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Ať jsou pro Vás vánoční svátky
příjemným zastavením, abyste načerpali
mnoho radosti do života a sílu překonat
všechny překážky, které Vám nastávající
rok přinese do cesty.
Přejí zastupitelé obce a redakční rada.

prosinec 2015
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Vážení spoluobčané,
další rok utekl v dnešním uspěchaném světě jako voda, nebo se mi to s
přibývajícími léty zdá, nevím. Jsme zase o rok starší, narodila se nám
jedna nová občanka a vesnice dál žila svým neměnným životem.
Sváteční akce v obci
Dovolte, abych na konci roku shrnul všechny události a akce za téměř
…………………str. 5
uplynulý rok 2015.
První zimní měsíce jsou vždy ve znamení příprav a pořádání dvou
tradičních plesů. Jak hasiči, tak i místní ženy se zhostili svých úkolů dá se
říci téměř bezchybně a odměnou jim byla, jako každoročně, dobrá nálada
všech účastníků. Na závěr plesové sezony pamatují ještě na naše
nejmenší, kteří na dětském maškarním plese zaplnili sál místního
pohostinství nepřeberným množstvím víl, princezen, kovbojů a dalších
pohádkových bytostí.
Betlémské světlo
Ale samozřejmě jsme se nejenom bavili, ale jako vždy probíhaly akce na
………………..str. 7
zlepšení a rozvoj naší vesnice. Byla zpracována projektová dokumentace
ke stavebnímu povolení na výstavbu čistírny odpadních vod na
Vzpomínání
Trávníkách, v letních měsících došlo k opravě pomníku obětem minulých
pana Němečka
válek u Slivonic, k opravě požární nádrže v obci /Rybníček/ a k výstavbě
………str. 8 a 9
hráze rybníčku Na Hlupíně. Dále došlo ke zhotovení nového bezdrátového
rozhlasu v naší obci, k instalaci elektrického zvonění v místní kapli,
osazení požárního hlásiče a na začátku obce byl umístěn měřič rychlosti,
který, doufám, sníží u některých řidičů jejich chuť k závodění při průjezdu
naší vesnicí a zvýší tak bezpečnost nás všech. V současné době je
dokončen projekt na přístavbu obecního úřadu a zpracovává se změna
č. 2 územního plánu. Dále bylo provedeno prodloužení vodovodu na
Pasece a při prováděné přeložce elektrického vedení (investovala firma
E.ON) v téže lokalitě jsme museli dofinancovat úpravu veřejného
osvětlení. Všechny tyto výše uvedené investiční akce si vyžádaly finanční
Plánované akce v
prostředky ve výši cca jeden milion Kč, z toho 270 tisíc činily přijaté
obci…….str. 10
dotace.
Po jarních větrech a následném výskytu kůrovce probíhá těžba v obecních
lesích a bude nutné provést úklid větví a vyčištění těchto prostor.
V letošním roce byla také započata komplexní pozemková úprava katastrálního území obce Čečelovice.
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V neposlední řadě nemůžeme zapomenout na všechny další drobnější práce a úkoly, které
probíhají každoročně a pro správný chod obce jsou ještě důležitější. Ať je to jarní úklid, květinová výzdoba,
sečení a úprava veřejných prostranství, běžná údržba všech našich zařízení a strojů, pořádání a příprava
dalších sportovních a kulturních akcí, akcí pro děti a pro další věkové kategorie. Vám všem, kteří jste svým
dílem a každý dle svých možností přispěli ke zdárnému naplnění všech těchto drobných akcí, bych chtěl
velmi poděkovat a požádat Vás, abyste pokračovali a vydrželi i v příštím roce. Každá pomoc nebo jen
aktivní účast, je-li myšlena upřímně, je vždy vítána.
Závěrem bych si v tomto předvánočním období přál, abychom zapomněli na nějaké malicherné sousedské
spory, spíše se porozhlédli, zda jsme někomu nevědomky neublížili, a společně v klidu oslavili nejkrásnější
svátky a konec roku 2015.
Vážení spoluobčané, do nového roku Vám všem přeji osobní a rodinnou spokojenost, klid a
úspěchy v zaměstnání, štěstí a to nejdůležitější, hlavně hodně zdraví. Protože pokud nám bude sloužit
zdraví, to ostatní už přijde samo.
Milan Stejskal, starosta
Z OBECNÍHO ÚŘADU
Přijatá usnesení OZ ze dne 22. 10. 2015
1.
2.

Přijatá usnesení OZ ze

OZ projednalo a schválilo rozpočtové změny č. 5, 6 a 7/2015.
dne 19. 11. 2015
OZ projednalo a schválilo návrh na usnesení.
I. Zastupitelstvo obce Čečelovice po projednání rozhoduje v samostatné působnosti, 1. OZ projednalo a schválilo
ale §6 odst. (5) písmeno a) a v návaznosti ne § 44 písmeno a) zákona č. 183/2006 Sb.,
rozpočtovou změnu č.
o územním plánování a stavebního řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební
8/2015.
zákon) o pořízení změny č. 2 územního plánu Čečelovice
2. OZ projednalo a schválilo
II. Zastupitelstvo obce Čečelovice po projednání rozhoduje dle § 6 odst. (6) písmeno
uzavření veřejnoprávní
b, zákona č. 183/2006 Sb o územním plánování a stavebního řádu ve znění pozdějších
smlouvy SH-6/2006
předpisů (stavební zákon) o podání žádosti o pořízení změny č. 2 územního plánu
s městem Blatná na úseku
obce Čečelovice na MěÚ Blatná – odbor výstavby a územním plánování (úřad
silničního hospodářství.
územního plánování), který dle § 6. Odst. (1) písmeno (c) zákona č. 183/2006 Sb. O
územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) Usnesení bylo schváleno 9
pořizuj územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém hlasy OZ.
správním odboru.

III. Zastupitelstvo obce Čečelovice po projednání dle § 6 odst. 5 písmeno (f) a
v návaznosti na ustanovení § 47 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) volí
určeného člena zastupitelstva p. Bohumila Brauna (dále jen určený zastupitel) pro
spolupráci s pořizovatelem a zpracovatelem při pořizování Změny č. 2 územního
plánu obce Čečelovice.
3. OZ projednalo nabídku firmy Starnet o pořízení vysokorychlostního
internetu a rozhodlo tuto nabídku neakceptovat.

Usnesení bylo schváleno 8 hlasy OZ.











Na obecním úřadě probíhá druhé kolo archivace úředních listin.
Jsou sepsány a zaevidovány požadavky na změnu územního plánu č. 2. Rozbíhá se řízení o uznání
požadavků. Tento proces bude trvat přibližně půl roku. Které požadavky občanů a obce vyjdou
z tohoto úředního řízení záleží na rozhodnutí příslušného úředníka krajského úřadu.
V případě málo slyšitelného hlášení obecního rozhlasu informujte zastupitele obce. Jednotlivé
hlásiče jde bez problémů nastavit na silnější zvuk během několika vteřin.
Diakonie Broumov děkuje všem občanům, kteří přispěli do podzimní sbírky. Přeje nám klidné Vánoce
a doufá v další spolupráci v jarních měsících.
Firma ZD Záboří pověsila vánoční výzdobu. Dále byla pověřena úklidem sněhu a posypem na
místních komunikacích v období zimy.
Uvažuje se o umístění zrcadla na výjezdu z čp. 62, kde výhled z areálu zakrývá sloup.
Dořešujeme povolení ke stavbě „Obecní dům – Čečelovice“. Zbývá dopravní řešení výjezdu z dolní
garáže na místní komunikace.
Budou podány žádosti o dotace v programu POV týkající se rekonstrukce sálu místního pohostinství a
splátky úroků z úvěru na dostavbu 9 bj. v čp. 62.
Další číslo obecního zpravodaje vyjde v měsíci březnu 2016.
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Naši jubilanti
V měsíci prosinci 2015 až únoru 2016 oslaví několik našich spoluobčanů významná životní jubilea. Všem
jmenovaným přejeme do dalších let hlavně hodně štěstí, pevné zdraví a kopu životního elánu.
Prosinec
pan Skolek Václav ml.
paní Hakrová Hana

55 let
65 let

Leden
paní Stejskalová Milada
paní Petrášková Anastázie
paní Vincencová Božena

88 let
60 let
75 let

Únor
pan Švec Pavel
pan Němeček Martin
pan Císař Eduard

55 let
45 let
60 let

Zdroj dat –Keo registr obyvatel

Střípky a postřehy














V adventním čase je opět krásně uklizeno na
čečelovických prostranstvích. Děkujeme tímto našim
občanům, kteří se celý rok starali, aby naše obec
vypadala k světu. Nyní je řada na našich zástupcích. Ti se
budou snažit o realizaci přístavby obecního úřadu a
zbudování zázemí pro údržbu zeleně včetně s místem pro
služby a místností sloužící ke shromažďování občanů
v horním patře.
V čase tradičního posvícení se rozhodla dvě naše menší
místní děvčata, že zavedou jakousi novou tradici vybírání
hnětynek. Navlékla to na sbírku pro sirotky a vyrazila do
„terénu“. V dnešní době sbírek na “něco“ není divu, že
někteří naši občané hnětynku dětem dali s dobrou vírou,
že asi bude dražba a pak se výtěžek na sirotky pošle.
Opak je pravdou. Byl to jen pokus o podvod, který vyšel.
Ve škole bylo vše řádně prošetřeno a rodičům sděleno.
Snad se děvčata poučila a nikdy již toto neudělají. Je to
pak pro ně jistě velká ostuda.
Do všech domů s trvale bydlícími občany byly rozneseny
kalendáře Svazku obcí Blatenska, kam přispíváme i my
našimi fotkami z dění v obci. Děkujeme tímto
přispěvovatelům za dodaná fota. Máme z čeho vybírat.
Prosíme o pohledy zimní krajiny kolem Čečelovic či
uvnitř obce. Při tvorbě kalendáře je dávána přednost
fotodokumentaci hlavně z akcí, ale jak je vidno, krajinky
jsou taktéž přidány.
Letošní sucho bylo přerušeno spadem dešťových srážek
v měsíci říjnu v celkovém úhrnu 61 litrů na m2 a v měsíci
listopadu 59 litrů na m2. Pokud však můžeme
konstatovat, bude třeba ještě mnoha velmi vydatných
dešťů, aby se vláha dostala do spodních vod, kde je veliký
deficit.
Místní ženy uložily kola a začaly opět cvičit v bývalé
školce. Jejich cvičení začíná vždy v pondělí od 19 hodin.
Budou rády, když se přidá ještě některá zdejší cvičenka.
Ale aktuální to bude asi až po Vánocích, kdy se skvělé
dobroty, které sníme, usadí v podobě nežádoucích
polštářků na těle.
Budeme pokračovat v tradici rozdávání Betlémského
světla v místní kapli sv. Josefa, a to dne 23. 12. 2015 od
18 do přibližně 19 hodin.
Kuriózní dopravní nehoda se stala v pátek 27. 11. Pan
poštovní doručovatel zanechal své služební vozidlo
nastartované a prý zabrzděné v místě nad horní čekárnou
a jal se roznášet ranní noviny v této lokalitě. V části nad
Harášků domem stála na vozovce paní Zachová.
Najednou se pošťácké auto rozjelo, přejelo vozovku,

narazilo do vozidla paní Zachové a skončilo na štítě
budovy. Odnesl to nárazník účastnice nehody a pošta má
zas o jedno auto méně. Zajímavé na tomto případu je, že
přivolaná dopravní policie dala řidičce dýchnout, aby
zjistila, zda před nehodou nepožila alkohol, ale pan řidič,
jehož auto onu nehodu způsobilo, nebyl na přítomnost
alkoholu zjišťován, neboť ve svém vozidle neseděl.
dost

Křest pomníku Obětem minulých válek
V letošním roce byla provedena oprava pomníku vojáků
padlých v minulých válkách, zejména v 1. svět. válce, který
stojí u silnice na hranici mezi katastry obce Čečelovice a
Slivonice. Na opravu byla poskytnuta dotace ve výši
20 000,- Kč z grantu z krajského úřadu Jihočeského kraje
a celkové náklady činily 39 500,- Kč (bez DPH)). Před
instalací nové pamětní desky se jmény padlých vojáků
jsme se dozvěděli, že v sousední obci Slivonice nemají
žádný pomník ani pamětní desku, která by připomínala
místní občany, kteří zahynuli v 1. sv. válce. Vzhledem
k tomu, že se pietní místo nachází na samé hranici
katastrů obou obcí, bylo po schůzce se zástupci občanů ze
Slivonic dohodnuto, že se nově instalovaná pamětní deska
doplní o jména padlých vojáků ze Slivonic a že pomník
bude společný pro obě sousedící obce. Po dokončení byl
opravený pomník slavnostně pokřtěn starostou obce
Čečelovice a starostou obce Velký Bor, panem
Zábranským. Při tomto symbolickém křtu bylo
dohodnuto, že se o údržbu pomníku a jeho blízkého okolí
budou starat obě obce střídavě vždy po jednom
kalendářním roce.

Foto a text Bohumil Braun, místostarosta obce
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Večer s knihovnou a dětmi
Týden knihoven není jen tak obyčejný říjnový týden.
Knihy a knihovny mají svátek a s nimi i čtenáři.
Čečelovičtí dětští čtenáři se na tuto událost
připravovali dlouho. Rozhodli jsme se, že nebudeme
jenom číst, soutěžit a hrát si, ale prokážeme i šikovné
ruce - tím, že si děti samy namalují a sestaví své
originální lampióny. Plán vyšel, což bylo vidět večer
9. října.
Sešli jsme se před obecním úřadem. Dvacet jedna (!)
nedočkavých a natěšených dětí a dvě průvodkyně
s otázkou, jak to zvládneme. Po rozsvícení lampiónů
se dlouhý průvod vydal na cestu, kolem OÚ a kapličky
dolů ke škole. U Krejčů na nás čekalo překvapení –
krásně vyřezávaná a nasvícená dýně.
Ve škole jsme vyšli nahoru do třídy, děti postavily
lampióny do oken a zábava mohla začít.
Na uvítanou přečetla paní učitelka Stejskalová pověst
o Narcisovi a víle Echó z knihy Diogénes v sudu. Hry
odstartovalo dračí sudoku. Řešily jej starší děti,
mladší hrály sluchové pexeso a ty nejmenší házely
klubíčka a míčky do krabice.
Následovaly další hry: hmatová kimovka – děti seděly
v kruhu s rukama za zády a snažily se poznat
předměty, které do nich dostávaly. Snaha přelstít je
nevyšla, uhádly všechny všechno, dokonce i Sabina
rozeznala uvadlý květ jiřiny a Adéla sáček
s pudinkovým práškem.
V další hře měli dva detektivové poznat změny, ke
kterým došlo mezi spoluhráči v kruhu, pak děti
skládaly přísloví. Ty nejstarší dostaly za úkol pohrát si
se slovy a přesmyčkami a odhalit, kdo nebo co je
ukrytý například ve slovech vidamýžď, slepavka,
brskonopí, mžikev, sýdřeň koprsa (hlemýžď, slepýš,
brslen, mrkev, sýkora koňadra).
Největší úspěch měla pantomima a obouvání židlí. Při
pantomimě předváděly 2-3 děti pohádkové postavy a
ostatní hádaly, při obouvání židlí vždy 2 děti
nazouvaly poslepu židlím ponožky a botky.
Na věku nezáleželo, velcí i malí se s vervou snažili
obout svoji židli v co nejkratším čase. Smíchu a křiku
bylo nadmíru.
Na úplném konci dostaly děti sladkou odměnu,
oblékli jsme se a postupně se po cestě rozcházeli do
svých domovů.
Na závěr velmi děkuji:
-paní učitelce Stejskalové, bez které by večer nebyl
tak hezký
-paní Ireně Zachové za fotografování a tím
zdokumentování celého večera
-obecnímu úřadu za poskytnutí financí na odměny
-všem, kdo nosili kulaté krabičky od sýrů, bez nich by
nebyly lampióny.
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Blíží se čas vánoční, přeji Vám klid a mír v srdcích,
pohodu, radost a štěstí v domovech.
Reit.

21. listopadu odpoledne se místní sál
naplnil obyvateli našich Čečelovic, aby poskytl
možnost vytvořit si adventní věnec a svícen
z přírodních materiálů, zhotovit ozdoby z korálků
na stromeček, nazdobit si předem upečené
perníčky či ušít ozdoby z plsti. Malí účastníci si
navíc mohli barvit fólie, které pak tepelně
upravené skýtaly možnost vánočních šperků.
Příjemnou náladu nám dopřával svou hudbou
pan Hrubeš a jeho milá manželka Jolka se o nás
vzorně starala po stránce občerstvení.
Pod rukama všech přítomných se rodila dílka
vskutku nádherná. Malé děti byly dospělými
chváleny, a tak se snažily ještě více. Musím
konstatovat, že naše dílničky jsou čím dál tím
více navštěvované a účastníci jsou stále
zručnější! Je skvělé, že i chlapci mají své ruce
přímo pozlacené a předčí svou šikovností
nejednu dívku.
Když doma večer zasouváme naše krabice
s materiálem do polic a říkáme si, tak zas za rok,
už druhý den brouzdáme po internetu a
nacházíme nápady na příště.
Děkujeme mnohokrát našemu obecnímu
úřadu za poskytnutí finančního příspěvku na
drobný materiál. Dílnička se tak stává zajímavá i
délkou, neboť zúčastnění nikam nechvátají a
udělají si výrobků více. Přesto, že adventní věnec
byla jediná záležitost placená, za cenu od paní
Pilné byste nikde nekoupili ani zelený korpus,
natož bohatě nazdobené nádherné dílo.
Dále děkujeme paní Katce Srbové, která
nám překrásně nazdobila perníčky na ukázku, i
když se již ze zdravotních důvodů nemohla akce
zúčastnit. Příprava na příchod miminka byla jistě
důležitější.
Děkujeme tedy všem návštěvníkům a před
Velikonocemi zase: „Ahoj v dílničce“.
Za čečelovické ženy Dana Stejskalová.
Foto dodala Irena Zachová.

Stránka 5

A je tu první adventní sobota roku 2015.
V 15 hodin začíná mše svatá za účasti celkem 24
místních obyvatel. Mezi přítomnými zaznívá, že
je nás více než v zábořském kostele o nedělní mši
svaté. Ozvučení skýtá možnost sdílet mši
s věřícími, kteří sedí uvnitř kaple. Pan farář
Marcin Piasecki děkoval za pozvání a již po mši si
zapisoval do svého kalendáře, kdy naši obec ve
svátečních časech navštíví příští rok. Pochválil
nás, že jsme zavedli zvyk rozdávání Betlémského
světla, které nám poskytne v blatenské faře dne
23. prosince dopoledne.
Kolem 16. hodiny se tvoří hloučky
obyvatel před místním pohostinstvím a jako loni
již voní po návsi kapří hranolky, punč, svařené
víno a čerstvá vánočka. Škoda, že počasí se
pokazilo a silný vítr žene návštěvníky do tepla
sálu a hospody. Čekáme na příjezd dudáků z
Pošumaví. Jejich vystoupení začíná slavnostně
před obecním úřadem u vánočního nasvíceného
stromku. Několik koled a honem do tepla, kde po
naladění nástrojů, kterým nedělá vůbec dobře
střídání teplot, začíná vystoupení. Dovídáme se,
jaké zvyky se k jednotlivým dnům v průběhu
prosince váží a večer plyne. Koledami se s námi
dudáci loučí a sál zaplňuje vánoční hudba
z „mixážního pultu“, kterou pan Hrubeš pečlivě
vybírá. Účastníkům se nechce moc spěchat
domů, děti se dožadují dalších, tentokrát
nevánočních písní. A tak se hospodou mezi stoly
projede mašinka, či přikráčejí malé slepice
v rytmu ptačího tance.
Tak se nám ten začátek adventu zase
vydařil. Díky všem za pomoc při organizování
setkání a veliké poděkování paní hostinské a
jejím pomocníkům.
dost
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Betlémské světlo je
plamínek, který putuje
napříč Evropou. Světýlko
zažehnuté
v místě
narození Ježíše Krista –
Betlémě – k nám letos
dorazí již pošestadvacáté. Myšlenka šíření
předvánočního
pokoje
a
míru
vznikla
v Rakousku, odkud se rozšířila do pětadvaceti
zemí světa. Tak byla založena novodobá vánoční
tradice. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce
1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí
vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na
pomoc znevýhodněným dětem. K nám se
Betlémské světlo dostalo po pádu čtyřicetileté
komunistické vlády a v rukou skautů a skautek
poprvé putovalo v prosinci 1989 až pod sochu sv.
Václava v Praze.
Betlémské světlo k nám tradičně připutuje
z Vídně, kde ho rakouští skauti a skautky předají
skautským delegacím z celé Evropy. Za Česko
tradičně přeberou plamínek skauti a skautky
z Brna.

Pouštíte s dětmi lodičky?
Přineste si domů Betlémské světlo a zapalte jimi
svíčku ve skořápce, která vyplouvá na svou cestu.
Děti si pak mnohem lépe představí, co znamená,
když jim svíčka po takovém dlouhém putování
napříč Evropou zhasne.
Když se ale o Betlémské světlo budete dobře
starat, vydrží vám po celé vánoční svátky. Je
hezké mít něco z místa, kde se Ježíšek narodil.
www.skaut.cz

Vnitřní prostor jeskyně nedaleko Betléma

Slavnostní předání
Slavnostní předání Betlémského světla proběhne
v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.
Plamen od skautů a skautek symbolicky
převezme arcibiskup Dominik Duka, starosta
Junáka Josef Výprachtický a další významné
osobnosti. Během předání zazpívá skautský sbor
Cantuta.
Betlémské světlo pomáhají skautům rozvážet
České dráhy. Mediálním partnerem je Český
rozhlas.
Následně se pak začne světlo rozvážet do všech
koutů republiky. Vyzvednout si ho může každý:
skauti a skautky totiž světlo nerozvážejí jen
vlakem, ale umisťují ho i do různých institucí,
jako jsou knihovny, na vánoční trhy, na náměstí
měst a do kostelů.
Jak bezpečně odnést Betlémské světlo až
domů?
Ideálním způsobem je obyčejná petrolejka, ale
dobře poslouží například i zavařovací sklenice se
svíčkou. Nezapomeňte na několik špejlí, abyste
si světlo mohli připálit.
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Vnitřní prostory chrámu Narození Páně v Betlémě

V naší obci bude Betlémské
světlo předáváno zájemcům
dne 23. prosince ( tj. středa)
od 18 do přibližně 19 hodin
v místní kapličce sv. Josefa.
Těšíme se na Vás.
dost

Vážení a milí čtenáři Zpravodaje. Máme tu opět
adventní čas a s ním i dobu rozjímání,
vzpomínek. Dovolte, abych Vám dnes nabídla
vzpomínky pana Karla Němečka - člověka,
kterého velmi ráda potkávám, neboť pan
Němeček je člověk velice pozitivní, přátelský,
optimistický a vyzařuje z něho klid, pohoda a
dobro.
Karel Němeček se narodil 15. 4. 1926 v čp. 53
jako nejstarší ze tří sourozenců Němečkových. Po
něm přibyla do rodiny ještě sestra a bratr, kteří
oba odešli časem do Plzně. Karel, ač nejstarší,
oba sourozence přežil.
Dětství bylo krásné i těžké zároveň. V první
polovině třicátých let začala doléhat na
obyvatele hospodářská krize a i tak malé děti,
jako byl v té době Karel, už byly obeznámeny
(formou úměrnou jejich věku) s tím, jaký dopad
bude mít taková krize na život rodiny. Mnoho
živobytí se snažila rodina zajistit vlastními silami.
Zadělávalo a následně se v peci peklo 7 bochníků
chleba, pro kvasnice a další drobnosti se chodilo
do obchodu paní Severové.
Malý školák nejvíce kamarádil s chlapci od
Vondrů a Františkem od Tesařů. Před Vánoci
nazuli hoši dřeváky a neváhali se společně vydat
s malým plátkem pily půlmetrovou závějí
k Mečichovu pro vánoční stromeček. Když ale
přes rok moc zlobili, našli pod stromečkem i
punčochu s bramborami. Mimochodem, lesy
k Mečichovu bývaly asi rajonem tehdejších
školáků, protože ve svých vzpomínkách je zmínil
kdysi i pan Václav Dušek (1929). O Velikonocích
zase kluci rádi chodívali k paní Chodové (dnes
Kůtovi), která je obdarovávala velkou hromádkou
vajíček. Na její štědrost dodnes pan Karel
nezapomněl.
U Tesařů byli v rodině čtyři chlapci a jeden z nich,
Stanislav, byl prý vtipným, bezprostředním
hercem v místním ochotnickém spolku. Stačilo,
aby vyšel na plac, a lidé už hlasitě jásali. Hodně
prý hrávala také současná nejstarší obyvatelka
obce - paní Růžena Chodová (Vrbová). Právě
v době adventní se pilně nacvičovaly divadelní
kusy pod vedením místních učitelů. Hrávalo se
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v hostinci u Severů, ve kterém bývaly i taneční
zábavy. Za války ovšem nebylo povoleno
tancovat, tento zákaz byl někdy porušován,
mladí lidé se i přes válečné útrapy chtěli bavit.
Němci také často dělali kontroly obilí, kontrola se
nevyhnula ani domu Němečkových.
Karel ve čtyřicátých letech vychodil čečelovickou
školu a na přání otce šel na zkušenou – zůstal
v obci a sloužil rok u pana Mráze. Pak šel
pracovat do Fezka Strakonice. Práce ho velmi
bavila, dokázal vytvořit různé vychytávky na
tkalcovských strojích. Dojíždění bylo ale poměrně
složité, zvláště v zimě. Ani s výplatou to nebývalo
nijak slavné.
Na konec války a na americkou armádu
vzpomínal pan Němeček velmi rád. Američané
prý byli velmi kultivovaní, přátelští.
Pan
Němeček ty první z nich nazval s uznáním
doslovně elitou, což v kontextu s tím, jak se o
americké armádě později mlžilo, vyznívá smutně.
A v souvislosti s jejich pobytem vzpomněl pan
Němeček opět Josefa Smitku – Pepíka Dudákouc.
Jeho vetchý a nelibě vonící oděv a obutí prý
Američané neradi viděli. Zastavili s džípem
napěchovaným novými botami před chatrčí a
naléhavě si přáli proměnu tehdejšího věhlasného
občana Čečelovic. S trochou nadsázky by se dnes
dalo říci, že se stali Smitkovými vizážisty.
Říká se: „Neraď, není Ti šedesát a v Rusku jsi
nebyl.“ Podle této citace by nemohl radit ani
Pepík Dudákouc. Ruština totiž byla jediný jazyk,
který prý Smitka neovládal a Rusko nikdy
nenavštívil. Jenže tahle citace v případě Pepíka
Dudákouc kulhá na obě nohy. Pan Němeček
vypravoval, že Smitka byl velmi zcestovalý,
ovládal mnoho jazyků, a proto překládal i
Američanům. Jinak ale žil po svém, s vozíkem a
psím spřežením vyrážel do lesa pro otop. Ač se to
může zdát neuvěřitelné, pan Němeček si ve

svých 89 letech pamatoval i jména některých
Smitkových pejsků – Šoršík, Katuška.. Úžasná,
neuvěřitelná paměť.
Vojenskou službu absolvoval pan Němeček u
ženijního vojska v Písku. Velmi rád na tu dobu
vzpomínal. Jelikož Písek není daleko, spolu se
svým kamarádem p. Tesařem z Buzic býval doma
prakticky každý víkend. Jinak ale vojenská služba
nebyla lehká, mj. na jednom pokoji bylo 27
vojáků. Jejich jména, stejně jako jména
nadřízených k mému velkému údivu opět bez
problémů můj hostitel vysypal z rukávu, stejně
jako několik historek. Vojnu prý by si měl zkusit
každý mladý muž.
Náš kraj je už zhruba od 16. století spojen
s kamenickou tradicí. V 18. a 19. století bývaly
v pásu od Blatné po Horažďovice desítky malých
lomů. Z těch větších si dodnes udržuje jméno lom
ve Slatině. Po postavení železniční tratě do
Blatné r. 1899 vzrostl ještě více zájem o
kamenické výrobky a ty pak putovaly po železnici
ke koncovým zákazníkům. Proč toto zmiňuji?
Mladý Karel se totiž po odchodu ze strakonických
fezáren, kde pracoval dva roky, rozhodl právě
pro kamenickou profesi v blízké Slatině. Složil
kamenické zkoušky a zvolil si pro celý svůj život
tuto nelehkou a fyzicky náročnou práci. Práci, při
které je zároveň kladen důraz na pečlivost,
přesnost a kde bohužel nebývá nouze ani o těžké
úrazy, jeden ošklivý na noze potkal i jeho.
Práci v kamenoprůmyslu dnes pomáhá zvládat
technika, počítačové řízené stroje. Dříve se vše
dělalo ručně – dlažební kostky, obrubníky,
patníky, mezníky, parapety, vchodové zárubně
(futra), mostní kvádry, pomníky, sloupy, koryta a
také kamenné schody, kterých pan Němeček
vyrobil pěknou řádku. Do Slatiny nevede od nás
žádné přímé autobusové spojení a většinou se
cesta do práce odehrávala pěšky nebo na
pionýru. Když ale napadlo hodně sněhu, musel
pan Němeček také zvolit trasu přes Horažďovice
a u nemocnice odbočit na Babín, Svéradice a
Slatinu. Do práce pak dorazil s prokřehlými
koleny a nohavicemi obalenými vrstvou
umrzlého sněhu. Přesto svoji profesi miloval a
byl jí věrný až do svého odchodu do důchodu.
Ve slatinském lomu pracoval z Čečelovic také pan
Dobřemysl.
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V rodinném životě měl štěstí, svoji manželku
potkal už jako mladý ve Fezku. Paní Němečková
pocházela z Mečichova. Po svatbě žili manželé
v domu č. 77, v roce 1955 se narodil syn Karel, o
tři roky později dcera Miluška. Začátkem
šedesátých let se manželé pustili svépomocí do
stavby rodinného domku, pouze s pomocí
jednoho zedníka. Kamenné schody, každá
dlažební kostka prošla několikrát rukou pana
Karla. Stál-li majetek tolik sil a odříkání, člověk si
ho pak jistě váží a udržuje jej. A na domku
Němečkových je to znát na každém kroku. I přes
vysoký věk má pan Němeček vše uspořádané,
uklizené, čisté. Přesto svoji paní citelně postrádá.
Oporou mu jsou děti i tři vnoučata, pokud nejsou
zrovna přítomni oni nebo některý soused,
společnost mu dělá čilá psí dáma Dášenka.
Jak zakončit dnešní povídání? Hledala jsem
v citátech o stáří nějaký, který by charakterizoval
mého
dnešního
pamětníka
–
člověka
houževnatého, vstřícného, člověka, který mne
během
svého
povídání
dokázal
nabít
neuvěřitelnou energií. Který se celou dobu mého
posezení usmíval, pokud vzpomínal na konkrétní
lidi, vždy je komentoval pozitivně, na každé době
a životní etapě viděl pouze pozitivum. I o tom,
jak vypadá naše obec, jak velkou proměnou
prošla náves, mluvil velmi hezky. Jedinou
výjimkou v jeho povídání byl smutný moment,
kdy ovdověl, a následné měsíce, kdy se
vyrovnával s odchodem své ženy.
Nyní už slíbený citát:
Johann Wolfgang Goethe – „Štěstí je poznat
v mládí přednosti stáří a stejné štěstí je udržet si
ve stáří přednosti mládí.“
Přeji, milí čtenáři Zpravodaje, Vám a Vašim
nejbližším krásné vánoční svátky, klidnou pohodu
u vánočního stromečku a hlavně pevné zdraví.
Vám, pane Němečku, děkuji za hezké povídání.
Zůstaňte stále takový, jaký jste.
aš

Prosinec:
Prosinec naleje a leden zavěje.
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
Když na Silvestra ráno sluní, v noci prudký vítr zavěje,
není na vína hrubé naděje.
Leden:
Na Nový rok déšť – o Velikonocích sníh.
Na Tři krále – zima stále.
Svatá Anežka když laskavá, vypustí skřivana z rukáva.
Únor:
O svaté Veronice bývá ještě sanice a svatá Dorota
také na sníh bohatá.
Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna.
Nenajde-li led Matějova pila, najde Josefova
širočina.
Z knihy: Medardova kápě – Jan Munzar

Tento krásný pohled na zasněženou silvestrovskou náves nám zaslal i s gratulací v prvních dnech
letošního roku pan Pavel Poklop. Děkujeme.
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