Vánoční zpravodaj obce Čečelovice
rok 2013
Už nadešel nádherný vánoční čas
a kouzlo Vánoc je všude kolem nás.
Tak oslavte tento svátek spolu,
bok po boku u štědrovečerního stolu!
Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2014 Vám
všem přeje obecní zastupitelstvo Vaší obce.
Vážení občané.
Rok opět utekl jako voda a je zde zase adventní čas. Po vesnici se rozsvěcují ozdobené
stromky či průčelí chalup a zanedlouho přijde nejhezčí období roku, čas vánočních svátků.
A nyní, v tomto období těsně před koncem roku, nastává čas shonu a příprav, každý
přemýšlí, co by měl ještě vypořádat s odcházejícím rokem. Chtěl bych Vám popřát, abyste toto
vše zvládli v klidu a míru a pozvat Vás 14. prosince na slavnostní sobotní odpoledne. Od 14
hodin začíná mše v místní kapli, sloužit bude opět místní rodák pan Vrba, poté bude u
rozsvíceného vánočního stromku na návsi možno si poslechnout vánoční koledy, zazpívané
místními dětmi a zahrají i dudáci ze Strakonic, kteří se poté přesunou do místní hospůdky. Pro
zahřátí budou připraveny tradiční teplé nápoje: grog, punč a svařák. Proto za týden zapomeňme
na všechny starosti a přijďme se společně sejít a pobavit.
Minulý víkend proběhlo první společné setkání seniorů naší obce, na které bychom
určitě neměli zapomínat. Myslím si, že se velmi vydařilo, takže bude mít příští rok jistě
pokračování. Doufám, že se stejně vydaří i slavnostní nasvícení vánočního stromku, abychom
mohli založit v naší obci další tradici.
V tomto roce jako pokaždé probíhaly v obci tradiční společenské, kulturní a sportovní
akce, dále veškeré práce na údržbě našeho majetku, vzpomenu úklid obce, sečení trávy a úprava
zeleně, oprava vodovodu a tak dále. Všem, kdo přiložili ruku k dílu, bych chtěl poděkovat,
protože kolik z nás v dnešní uspěchané době má ještě chuť a čas udělat něco navíc, něco
vymyslet nebo zorganizovat. Z větších investičních akcí jsme letos provedli vydláždění nádvoří u
čp. 62 (bývalá škola) a obnovu stromořadí u kaple sv. Josefa na návsi, obojí celkem za 500.000,Kč.
V letošním parném létě byl hojně navštěvován komplexní areál na Pasece, takže došlo
k rychlému naplnění účelu a záměru, s jakým byl v minulém roce připraven. Při této příležitosti
bych chtěl apelovat na všechny návštěvníky, zvláště mladší generaci, aby si veškerého zařízení a
vybavení vážili, dodržovali provozní řád a nedopustili nějakého poničení.
Závěrem Vám všem přeji hezké a příjemné vánoční svátky se svými blízkými a do nového
roku 2014 pohodu, štěstí a hlavně hodně zdraví.

Milan Stejskal, starosta obce

Z veřejných zasedání OZ :
14. 6. 2013
1. OZ projednalo a schválilo smlouvu č. 121 24 003 o poskytnutí podpory ze státního fondu ŽP
ČR ze dne 23. 5. 2013 a pověřilo starostu obce podpisem této smlouvy.
2. OZ projednalo a schválilo závěrečný účet DSO RADINA za r. 2012 a zprávu o přezkumu
hospodaření za r. 2012.

19. 7. 2013
1. OZ odsouhlasilo počtem 7 hlasů kupní smlouvu o koupi nemovitosti čp. 31 za cenu 500 000 Kč
a pověřilo starostu obce podpisem smlouvy.
2. OZ projednalo a odsouhlasilo dodavatele veřejné zakázky na zpevnění plochy v č.p. 62
Čečelovice. Dle výběru hodnotící komise byla odsouhlasena firma Aldast s.r.o. Strakonice.
a) Zastupitelstvo obce Čečelovice rozhoduje o pořízení územní studie (dle § 6 odst. (6) písm. b)
zákona č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu „stavební zákon“) týkající se plochy
Z 1.2 (způsob využití plochy – plocha bydlení) ve změně č. 1 územního plánu Čečelovice, kde je
rozhodování o změnách v území u pozemků č. 616/1, 616/21, 616/22, 616/20, 616/23, 616/3
v k.ú. Čečečelovice podmíněno vypracováním územní studie.
b) Zastupitelstvo obce Čečelovice tímto žádá Úřad územního plánování – MěÚ Blatná příslušný
dle § 6 odst. (1) písm. b) zákona č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, o pořízení územní studie.
c) Pojmenování územní studie – ÚP. Čečelovice – změna č. 1.
ze dne 31. 8. 2013
1. OZ projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č. 5/2013
2. OZ schválilo komise na akci: „Regenerace stromořadí u kaple sv. Josefa na st. P. č. 49 v obci
Čečelovice“
Komise pro otevírání nabídek
Předseda – Ing. Josef Skala
Člen komise – Mgr. Dana Stejskalová
Člen komise – Ing. Marie Kalbáčová
Hodnotící komise
Předseda – Bohumil Braun
Člen komise – Luboš Vachl
Člen komise – ing. Josef Skala Ph.D ml.
Člen komise – František Krejčí
Člen komise – Stanislav Vyžral
OZ schválilo roční účetní uzávěrku Obce Čečelovice za rok 2012 – včetně Fin – 2-12, Rozvahy,
Výkazu zisků a ztrát a Přílohy.
ze dne 13. 9. 2013
1. OZ obce rozhodlo na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek výběru dodavatele na
akci „Regenerace stromořadí u kaple sv. Josefa Čečelovice parc.č. st. 49“.
Vítězem pro tuto akci se stala firma Jiří Včelák, Dlouhá 98, 383 01 Prachatice, IČ:67181724. OZ
pověřilo starostu obce podpisem smlouvy s tímto zhotovitelem.
ze dne 22. 11. 2013
1. OZ projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č. 6/2013
2. OZ Obce Čečelovice po projednání bere na vědomí:
Schválení možnosti využití územní studie „ÚP Čečelovice změna č. 1“ pořizovatelem (MěÚ Blatná
– odbor výstavby a územního plánování). Zapsání územní studie „ÚP Čečelovice změna č. 1“ do
evidence územně plánovací činnosti.
3. OZ schválilo aktualizaci POV dle předlohy.
Veřejné dění v obci:
-Sportovní akce
Ve čtvrtek 26. 12. od půl 9 se bude konat 14.ročník vánočního turnaje ve stolním tenise.
Zveme všechny příznivce malého míčku k účasti či povzbuzování. Jistě budou i hodnotné ceny.
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- Kulturní akce
V neděli 8. 12. 2013 se sejdou ve 14 hodin všichni malí vyznavači čertovského umění na
pekelské diskotéce v místním sále pohostinství.
V sobotu 14. 12. 2013 ve 14 hodin bude místním rodákem panem páterem Vrbou
sloužena mše v místní kapli. Po jejím skončení zhruba v 15,30 zahraje na návsi u
vánočního stromku Pošumavská dudácká muzika, která měla již v minulém roce
v naší obci svoje vystoupení. Zveme tímto všechny občany k jistě příjemnému setkání
uprostřed vánočního shonu. Zajištěno je i občerstvení a teplé nápoje.
V sobotu 28. 12. 2013 proběhne od 19,30 v sále místního pohostinství výroční valná
hromada Sboru dobrovolných hasičů.
Hasičský ples bude uspořádán 25. 1. 2014. O dobrou zábavu se postará kapela
Talisman.
Tradiční ples žen se bude konat 15. 2. 2014. K tanci a poslechu zahrají Tři cvrčci.
Naplánován je i dětský maškarní bál a to na 2. března 2014.
Upozornění občanům
1.Místní poplatky se budou vybírat 17. 1. 2014 od 16 do 18 hodin a dále 18. 1. 2014 od 8 do 10
hodin. Výše poplatků bude stanovena na nejbližším zasedání OZ, jehož zápis bude vyvěšen na
našich www-stránkách a na úřední desce.
2.Prosba- Pokud máte nějaké fotky z minulých akcí /sraz seniorů aj./, prosíme Vás, abyste nám
je věnovali do archivu obce. Dále budeme rádi, když nafotíte i další akce, které teprve
proběhnou. Snímky pak mohou být použity s vaším dovolením do našeho zpravodaje,
dvouměsíčníku Blatensko SOBĚ , kalendáře či jiných strakonických deníků a týdeníků. Vítány
jsou i fotografie z přírody kolem Čečelovic či obec v průběhu roku. Předem děkujeme.
Naši jubilanti:
paní Vlčková Anežka / 83 let/
paní Chodová Růžena /89 let/
Září:
pan Kalbáč Václav / 50 let/
Říjen:
pan Kalbáč Václav / 75 let/
pan Braun Bohumil /80 let/
paní Němečková Aloisie /84 let/
Listopad:
paní Fišerová Halina / 65 let/
pan Skala František /55 let/
paní Krejčová Marie / 93 let/
pan Hakr Antonín / 84 let/
Prosinec:
paní Štěrbová Pavla /75 let/
paní Němečková Marie /82 let/
paní Zíbarová Václava /40 let/
pan Švec Vojtěch /65 let/
pan Vyžral Stanislav /65 let/
Zdroj dat KEO
Všem výše jmenovaným přejeme hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody.

Srpen :

Smutná událost
Dne 22. října 2013 zemřel pan Štefan Motyčák. Čest jeho památce a upřímnou soustrast jeho
rodině.
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