Květnový zpravodaj obce Čečelovice
2013
PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE
ze dne 24. 1. 2013
1. OZ projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č. 1/2013.
2. OZ projednalo změny smlouvy s firmou SPORKNET s. r. o. a pověřilo starostu obce podpisem
dodatku smlouvy.

ze dne 22. 3. 2013
1.
2.
3.

4.
5.
6.

OZ projednalo a schválilo podíl obce ve výši 27 000,- Kč grantu na vybavení SDH – hasičskou
stříkačku.
OZ projednalo a schválilo žádost AMK Pačejov o povolení průjezdu Rallye Pačejov dne 10. 8.
2013 v katastru obce. Žádost byla schválená s úpravou trasy dojezdu mimo obec a posílení
pořadatelské služby.
OZ projednalo a schválilo návrh kupní smlouvy na prodej části plynovodního řadu – stavby:
„Prodloužení STL plynovodu a přípojky pro parc. č. 616/3 a 1010 v Čečelovicích“ , na pozemcích
parc. č. 616/3, 1003/1, 1007, 1009, 1010, 2193/1, 2200, p.p.č. 1002 v k. ú. Čečelovice firmě E.on
Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, Č. Budějovice.
OZ schválilo smlouvu o výpůjčce na nádoby na separovaný odpad a pověřilo starostu obce
podpisem smlouvy.
Komplexní pozemkové úpravy pozemků v majetku obce – bude projednaná na příštím
zasedání OZ.
OZ projednalo a schválilo návrh rozpočtové změny č. 3/2013.

ze dne 10. 5. 2013
1. OZ jednomyslně schválilo rozpočtovou změnu č. 4/2013.
2. OZ schválilo kupní smlouvu o prodeji stavby: „Prodloužení STL plynovodu a přípojky pro parc. č.
616/3 a 1010 v Čečelovicích“, na pozemcích parc. č. 616/3, 1003/1, 1007, 1009, 1010, 2193/1,
2200, p. p. k. č. 1002 v katastrálním území Čečelovice a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
3. OZ projednalo a schválilo závěrečný účet obce Čečelovice za rok 2012 včetně příloh a zprávu o
přezkumu hospodaření za rok 2012 s výrokem bez výhrad.
4. OZ schválilo přijatá opatření ke zprávě o přezkumu hospodaření.
5. OZ vyjádřilo většinový nesouhlas v poměru 5:3 s provedením komplexní pozemkové úpravy v k. ú.
Čečelovice jako vlastník pozemků.

UDÁLOSTI V OBCI
V loňském roce připadlo 600 výročí založení obce Čečelovice. Při této příležitosti bylo
rozhodnuto pořídit si znak a vlajku obce Čečelovice. Jako symboly našeho vzniku a naší
samostatnosti. Na základě historických pramenů a po výběru z několika návrhů vznikla
konečná podoba znaku a vlajky, schválená heraldickým výborem Poslanecké sněmovny. Dne
16. 12. 2012 proto mohly být oba symboly obce slavnostně posvěceny.
Aby tento akt probíhal v důstojném prostředí a jelikož vnitřek místní kapličky již nějaký
čas volal po nutné opravě, pustili jsme se do její rekonstrukce. Byly provedeny nové omítky a
malby, dovnitř kaple je nyní zavedena elektřina, z truhlářských prací se provedla
rekonstrukce stávajícího oltáře. Tyto práce byly z převážné části kryty peněžním darem od
firmy ČEZ a.s. S interiérem dále souvisí provedené opravy stávajících sošek, hlavního kříže a
došlo k doplnění o novou sochu sv. Josefa (celková cena oprav 48 000,- Kč). Byla uspořádána
taktéž peněžní sbírka na opravy sošek, která vynesla částku 25 600,-Kč. Letos na jaře byly
do kaple dodány ještě nové lavice v ceně 36 000,- Kč.
Po provedených úpravách vlastní obec opravdu důstojný stánek pro pořádání slavnostních
bohoslužeb a setkávání věřících.

A nyní k symbolům na praporu a znaku obce.
Znak má tuto podobu: „V červeno-zeleně polceném štítě stříbrné snížené obloukové
břevno, nad ním kosmo postavená stříbrná sekera na zlatém topůrku šikmo podložená
stříbrnou kosou se zlatým kosištěm, pod ním dvojitý řecký kříž v kruhu, obojí zlaté." Obecná
figura sekery představuje atribut sv. Josefa, patrona kaple v Čečelovicích. Ve spojení dvou
zkřížených figur s obecnou figurou kosy připomíná figura sekery zmínku v kronice obce o
založení vesnice v souvislosti se vzpourou nevolníků na panství Střela. Heroldská figura
sníženého obloukového břevna vyjadřuje polohu obce na táhlém hřbetu mezi dvěma vrchy.
Figura dvojitého řeckého kříže ve spojení s figurou kruhu, je symbolem středu a jako taková
připomíná tradici údajného středu Evropy na katastru obce. Kříž a kruh pak mohou odkazovat
také na osobu a jméno Vlaška z Kruhu (jehož erb není znám) a tím tedy na první zmínku o
obci v souvislosti s platem pro církev (r..1412 Vlastěj z Kruhu daroval plat v Čečelovicích
jenínskému záduší )- Vlastěj z Kruhu se připomíná mj. jako majitel Miloňovic a pocházel
patrně z dnes již zaniklé vsi či dvora Kruh). Heroldská figura polcení štítu na dvě znaková
pole poukazuje na historickou vazbu obce ke dvěma panstvím (panství Střela a Hoštice a
panství Bratronice).
Návrh vlajky obce představuje opakování znakové figurální kompozice: „List tvoří červená
žerďová a zelená vlající část a bílý vodorovný obloukový pruh vycházející z dvanácté
šestnáctiny okrajů, s vrcholem v deváté šestnáctině šířky listu. Nad pruhem kosmo postavená
bílá sekera na žlutém topůrku šikmo podložená bílou kosou se žlutým kosištěm. Pod pruhem
dvojitý řecký kříž v mezikruží, obojí žluté. Poměr šířky k délce je 2:3."
Autorem návrhu byl p. Jan Tejkl z firmy Heraldická tvorba.
Středa 18. 3. 2013 pak bude navždy důležitým mezníkem v
Tento den byly totiž z rukou předsedkyně poslanecké sněmovny ČR
Čečelovicím uděleny vlajka a znak. Slavnostní předání znaku
videonahrávce a fotogalerii na www-stránkách naší obce.
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historii obce Čečelovice.
paní Miroslavy Němcové
si můžete přiblížit ve

Poslanecká sněmovna
18. 3. 2013

Naše čečelovická knihovna
Děti z naší knihovny a z MŠ Záboří se zúčastnily výtvarné soutěže, vyhlášené
Jihočeskou vědeckou knihovnou, Lesy ČR - Krajské ředitelství Č. Budějovice, ZOO
Ohrada Hluboká a Stezkou korunami stromů Lipno.
Téma „Lesy a příroda kolem nás“ děti zaujalo a s chutí malovaly - pastelkami, fixy a
hlavně vodovkami. Obrázky již doputovaly do Českých Budějovic, budeme s napětím
čekat na výsledky.
Odpoledne 8. května mohly děti přijít do knihovny, zahrát si „Člověče, nezlob se“ nebo
„Kloboučku hop“, malíři a malířky byli odměněni fidorkovou medailí a diplomem.
Zapsaných čtenářů v knihovně je již 38, knihovna má svůj úspěšně se rozrůstající
fond a půjčený putovní soubor ze Šmidingerovy knihovny Strakonice.
Děkujeme Obecnímu úřadu za velkou podporu, díky níž získala knihovna nové
počítačové vybavení, tiskárnu, kopírku, skener.
Miloslava Reitmajerová, knihovnice

3

Naši jubilanti
/zdroj dat KEO-registr obyvatel/. V květnu jsme v obci neměli žádného jubilanta.

leden

únor

březen

Stejskalová Milada

85 let

Balatý Jaroslav

75 let

Švecová Růžena

82 let

Němeček Stanislav

75 let

Skala Josef

60 let

Malý Josef

81 let

Harášková Helena

81 let

Dagucová Jitka

40 let

Kohout Ladislav

45 let

duben

červen

červenec

Němeček Karel

87 let

Chod František

60 let

Braunová Marie

80 let

Tvrdý Daniel

40 let

Duban Ladislav

65 let

Cinková Radka

40 let

Červená Růžena

83 let

Červený Jiří

50 let

Švecová Anna

84 let

Přejeme všem výše jmenovaným občanům hodně lásky, pevného zdraví a životního optimismu.

Smutné události:
1. února zemřel pan Václav Němeček. A 26. dubna pak tato smutná událost postihla rodinu pana
Františka Švece, který z tohoto světa v tento den odešel. Čest jejich památce a upřímnou soustrast
jejich rodinám a ostatním příbuzným.

Střípky a postřehy z naší vesnice
Dne 2. června uspořádají místní ženy ve 13 hodin den dětí na dětském hřišti Na Pasece. Při této
příležitosti bude herní areál oficiálně otevřen. V programu jsou hry a opékání buřtíků. V podvečerním
čase v 16 hodin pak v místním pohostinství můžeme shlédnout divadelní loutkové představení, které
bude hezkou tečkou za dnem dětí. Jen si přát lepší počasí než to, které panuje vždy o posledních
víkendech.
Každé zařízení má svá provozní pravidla. Taktéž tomu je i na našem hřišti. Všichni návštěvníci, hlavně
však rodiče a děti, by měli být informováni o provozu tohoto hřiště. Jak se mají návštěvníci chovat, co
mohou a co nemohou zde dělat. Vše bude vyvěšeno ve sportovním areálu. Již se objevily případy, kdy
děti a mládež v místě vhazují kameny do nádrže, tvoří ze štěrkodrtě mohyly, na umělém povrchu
hřiště se dokonce chystaly děti bruslit či jinak lumpačí. Je nutné malé i větší děti poučit a být jim také
příkladem. V areálu se nesmí kouřit či zacházet s otevřeným ohněm vyjma akcí s dozorem dospělých,
zdržovat se zde mimo provozní dobu apod.
Upozornění na blížící se konec možnosti doplatku za odvoz odpadů, vodné, stočné a poplatku z psů
/konec června/.

Prázdninové akce
V sobotu 29. 6. 2013 večer paní hostinská pořádá pouťovou zábavu, na které bude hrát na
prostranství návsi kapela Starý psi. Odpoledne se pak uskuteční 11. volejbalový a nohejbalový
pouťový turnaj na Pasece.
27. 7.2013 se bude konat další turnaj ve volejbale a nohejbale, a to v rámci
„Čečelovického léta“. Začátek je v 12 hodin a večer se pak můžeme těšit na zábavu pod
hvězdnou oblohou s kapelou pana Šimsy. Doufejme, že se vše vydaří a hlavně nám bude přát
počasí.
V sobotu 10. srpna 2013
bude v naší obci start i dojezd rychlostní etapy XXXIV. RALLY
AGROPA. Plánek trasy bude umístěn ve vývěsce před OÚ.
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