisku.
-Bylo opět požádáno ZD Záboří na posyp a zimní údržbu místních komunikací.
-V sobotu 13. 12. se podařilo zřejmě odstranit několikaletý únik vody z vodovodního řádu. Jednalo se o poruchu
spojení trubního vedení v lokalitě před nemovitostí pana Černého a paní Štěrbové. Naši brigádníci spolu
s technikou vykopali a odhalili trubní spoj a firma Kvint v odpoledních hodinách provedla výměnu vadného
spoje. Vše bylo do večera začištěno. Děkujeme jmenovitě těmto brigádníkům: panu Stanislavu Vyžralovi st.,
Františku Skalovi st., Josefu Skalovi st., panu Jaroslavu Balatému, Jiřímu Opltovi, Petru Kalbáčovi st. ,
Františku Krejčímu st. a Milanu Stejskalovi.
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