Vánoční zpravodaj obce Čečelovice
Rok 2011
V tiché hodině půlnoční
zaznít dej náladě vánoční,
ať vzácný ten sváteční čas,
rozzáří v srdcích všech jas.
Kouzelné Vánoce všem stálým obyvatelům
obyvatelům i našim chalupářům přeje obecní
zastupitelstvo Vaší obce.
Vážení a milí občané.
Dovolte mi v tomto předvánočním čase pár slov k téměř uplynulému roku.
Od ledna až do prosince probíhá tak jako jinde i v naší obci dění, které se týká náš
všech. Jsou to kulturní akce, sportovní akce a v neposlední řadě práce na zvelebení,
opravách, udržování i dalším rozvíjení našeho společného majetku.
Rok 2011 začal jako tradičně pořádáním 2 plesů, hasičského a ženského, v lednu a
únoru. Již v této době začínaly přípravy na největší společenskou událost posledních let, tj.
na uskutečnění 1. setkání rodáků naší obce spojeného se slavnostním hasičským cvičením.
Datum této akce bylo zvoleno na 21. května a letošní rok byl vybrán vzhledem
k významným výročím – vloni uplynulo 100 let od založení školy, letos oslavili hasiči 110
let vzniku sboru a příští rok uplyne 600 let od prvních zpráv o naší obci. Po velkých
přípravách nadešel slavnostní den. Počasí, což bylo nejdůležitější, se nám vydařilo, a tak
oslavy probíhaly nerušeně dle připraveného programu. Začalo se společným setkáním na
návsi, uvítáním hasičských sborů, následovalo vystoupení malých mažoretek a slavnostní
projevy, poté se hasiči a část obecenstva přesunuli na cvičiště a na návsi pokračoval další
program.
Kdo měl zájem, mohl zhlédnout výstavu dobových fotografií v budově bývalé školy
a probíhající výstavbu nových nájemních bytů v témže objektu.
V odpoledních hodinách byla sloužena mše svatá v kapli sv. Josefa.
Po celou dobu bylo pro všechny přítomné zajištěno občerstvení a den byl zakončen
taneční zábavou na návsi. Lidí se sešlo opravdu hodně a pro mnohé to bylo příjemné setkání
se svými blízkými a známými. Ti dříve narození zavzpomínali na dobu svého mládí, na svoje
vrstevníky a na léta prožitá v naší obci. Myslím si, že tato akce se vydařila, a tak bych chtěl
ještě jednou poděkovat všem, kteří se dle svých možností podíleli na přípravách, zajištění a
organizaci tohoto setkání.
A nyní k tomu, co se u nás v letošním roce udělalo. Největší akcí bylo
dokončení 9 nájemních bytů v budově bývalé školy včetně parkovacích stání a chodníků.
Stavba byla dokončena v měsíci říjnu a v současné době jsou již byty téměř obsazeny novými
občany naší vesnice.

Dále probíhají jako každý rok běžné práce zajišťující údržbu a vzhled naší obce.
Zjara to byl úklid veřejných prostranství, vysazování stromků v obecních lesích, během
vegetační sezony údržba zeleně, sečení trávy na obecních prostorách a péče o květiny, skalky
a květinovou výzdobu obecních budov. Na podzim proběhla opět údržba obecních lesů a
oprava stávajících oplocenek.
Všem, kteří se podílejí na těchto činnostech, jež mnohdy vypadají jako samozřejmost,
ale často stojí hodně úsilí a bez nich by naše obec nevypadala tak , jak vypadá, bych chtěl
také za celoroční úsilí poděkovat.
Bohužel jsme byli nuceni z nedostatku finančních prostředků původně zamýšlené
vybudování dětského hřiště na Pasece přesunout na příští rok, dále se nepodařilo dotáhnout
do konce úpravu krajnic u nových místních komunikací a úpravu zpevněné plochy na Vrchu.
To jsou již úkoly - včetně celkové opravy nádrže na Pasece - na příští rok.
Závěrem bych chtěl Vám všem popřát veselé a krásné Vánoce, novým obyvatelům,
aby se jim u nás líbilo, a do nového roku hodně štěstí, zdraví, porozumění a vzájemné
tolerance, protože to je pro dobré sousedské vztahy a společné soužití to nejdůležitější.
Milan Stejskal, starosta obce Čečelovice

PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE
 ze dne 13. 5. 2011
1. OZ jednomyslně schválilo a souhlasí s vinkulací pojistného plnění z pojistné
smlouvy reg. číslo 8602640181 ve prospěch Komerční banky a.s.
2. OZ jednomyslně schválilo rozpočtovou změnu č. 1/2011

 ze dne 24. 6. 2011
1. OZ neschválilo počtem 8 hlasů změnu ÚP pro firmu Miluše Zachová – Inter
Služby s.r.o. na výstavbu bioplynové stanice.
2. OZ schválilo výběr zhotovitele počtem 8 hlasů na parkoviště a chodník k
čp. 62. byla vybrána firma ALDAST s.r.o., Strakonice s nejnižší podanou
nabídkou ve výši 402.358,- Kč (cena bez DPH).

 ze dne 9. 9. 2011
1. OZ jednomyslně schválilo rozpočtovou změnu č. 2/2011
2. OZ jednomyslně schválilo vnitřní organizační směrnici obce s platností od
1. 1. 2011
3. Starosta obce informoval občany o připravovaných akcích.
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 ze dne 27. 10. 2011
1. OZ jednomyslně schválilo rozpočtovou změnu č. 3.
2. OZ schválilo jednomyslně smlouvu o výpůjčce plynárenského zařízení, jedná
se o prodloužení STL plynovodu a 3 ks plynovodní přípojky pro 3 stavební
parcely a to parcela č. 616/3, 1010, 1003/2 v k. ú. Čečelovice.
3. OZ odsouhlasilo odprodej obecního pozemku č. parc. 2177/1 p. Poklopové
č. domu 5.
4. OZ jednomyslně schválilo sestavení komise pro rozdělení obecních bytů v
č. p. 62 ve složení – předseda – Braun B.
členové – Hrubešová J., Vachl L., Krejčí F., Stejskal M.
5. OZ nesouhlasí s předloženým návrhem úpravy jízdních řádů autobusové
dopravy.
6. OZ odsouhlasilo podání žádosti o dotaci na MMR – oprava vodní nádrže na
pozemku parc. č. 1008.

 ze dne 29. 11. 2011
1. OZ jednomyslně schválilo rozpočtovou změnu č. 4/2011.
2. OZ jednomyslně schválilo aktualizaci POV.

 ze dne 20. 12. 2011
1. OZ schválilo rozpočtovou změnu č. 5/2011.
2. OZ schválilo aktualizovaný rozpočtový výhled do roku 2021.
3. OZ schválilo inventarizační komisi ve složení:
Předseda – Bohumil Braun
Členové – Ing. Josef Skala, Ing. Marie Kalbáčová
A pověřilo ji provedením inventarizace k 31. 12. 2011. Zahájení
inventarizace 31. 12. 2011, konec 4. 1. 2012.
4. OZ schválilo rozpočtové provizorium na rok 2012 ve výši 1/12 roku 2011 do
doby schválení rozpočtu.
5. OZ schválilo vnitřní organizační měrnici a účtovou osnovu obce Čečelovice
s účinností od 1. 1. 2012.
6. OZ schválilo místní poplatky na rok 2012.
- vodné 28,- Kč /m3 a schválilo odběr el. na noční proud – změna
tarifů
- stočné 200,- Kč / objekt do 3 osob + 50,- Kč za každou další osobu
- poplatky za svoz komunálního odpadu:
u trvale bydlících 460,- Kč/osobu
u rekreačních objektů 500,- Kč / objekt
- poplatky ze psů 60,- Kč / psa
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 Naši jubilanti
červen
červenec
Červená Růžena

81 let

Balatá Anna
Zach Milan
Švecová Anna

70 let
55 let
82 let

říjen
Němečková Aloisie

srpen
Vlčková Anežka
Chodová Růžena

září
81 let
87 let

Chodová Danuše

listopad
Klečka Petr
Švec František
Krejčová Marie
Hakr Antonín

82 let

65 let
88 let
91 let
82 let

55 let

prosinec
Němečková Marie
Skalová Dana

80 let
50 let

 Společenské akce
- 12. ročník vánočního turnaje ve stolním tenise pro registrované i

neregistrované hráče se bude konat dne 27. 12. 2011 od 9 hodin
v sále pohostinství.
-29. 12. 2011 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:
- 28. 1. 2012 od 20 hodin uspořádají bálovou veselici místní hasiči. Hrát bude
skupina Talisman.
-25. 2. 2012 od 20 hodin pořádají svůj bál místní ženy. O dobrou náladu se
jistě postará kapela Tři cvrčci.

 Zajímavosti z registru obyvatel naší vesnice
Věkové složení obyvatelstva obce Čečelovice k 20. 12. 2011
-zdroj dat: KEO-registr obyvatel
Věk od- do
Ženy
Muži

0-5
4
3

6-15
8
4

16-25
12
8

26-45
22
27

46-59
17
19

60 - 69
10
9

70-79
9
10

80-89
8
4

Celkem je nás 91 žen a 84 mužů.
Celkový počet obyvatel obce: 175
Nejstarší ženou je paní Marie Krejčová /91 let/.
Nejstarším mužem je pan František Švec /88 let/
Nenarodil se dosud letos žádný malý občánek .
V naší obci v tomto roce - 28. 5. zemřela paní Smíšková Jiřina.
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90-100
1
-

 Střípky a postřehy z naší vesnice
-Místní poplatky se budou vybírat 10. 2. 2012 od 16 do 18 hodin a 11. 2. 2012
od 8 do 10 hodin na obecním úřadě. Je možno jako loni si placení poplatků
rozdělit na 2 splátky, kdy druhá splátka bude muset být uhrazena do 30. 6. 2012.
-V měsíci prosinci došlo k posílení ranních autobusových spojů. Druhým
školním autobusem je možno se dopravit do Strakonic bez přesedání v Záboří,
neboť autobus z Blatné k nám pro studenty a ostatní obyvatele zajíždí.
- K tomuto číslu zpravodaje budou naši stálí obyvatelé dostávat také pohled
Čečelovic, který mohou využít při posílání pozdravu nebo jen tak pro založení
na památku.
-V tomto vánočním čase je tento kratičký článek, který vyšel v letním deníku
Strakonicko o naší obci, pohlazením po duši. Napsala jej paní redaktorka Jana
Štroblová. Protože se nám dostal do rukou až po vydání červnového zpravodaje,
otiskujeme jej až nyní. Je to hezká tečka za letošním rokem.☺
Čečelovice by si měl prohlédnout každý - Jana Štroblová
„Je vždycky potěšující vidět, že to někde funguje. O právě uplynulém
víkendu jsem se zúčastnila oslav šesti set let obce Čečelovice a 110. výročí
založení tamního sboru dobrovolných hasičů. Něco bylo vidět na první pohled.
Opravené komunikace, hostinec, hasičská zbrojnice či budova obecního úřadu.
Proměnou právě prochází místní škola. Všechno tohle by bylo málo, kdyby u
toho chyběli lidé. A podle toho, kolik se jich na návsi nebo na hasičské soutěži
za vesnicí při oslavách sešlo, bylo vidět, že jim rozhodně není lhostejné, co se
v obci děje. Možná by tahle obec neměla ležet na samém okraji strakonického
okresu, ale někde uprostřed. Aby se všichni mohli podívat, že to jde. Že i
v dnešní době, kdy peněz je pomálu, se dá něco dělat a obec může vzkvétat.“
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