Vánoční zpravodaj obce Čečelovice
Rok 2012
2012
Ježíšek pomalu zapřahá saně,
za okny vidět je prskavek svit,
zavři teď oči a nastav dlaně,
lásku a štěstí do nich si chyť.
Kouzelné Vánoce všem stálým obyvatelům
obyvatelům i našim
chalupářům přeje obecní zastupitelstvo Vaší obce.

Vážení a milí občané.
Jako pokaždé v tomto předvánočním čase bych Vám chtěl říci pár slov k uplynulému roku.
Začátek byl jako vždy ve znamení dvou bálů, hasičského a spolku žen. Dá se říci, že se oba
vydařily, i když si myslím, že i v dnešní době, která nabízí spoustu dalších možností trávení volného času a zábavy,
by účast mohla být hojnější. Nevím, zda je to zapříčiněno celkovou společenskou krizí či jsou lidé znechuceni
celostátní politickou situací, ale i u nás ve vsi by bylo příjemné se všichni společně sejít a pobavit.
Tímto bych Vás chtěl pozvat i na veřejná zasedání obecního zastupitelstva, která někdy probíhají tak, že se
sejdou zastupitelé a zbytek z řad veřejnosti bych spočítal na prstech jedné ruky.
Kde jinde si můžeme nahlas promluvit o problémech, které Vás trápí či o námětech na zlepšení života
v naší obci. Zde má právo každý občan Čečelovic, samozřejmě slušnou formou, říci svůj názor.
Toto na úvod a nyní bych Vás seznámil s akcemi za účelem zvelebení obce, které proběhly v letošním roce.
Největší plánovanou investicí byla úprava požární nádrže na Pasece a zřízení dětského hřiště. Toto je v současné
době ukončeno, práce sestávaly z opravy tarasů, odbahnění nádrže, zhotovení dna, úprav přítoků, zbudování
podkladu pod hřiště, osazení hracích prvků a oplocení areálu. Celkem zde bylo proinvestováno přibližně 1.832.000,Kč a vše je připraveno na jarní využití. Doufám, že se všichni na hřišti a hracích zařízeních budou chovat dle
zpracovaného provozního řádu a nebude zde docházet k poškozování či ničení prvků a dalších věcí.
Druhou velkou stavební akcí bylo prodloužení a propojení jednotlivých výustí kanalizace na Trávníkách,
vybudování dalších šachet a příprava společné výustě pro napojení na plánovanou čističku odpadních vod, přitom
zde došlo k úpravě stávajícího terénu v celé lokalitě. Stavba vyšla včetně zaměření a projektu na 1.340.000,- Kč.
Z menších činností bych chtěl zmínit osazení dopravního značení v celé obci a opravy tarasů. V současné
době je dokončována poslední akce – oprava kaple sv. Josefa. Zde byly provedeny následující úpravy: opravy
vnitřních omítek, zavedení elektroinstalace, vnitřní malba, úprava dřevěného pultu oltáře. Byly zadány také opravy
soch a výroba jedné sošky nové, patrona naší kaple sv. Josefa. Vše by mělo být připraveno na akci, na kterou bych
Vás chtěl na závěr roku pozvat. V neděli 16. 12. 2012 proběhne v místní kapličce opravdu slavnostní odpoledne.
Bude zahájeno vystoupením dudáků, poté bude následovat slavnostní mše za účasti kněze, místního rodáka p.
Karla Vrby, s vysvěcením kaple, dále bude na programu svěcení znak u a vlajky naší obce. Na závěr předvedou
v sále pohostinství místní děti nastudované představení pohádky.
V neposlední řadě bych chtěl poděkovat všem, kdo jsou ochotni něco dělat. Vždyť fungování a život obce se
neskládá jen z velkých akcí, ale neméně důležité jsou běžné věci jako posekat kus trávníku, opravit oplocenku v lese,
shrabat listí, zasadit nebo zalít květinu či něco opravit. Všem těm, kdo se o tohle starají, patří velký dík.
Na závěr bych Vám chtěl popřát do nového roku hlavně zdraví, štěstí a pevné nervy. Řešme problémy
s úsměvem a radujme se z maličkostí, vždyť život je tak krátký.
Milan Stejskal, starosta obce Čečelovice

PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE
 ze dne 30. 10. 2012
1. OZ projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č. 4/2012.
2. OZ schválilo usnesení č. 30/10/2012 k návrhu na schválení zprávy o uplatňování územního
plánu Čečelovice dle ustanovení § 55 odst. (1) Zákona č. 1831/2006 Sb., o územním plánování
a stav. řádu, ve znění pozdějších předpisů, předloženou pořizovatelem (MĚÚ Blatná, odbor
výstavby a ÚP , jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 Sb. ve znění
pozdějších předpisů).
3. OZ schválilo předloženou smlouvu se zhotovitelem změny č. 1 – ÚP obce Čečelovice s ing. Š.
Ťukalovou a pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy.
4. OZ schválilo finanční náklady – vlastní finanční podíl na venkovní mobiliář ve výši 32%
z celkových nákladů v částce 9 417,- Kč.
5. OZ projednalo žádost p. Z. Šampalíka – firma SPORKNET k umístění antény na vodárně.
Bylo dohodnuto, že ve lhůtě do 1 měsíce firma předloží nový návrh žádosti. Přístup do
vodárny zajistí ing. J. Skala v souladu s podmínkami stávající smlouvy.
6. OZ schválilo odkoupení pozemků parc. č. 2123/27, 2136/1, 2136/2 od majitele pozemků p.
Štěpána Koláře za cenu 5,- Kč/m2.
7. OZ schválilo aktualizovanou vnitřní organizační směrnici obce Čečelovice.
8. OZ schválilo veřejnoprávní smlouvu s Městem Blatná o přenesené působnosti na evidenci
obyvatel.

 ze dne 20. 11. 2012
1. OZ schválilo vyhlášení veřejné sbírky na opravu 7 ks stávajících sošek z kaple sv. Josefa a na
výrobu sochy sv. Josefa. Veřejná sbírka bude prováděna dle sběrací listiny, bude probíhat jen na
území obce Čečelovice v termínu od 1. 12. 2012 do 28. 2. 2013.
2. OZ schválilo podání žádosti do státního fondu životního prostředí – prioritní osa č. 6, týkající se
podpory regenerace urbanizované krajiny – výsadba nové zeleně (akátů) na veřejné prostranství
okolo kapličky sv. Josefa.
3. OZ schválilo aktualizaci POV na rok 2013 – akce z dotačního titulu 1-4, zpevněná plocha okolo
budovy čp. 62.

 Naši jubilanti
Prosinec 2012
Němečková Marie
Němečková Marie

81 let
75 let

Přejeme oběma oslavenkyním hodně
spokojenosti a spoustu elánu do dalších let.

zdraví,

Zdroj dat KEO.

 Blahopřání k narození nových občánků
Dne 14. 10. 2012 se rodičům Andree Zabloudilové a Františku Skalovi narodil syn Theodor
Skala.
O necelý měsíc později se dne 8. 11. narodil syn Matěj Stejskal manželům Lucii a
Michalovi Stejskalovým.
Přejeme oběma rodinám hodně radosti z malých klučíků.

 Společenské akce
Od 1. 12. 2012 do 28. 2. 2013 vyhlásila obec Čečelovice finanční sbírku na opravu sošek a
zhotovení sošky sv. Josefa. Finanční příspěvky můžete dávat p. Zachové. Je připravena listina
darujících, kde bude vyjádřena částka a zaevidováno jméno přispěvovatele. Taktéž pak vše
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bude zdokumentováno i v místní kronice. Mohou si pak naši potomci přečíst, jakou částku
dali darem na sošky obyvatelé a jejich příbuzní.
5. 12. 2012 od 15,30 se všechny místní dětičky mohou zúčastnit Mikulášské besídky v sále
místního pohostinství. V 16,30 pak přijde předat dárky Mikuláš a jeho „pomocníci“.
16. 12. od 12,30 bude zahájeno slavnostní odpoledne, v kterém hlavním bodem je svěcení
nového znaku a vlajky obce, vysvěcení opravené kaple a sošek v interiéru. Odpoledne
zahájí dudácká skupina a bude odsloužena mše v místní kapli sv. Josefa, která bude před
zahájením slavnostního aktu zpřístupněna veřejnosti včetně prohlídky zrestaurovaných sošek
a nové sošky sv. Josefa zhotovené řezbářem p. Tittlem. Odpoledne bude zakončeno
divadelním představením místních dětí v sále pohostinství. Nacvičily pohádku Sněhurka a
sedm trpaslíků.
13. ročník vánočního turnaje ve stolním tenise pro registrované i
neregistrované hráče se bude konat dne 27. 12. 2012 od 9 hodin v sále
pohostinství.

29. 12. 2012 v 19,30 proběhne výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů obce
Čečelovice v sále pohostinství.
30. 12. 2012 ve 20 hodin se uskuteční předsilvestrovská rocková zábava. Hraje
skupina Extrakt. Rozloučení s rokem bude doplněno pečením berana na terase
místního pohostinství.
V příštím roce připravili pořadatelé z řad hasičů a místního spolku žen dva
tradiční bály:
19. 1. 2013 od 20 hodin uspořádají bálovou veselici místní hasiči. Hrát bude skupina Pozor,
vizita.
2. 3. 2013 od 20 hodin pořádají svůj bál místní ženy. O dobrou náladu se jistě postará
kapela Tři cvrčci.

 Střípky a postřehy z naší vesnice
- Místní poplatky se budou vybírat 25. 1. 2013 od 16 do 18 hodin a 26. 1. 2013 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. 2013.
- Vánoční čas přiměl naše obyvatele k výzdobě oken. Tu a tam už se objevují i ozdobené stromky.
Taktéž náš obecní vánoční strom doznal změny. Snad bude výzdoba trvalejší a méně poruchová než
ta předešlá. Byla částečně opravena i vánoční závěsná výzdoba na sloupech veřejného osvětlení.
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