Červnový zpravodaj obce Čečelovice
Rok 2009
Přijatá usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ze dne 9. 6. 2009
1) OZ odsouhlasilo odkoupení jedné poloviny budovy č.p.62 /budova bývalé MŠ/ včetně pozemků p.č. 92,71/3,
71/4 za cenu dle inventurního soupisu a pověřilo starostu obce podpisem smlouvy s obcí Velký Bor.
2) OZ odsouhlasilo pronájem rybníku Míchovka p. Vl. Pekařovi, za cenu 1200,-Kč za 1 rok.
3) Směna pozemku se ZD na Trávníkách bude projednána na dalším zasedání OZ.
4) OZ odsouhlasilo rozpočtovou změnu DSO Radina č. 1/2009.
Přijatá usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ze dne 7. 5. 2009
1) OZ odsouhlasilo a schválilo závěrečný účet DSO Radina za rok 2008.
2) OZ projednalo a odsouhlasilo zprávu o výsledku přezkumu hospodaření DSO Radina za rok 2008.
3) OZ projednalo a odsouhlasilo závěrečný účet obce Čečelovice za rok 2008 včetně příloh s výrokem bez
výhrad.
4) OZ projednalo a odsouhlasilo závěrečnou zprávu o přezkumu hospodaření obce Čečelovice za rok 2008
včetně s výrokem bez výhrad
5) OZ zaujalo zamítavý postoj k žádosti p. Krejcarové k odprodeji pozemku p.č. 2193/1.
6) OZ rozhodlo, že obec v současné době a za současných podmínek neuvažuje o odprodeji části pozemku
p.č. 1043/1 manželům Skalovým. Žádost manželů Skalových je evidována a případný prodej bude řešen podle
zákona na některém dalším zasedání.
Přijatá usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ze dne 12. 3. 2009
1) OZ odsouhlasilo počtem 7 hlasů firmu pro zřízení pracoviště CZECHPOINT / vybavení OÚ výpočetní
technikou/. Jedná se o firmu Zdeněk Turek, Lužní 360 Katovice.
2) OZ se rozhodlo ustavit výběrovou komisi pro výběr nájemníků do 2 obecních b.j. Komise byla složena ze
7 přítomných členů OZ. Byly prověřeny podané žádosti v počtu 5 a všech 5 žadatelů splňuje stanovené
podmínky pro přidělení bytů. Po další diskusi bylo odsouhlaseno, že výběr žadatelů bude proveden postupně
losem. Žadatelé byli vylosováni v tomto pořadí:
1. Marešová Lenka
2. Pekař Vlastimil
3. Benediktová Milena
4. Hermanová Štěpánka
5. Sulková Pavla
3) OZ počtem 7 hlasů odsouhlasilo koordinační dohodu s policií ČR.
Výsledky voleb do Evropského parlamentu, konané ve dnech 5. a 6. 6. 2009
Celkem voličů: 47, což je 32,41%
Název politické strany
Libertas.cz
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
Věci veřejné
Občanská demokratická strana
Suverenita
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa
Česká strana národně socialistická
Humanistická strana
Nejen hasiči a živnostníci s učiteli do Evropy
Komunistická strana Čech a Moravy
Starostové a nezávislí – vaše alternativa
Strana zelených
Zelení
Česká strana sociálně demokratická

Počet hlasů
1
6
1
13
3
3
2
1
1
2
2
3
1
1
7

Akce v obci


Sběr železa bude uskutečněn během prázdnin, a to odvozem kovů přímo před nemovitostmi občanů.
Bude dohodnut termín a občané se datum odvozu včas dovědí.
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Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu bude proveden v sobotu 11. 7. v dopoledních
hodinách před budovou OÚ.
V pátek 3. 7. večer pan hostinský pořádá zábavu, na které bude hrát na prostranství návsi kapela
Fatima.
Další den –tedy v sobotu 4. 7. 2009 od 13 hodin se uskuteční 7. volejbalový a nohejbalový pouťový
turnaj na Pasece.
8.8. 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 a hlavně počasí se již
konečně umoudří.

Zajímavosti, střípky a postřehy










26 .6. dunělo rockové nebe nejen hudbou skupiny Parkán, ale i několika nefalšovanými bouřkami,
které se nad Čečelovicemi přehnaly. Návštěvníky a skalní příznivce tohoto hudebního žánru to však
neodradilo. Když bouřilo venku, bouřilo to i v blízkosti občerstvení. Nejvíce práce měla skupina
obsluhujících děvčat v sále. Ale úsměv z jejich tváří nevymizel ani na chvilku. Čím to asi bylo?
Nástavbou nových bytů a následnou úpravou okolí Obecního úřadu skončila jedna z etap týkajících se
návsi. Paní Panýrková se se zájmem a elánem přímo obdivujícím pustila do zkrášlování parčíků v obci a
taktéž převzala po paní Stejskalové péči o zeleň na hospodě a OÚ. Dolní parčík a Křížek byl
zamulčován kůrou, osázen a pokryt kameny a jsou zde či budou dosazovány další trvalky. Byla
zakoupená nová sekačka trávy na přilehlé ulice i stávající plochy zeleně na návsi, které opečovává pan
František Černý. Jako bylo vždy připomínáno a děkováno těm, kteří se o zeleň doposud starali,
děkujeme i těmto dvěma spoluobčanům za obětavou práci pro obec. Ať jim elán vydrží!
Začíná období prázdnin. Dětiček přibylo na návsi zas o něco více. Prosíme všechny řidiče projíždějící
ke svým nemovitostem na návsi, aby opravdu dbali pozornosti na místních komunikacích. Na rodiče či
hlídající osoby pak čeká opatrnost největší, vědět, kde děcko je a co dělá. Je hezké, že jezdí na
všemožných přibližovadlech, ale terén zdejší návsi neskýtá moc příležitostí k dobrému zabrždění, o
helmách na hlavách dětí ani nemluvě a taktéž chrániče kolen a rukou by se dozajista hodily. Možná ne,
ale to už je věc názoru. Tak pozor na karamboly.
Jak i malá holčička dovede vychovávat mladší kamarádky. Postěžovala si mně ona, o zeleň se
zajímající holčička, že její kamarádka trhala červené kytičky v „parku“ u hospody: „To se přece nesmí,
že jo? A já jí to několikrát říkala a je to ještě k tomu moje kamarádka!! Musím jí zas domluvit.“ A
zasmušile odběhla s košíčkem přes silnici. Hezké a poučné, že?
S velkým ohlasem hlavně u našich pamětníků se setkala velikonoční výstava starých fotografií naší
obce doprovázená hezkou velikonoční výstavkou prací dětí. Naši rodáci se „hledali“ na fotkách sousedů
nebo jiných občanů, debatovali nad tvářemi méně známými, až většinou nakonec dopomohl některý
z návštěvníků této povedené akce. Děkujeme paní Šourkové a paní Pilné.

Blahopřání k významnému životnímu výročí
V měsíci červenci:
9. 7. má své kulatiny pan Miroslav Vincenc z čp. 68. K jeho 55. narozeninám přejeme hodně zdraví a
spokojenosti.
21. 7 se dožívá 65 let paní Miloslava Vachušková z čp. 50. Přejeme pevné zdraví a potěšení z vnoučátek.
23. 7. v čp. 52 oslaví své krásné kulatiny /80 let/ paní Švecová Anna. Přejeme další léta prožitá ve zdraví, štěstí
a osobní spokojenosti.
V měsíci srpnu :
Srpen je měsícem nejenom žní, ale také i narozenin našich dvou obyvatelek, které se dožívají stejného věku, a to
85 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 dobré zdraví a spokojenost v dalším životě.
V měsíci září:
V čp. 19 oslaví 5. 9. paní Ludmila Motyčáková 65. narozeniny. Vinšujeme štěstí, pevné zdraví a hodně
optimismu.
Smutné události
Jakoby nebyl konec smutným událostem v místních rodinách na přelomu tohoto roku,umíráček si opět zazvonil.
Tento svět v jarních měsících opustili dva naši vážení občané, pan Václav Dušek /nedožitých 80 let/ a dále pan
Vrba Václav /nedožitých 77 let/
Čest jejich památce.
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