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Obnova obecních rybníčků, zadržování vody v krajině
S ohledem na velmi teplý a suchý loňský rok 2015, který byl
nejsušší minimálně za posledních 55 let a nejteplejší za 165 let, tedy
od roku 1850, kdy začali vědci měřit teplotu na zeměkouli, se začínají
ve společnosti vést odborné diskuse o tom, jak šetřit dešťovou vodou,
jak ji a efektivně využívat a zadržovat v krajině. Podle expertů se
ukazuje to, čemu se říká změna klimatu, a není důvod si myslet, že to
v dalších letech bude jiné. Toto téma se týká samozřejmě i naší obce,
protože obec má ve vlastnictví několik menších rybníků, a to ve
většině případů spíše v horším než lepším stavu. Právě proto je úvodní
strana tohoto zpravodaje věnována obnově obecních rybníčků a
zadržování vody v krajině.
Zatímco vznik obecních rybníčků v zastavěných částech obcí
byl nařízený Ohňovým patentem Marie Terezie z 21. srpna 1751, kdy
bylo povinností vrchnosti dle tohoto patentu dbát na to, aby se
vybudovalo více studní a také dolin na dešťovou vodu jako zásobárnu
vody pro případ požáru, tak vznik rybníčků a rybníků ve volné krajině
byl spíše nahodilý. Tyto rybníčky o menších výměrách (kromě
chovných rybníků, které se ovšem v našem katastru nevyskytují)
vznikaly nárazově, často byly budovány majiteli pozemků, a to pro
jejich vlastní potřebu, ale o vznik některých se zasadila i sama obec.
Podle vlastníků jsou rovněž odvozené i jejich názvy. Rybníčky byly
zřizované většinou na přírodních vodotečích. Plnily funkci zadržování
vody v přírodě, sloužily pro napájení hospodářských zvířat na
pastvách, plavení koní, ke koupání ovcí před střiží a ty návesní
sloužily pro husy a kachny, ale také poskytovaly zásobu vody pro
případ požáru. Ve výjimečných případech sloužily i k podnikání
(kromě chovu ryb), kdy např. při rybníčku „Pasece“ bývala kdysi
pazderna. Tam, kde je dnes Karnosových rybníček „Na Planině“,
vyráběly se z hlíny tzv. vepřovice – viz zápis v pamětní knize z r.
1928.
Tyto rybníčky jsou poměrně staré a jejich přesné stáří a
zbudování není přesně známo. Každý rybník co článek určité soustavy
má svůj zvláštní účel a důležitost k celku. Vyžadoval při založení
zralého rozmyslu, místních zkušeností a i odborných znalostí.
Rybníčky jsou začleněny do soustavy toho kterého povodí nebo určité
srážkové oblasti.
V naší obci máme v současné době 4 rybníčky, podíl na jednom
rybníku (resp. má samostatné parcelní číslo) a dvě požární nádrže.
V minulosti zde bylo rybníčků více, v současné době jsou již zaniklé.
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Přehled obecních i soukromých rybníků dle KN (uvedeny jsou jejich pomístní názvy):
Současné, více či méně funkční obecní rybníky a požární nádrže:
1. Rybník „Na Pasece“(Paseka) – od r. 1969 požární nádrž, parc.č. 1008
2. Rybník „Rybníček“ – od r. 1974 požární nádrž, parc. č. 43/1
3. Rybníček „Na Jamkách“, parc. č. 123
4. Rybník „U Míchovky“ (Míchovka), parc.č. 749
5. Rybník „Na Drahách“, parc.č. 1567/2
6. Mrázů rybník má dvě parc.č. 1567/10 – obecní
7. Rybník „Dolejší Dráha“ (nebo také Hlupínský rybník), parc.č. 1567/3
Vodní plocha obecních rybníků a pož. nádrží celkem
Soukromé rybníčky:
V intravilánu obce:
1. Rybníček v zahradě bývalé zemědělské usedlosti čp. 15
2. Rybníček v zahradě bývalé zemědělské usedlosti čp. 16
V extravilánu obce:
1. Karnosů rybníček, parc.č. 1201/3
- plocha 331 m2
2. Mrázů rybník, parc. č. 1567/4 - plocha 257 m2
Zaniklé rybníky:
1. Křesťaníků rybníček, parc. č. 1101/1 542 m2
2. Rybníček „V Loužku“
3. Alínků rybníček – býval Na Brodcích
4. Kolářů rybníček – býval Na Brodcích

1 180 m2
220 m2
1 302 m2
647 m2
1 786 m2
431 m2
472 m2
6 038 m2

5. Frančáků rybníček – býval v Postánově
6. Rybníček „Ouvratiště“ – býval
V Ouvratištích
7. Kalbáčů tarašený rybníček – U Dlouhé
8. Šilhanovo rybníček v Prokutincích (Pod Loučky)
9. Machů rybníček – býval v Hnělicích
10. Bezejmenný rybníček Pod Vosečkou
11. Rybník „Na Jamkách“ – býval po pravé straně
silnice u křižovatky na Slivovice a Slatinu
….. a ještě několik dalších malých bezejmenných
rybníčků.

V roce 2012 byla opravená požární nádrž „Na Pasece“ a v roce 2015 požární nádrž „Rybníček“. Opravy byly
provedeny z poskytnutých dotací. V uplynulém roce byla z vlastních finančních prostředků provedená
kompletní oprava havarijního stavu hráze u rybníka „Dolejší Dráha“, včetně nového betonového výpustního
zařízení. V letošním roce bychom chtěli jeho opravu dokončit, tzn. vyřezat břehy od náletů, provést jeho
odbahnění a vysvahování břehů, aby mohl být rybník napuštěn a účelně plnit svoji funkci.
V příštích letech bychom se chtěli mimo jiných důležitých obecních akcí v rámci našich finančních možností
a případných dotací z ministerstva zemědělství zaměřit na opravu dalších obecních rybníků a rybníčků ve
volné krajině. Opravy a zlepšení technického stavu jednotlivých rybníků by měly vést k navrácení
původního účelu těchto vodních ploch, to znamená posílení retence a akumulace vody v krajině a navrácení
základních a vodohospodářských funkcí a dále zvýšení zásob užitkové vody pro obec a vytvoření zásob
vody pro případ hašení požárů, zejména na zemědělských plodinách a technice při obdělávání polností.
Naposledy byl rybník „Na Drahách“ využitý jako zdroj vody pro požární techniku při hašení zemědělské
techniky v lokalitě „Na Březinech“ v loňském roce.
Závěrem trochu odborných informací:
Co je to sucho – zjednodušeně řečeno:
nedostatek srážek v delším časovém období ve
srovnání s obvyklým stavem srážek
Typy sucha:
Meteorologické – menší množství srážek ve
srovnání s normálem
Zemědělské – půdní sucho, nedostatek vláhy
pro plodiny
Hydrologické – podstatné snížení hladin
vodních toků
Socioekonomické – dopady sucha na kvalitu
života
Pramen: Centrum globální změny AV ČR 2015

Bohumil Braun, místostarosta obce

Rybník „Na Drahách“
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Foto Martin Žákovský

Přijatá usnesení ze zasedání OZ
 ze dne 10. 12. 2015
1. OZ projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č.
9/2015.
2. OZ projednalo a schválilo rozpočet DSO Radina na r.
2016.
3. OZ projednalo a schválilo plán inventury, složení
inventarizační komise (za rok 2015).
4. OZ projednalo a schválilo návrh rozpočtu obce
Čečelovice na rok 2016 jako přebytkový.
5. OZ projednalo a schválilo účtový rozvrh na rok 2016.
6. OZ souhlasí s podáním žádostí o dotace na dotační
programy Jihočeského kraje pro rok 2016.
Jedná se o tyto programy:
· Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních
komunikacích
· Podpora sportu
· Podpora práce s dětmi a mládeží
· Podpora jednotek SDH
· Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží
(návesních rybníčků)

 ze dne 11. 2. 2016
1. OZ projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č.
10/2015.
2. OZ projednalo a schválilo výši místních poplatků
na rok 2016 ve výši:
- vodné 28,- Kč /m3
- stočné 200,- Kč / objekt do 3 osob + 50,- Kč za
každou další osobu
- poplatky za sběr, třídění a svoz komunálního
odpadu:
u trvale bydlících 500,- Kč/osobu s výjimkou osob
do 3 let a osob nad 70 let sazba 250,- Kč a u
rekreačních objektů 500,- Kč / objekt
- poplatky ze psů 60,- Kč / 1 psa
3. OZ projednalo a schválilo bezúplatné zřízení
věcného břemene na pozemku 616/22.
4. OZ souhlasí se zřízením jednotky SDH obce s
účinností od 1. 1. 2016
Usnesení bylo schváleno celkem 8 hlasy členů OZ.

Usnesení bylo schváleno celkem 8 hlasy členů OZ.

Informace z obecního úřadu


V prvních měsících tohoto roku byly podány 4 žádosti na granty vyhlášené Jihočeským krajem.
Podpora sportu – na pořízení 2 cvičicích strojů pro dospělé, které bychom umístili v lokalitě
sportovního hřiště na Pasece.
Podpora práce s dětmi a mládeží – na pořízení deskových společenských her pro děti a pořízení barevného kopírovacího stroje s nízkou finanční náročností na tisk.
Podpora jednotek SDH – pořízení hliníkového žebříku a kalového čerpadla.
Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) – žádost o zafinancování vyčištění rybníku „Jamka“ a výstavby jeho opěrných hrází.
 Zbylé místní poplatky je nutno zaplatit do 30. června 2016. V případě neuhrazení dané částky bude
doměřeno penále ve výši trojnásobku dlužné částky! Paní pokladní zašle písemně několika málo
obyvatelům termín, kdy bude na obecním úřadě poplatky naposledy vybírat.
 Obecní úřad Čečelovice spolu s Diakonií Broumov uspořádal SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ dne: 15. a
22. 3.
 Obecní zpravodaj č. 46 vyjde v měsíci červnu 2016.
dost

Věkové složení obyvatelstva Čečelovic /zdroj dat KEO-registr obyvatel/
0-5 let

6-15 let

16-25 let

26-45 let

46-59 let

60-69 let

ženy
5
11
12
25
17
15
muži
9
9
4
29
17
14
celkem
13
20
16
54
34
29
Nejstarší žena - Marie Chodová, letos oslaví 92 let
Nejstarší muž - Karel Němeček, letos oslaví 90 let
V obci se loni narodil 1 občánek - Charlotta Skalová
Zemřela 1 obyvatelka –Dana Chodová
Ke dni 31. 12. 2015 bylo v naší obci celkem obyvatel 198 z toho 104 žen a 94 mužů.
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70-79 let

80-89 let

11
10
21

7
3
10

90-100
let
1
0
1

kam

Naši jubilanti
V měsících březnu až červnu oslaví několik našich spoluobčanů významná životní jubilea. Všem
jmenovaným přejeme do dalších let hlavně hodně štěstí, pevné zdraví a kopu životního elánu.
Březen
paní Růžena Švecová
pan František Šourek
paní Helena Harášková

85 let
65 let
84 let

Duben
paní Jiřina Skalová
pan Karel Němeček

60 let
90 let

Květen
pan Václav Fišer
Zdroj dat KEO –

65 let
registr obyvatel

V měsíci červnu neevidujeme žádného jubilanta s kulatými narozeninami.

Tříkrálová sbírka pod záštitou obecního
úřadu
Dne 9. ledna 2016 se v naší obci poprvé uskutečnila
Tříkrálová sbírka, která vynesla částku 7 203,- Kč.
Sbírky se zúčastnila skupina místních dětí, kterou
vedla paní Alena Šourková. Ta se také postarala o
přivezení obleků dětí, malých dárečků a
pokladničky, taktéž sbírku posléze předala
v Oblastní charitě Horažďovice. A kdo byli naši první
koledníci? Sbírky se zúčastnili Patrik Pekař,
Kristýnka Lávičková a Lucka Behenská. Děkujeme za
ochotu.
Poděkování dárcům za projevenou vstřícnost:
V našem regionu /Horažďovicko/ včetně obcí se
celkem vybralo 250 338,- Kč a účastnilo se jí 69
skupin koledníků. Celková částka byla zaslána na
celorepublikové konto, odkud nám bude poměrná
část peněz (65 %) opět vrácena za účelem podpořit
charitní práci se seniory v našem regionu
(pečovatelská a ošetřovatelská služba, volnočasové
aktivity) a projekt občanská poradna. Část peněz
bude dle našeho záměru poskytnuta na vybavení
pro sportovní a volnočasové aktivity dětí v Dětském
domově v Chanovicích, část na krizový fond pro lidi
z Horažďovicka postižené přírodními živly a
finančně by měl být podpořen nákup rehabilitační
pomůcky pro malého chlapce z našeho regionu,
kterému komplikují dětský život následky dětské
obrny. Využití prostředků, které se vrátí zpět
Oblastní charitě Horažďovice, bude podrobně
popsáno v horažďovickém měsíčníku Obzor.
Dalších 35 % výnosu sbírky bude rozděleno dle
tohoto klíče:
 15 % sbírky je určeno na podporu projektů
charit v českobudějovické diecézi, tyto prostředky rozděluje Diecézní charita České
Budějovice (Diecézní charita České Budějovice

metodicky vede a řídí všechny charity v
českobudějovické diecézi)
 10 % sbírky je určeno na humanitární pomoc,
kterou poskytuje Diecézní charita ČB v
českobudějovické diecézi a v zahraničí
 5 % sbírky je určeno na humanitární pomoc,
kterou poskytuje Charita Česká republika v
České republice a v zahraničí
 5 % je režie sbírky
S pozdravem a přáním všeho dobrého v novém roce
Bc. Olga Šulcová, koordinátor Tříkrálové sbírky

Foto Alena Šourková
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dost

Letošní rok jsme zahájili opravdu sportovně. 1. ledna
odpoledne jsme si vyšlápli do přírody a načerpali tak sílu
do dalších dnů plných shonu. Tentokrát byla zvolena
trasa k Záboří, dále směrem na Kátovsko a zpět k nám.
Navíc se zapojili i muži, stmelili jsme se s našimi
chalupáři a silvestrovskými návštěvami, které ještě
v tento čas doléčovaly probdělou noc, no prostě skvěle
se nám šlapalo.
Někomu se tedy moc nechtělo, ale rodičové dopoledne
podumali a malým capartíkům zhotovili terénní vůz ze
staré skříně a podvozku letitého kočárku. Došlo i na
občerstvovací lahvičky. O fotodokumentaci zdařilé akce
se postarala naše Alča Šourková.
Po skončení pochodu jsme dosedli v místní hospůdce,
která v tento podvečer praskala doslova ve švech. Bylo
vidno, že stejný nápad byl realizován i mečichovskou
omladinou a do našich výšek se došplhali i občané
Slivonic. Nicméně paní hostinská s Vašíkem měli napilno,
ale stihli vše. Některým z nás se z vyhřáté společenské
místnosti opravdu nechtělo. Naučili jsme se hrát
„semafor“, u stolu padala hesla z oblíbených českých
filmů a nakonec jsme vlastně hospodu zavírali. Těšíme se
na další pokračování.
dost
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Foto Irena Zachová, Lukáš Zach

Naši nejmenší se nedali zastrčit
do kouta a po plesech dospělých
/hasičů a žen/ se 27. února
rozezněl místní sál písničkami
z trochu jiného soudku.
Tentokrát jsme vsadili na sobotu
a asi to bylo dobře, jelikož na sále nezůstalo jediné volné
místečko.
Krásné masky a důvtipné kostýmy po chvíli ostychu
zaplnily parket a tančily ze všech sil. Během tance se
odbíhaly občerstvovat pitíčkem nebo výborným
zákuskem a pak znovu do akce.
Člověk jenom žasne. Kde všechnu tu energii berou, je
pravda, že jejich vitalita je nakažlivá a dobíjí baterky i
nám dospělým. Přichází Radunka s Evičkou a na
požádání malují malým tanečníkům barvičkami na
obličej nejrůznější obrázky. Moc krásné! Někteří jdou
několikrát, tak se jim to líbí. O přestávce rozdáváme
tombolu a je to bez slziček, protože je letos rozdělená na
holčičí a klučičí, takže už se nestane, že kluci hází barbínu
do koše a holky fňukají nad traktůrkem.
Sálem, hospůdkou i návsí projede mašinka a konfety a
balonky budeme sbírat zřejmě ještě týden. Ale stálo to
za to a už se těšíme na příští rok. Děkujeme všem, kdo
pomáhali a podíleli se na zdárném průběhu akce.
hrub
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8. březen
8. březen je dnem žen,
tak si na to připijem,
na zdraví a dlouhá léta,
ať nám krása neodkvétá,
ať jsme pořád pěkný holky,
co tak rády pečou vdolky.

5. března v podvečer se v sále pohostinství
uskutečnilo setkání místních žen, které byly
předem obeslány pozvánkou. Tu navrhly naše
děti a během večera jsme mohly dát v anketě o
nejhezčí obrázek malým výtvarníkům svůj hlas.

Kdysi, ne tak dávno, něco ze života nás všech:
Bylo, nebylo, jedna dívka krásná, mladá,
měla jenom sebe ráda.
Pak najednou však nastal zlom,
když jí do života vstoupil on.
Ten mladík srdce své jí dal,
a pak ji navždy miloval.
Přišly děti, starosti a těžké chvíle,
ale byli na to stále dva.
A ušli spolu dlouhé míle,
vždyť život není lehký,
ale také není třeba se ho bát,
jenom si ho člověk musí umět užívat.
S tím vším, co k němu patří,
hlavně se umět smát,
vždyť jsme tu jenom na chvíli,
tak co si více přát.
Tak na zdraví, mé kamarádky, přítelkyně,
mé milé sousedky a všechny ženy známé,
přeji Vám všem hodně síly,
když už jsme se jako ženský narodily,
ať nás život baví každý den
a všem, ať vyplní se jejich sen.
Ať každý den náš stojí za to,
tak dáme si teď ruku na to
a všechny starosti teď hoďme za hlavu
a pojďme si společně užít zábavu.
Na zdraví!

Každou z nás při vstupu do sálu přivítal mladý
jinoch se sklenkou vína k přípitku a růží.
Pan starosta ve svém projevu zdůraznil, že jsme
pro své muže pevnou oporou v životě a často i
krkem, který tou mužskou hlavou otáčí. Pak se
slova ujala paní místostarostka, která nás
začátkem večera provázela.
Hezkým letošním zpestřením bylo vystoupení
mažoretek PREZIOSO SOKOL Blatná. A tak jsme
mohly shlédnout skladby Natálky Troníčkové, 2.
vícemistrně ČR v sóle POM-POMS v aerobikovém
stylu a Kateřiny Čapkové, mistrně ČR 2015 ve
svém vystoupení nazvaném Pavouk.
Překvapením večera pro mnohé byla báseň,
kterou si pro pobavení i zamyšlení složila naše
Jolka Hrubešová. K tanci i poslechu zahrála
v lidovém tónu hudební skupina Toto a dále nás
rytmem moderních hitovek
obšťastnil pan
Hrubeš. Všem zúčastněným se večer určitě líbil.
dost

Foto Halina Fišerová
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Střípky a postřehy
o Tříkrálová sbírka byla v naší obci přivítána
s velkým očekáváním. Občané byli štědří a
vybraná částka 7203,- Kč doputuje k rukám
potřebných.
o 22. února se z teplých krajin navrátil špaček.
Posadil se na vysokou jedli v zahradě u
Severů. Blízko svého hnízda v dutině staré
jabloně pak zpíval celé odpoledne. Bylo to
ale asi předčasné veselí. O týden později
uhodily mrazy a velké sněžení. Počasí se
oblékalo spíše do zimního kabátu. Jak to se
špačkem dopadlo? Dobře. Prý je v tomto
období zrno-žravý, a tak přežil. Navíc mu
přiletěla i jeho družka a na větvích stromu
teď sedí oba, sice skrčení, ale šťastní.
o V měsíci prosinci spadlo na území Čečelovic
pouhých 20 litrů vodních srážek na m2,
v lednu 31 litrů a v únoru pak 64 litrů.
o V začátku tohoto roku si opět musíme nosit
za větrného počasí v noci baterky, abychom
vůbec trefili domů. Světla veřejného
osvětlení se zhasínají dost často a dokonce
trvá tato situace i několik dní po sobě.
V těchto dnech probíhá řešení problému.
o Paní Alena Šourková přišla s nápadem udělat
besedu pro místní děti nad naší obecní
kronikou. Termín doladíme a budeme se
snažit ukázat budoucím malým kronikářům,
co naši předkové v těchto knihách psali, jak
se dělá zápis dnes apod.
o V měsíci dubnu se opět sejdou děti na
„večeru s knihou“. Noc s Andersenem
připravuje naše paní knihovnice na pátek
1. dubna /a nebude to apríl/.
o Tak máme v Čečelovicích turnaj nejen ve
stolním tenise, volejbale, nohejbale, ale i ve
šnopsu. Vítězem tohoto posledního se stal
pan Petr Kalbáč.
o Také šachisté si budou lámat hlavu, kterou
figurkou táhnout, aby byla hra vítězná.
Sejdou se 27. 3. od 9 hodin na 6. ročníku
velikonočního šachového turnaje. Obecní
úřad podporuje místní klání a dodal ceny pro
vítěze.
o Místo automatu na cigarety byl v pohostinství instalován herní automat pro hru
zvanou šipky. Již byly dokoupeny šipky
krásných tvarů i výtvarného řešení. A
šikovné ruce mají hráči také. Co turnaj?

Letošní rok začal u hasičů tradičně hasičským
bálem, konal se 23. ledna, k tanci a poslechu
zahrála skupina Talisman.
Na přelomu jara a léta se budou konat hasičské
soutěže v našem okrsku. První bude 25. 6. –
memoriál Václava Křivance v Lažánkách a poté
9. 7. oslavy 115 let od založení hasičů v Zadních
Zborovicích. Soutěží se zúčastní obě družstva, jak
mužů, tak žen.
V letošním roce se chceme pokusit o obnovu
dětského družstva hasičů a v příštím roce s nimi
také vyrážet na soutěže. Dětí je v obci hodně a po
prvních průzkumech mají i chuť se zapojit a
poznat něco nového, a tím následovat své
kamarády ze školy ze Záboří.
V měsíci dubnu nás však nejprve čeká brigáda na
úklid obce a chceme pomoci také při úklidu větví
po těžbě v obecních lesích, aby se mohlo začít se
sázením nových stromků.
Milan Zach ml., velitel SDH

Foto Bohumil Braun

Mladí hasiči

Loňské bratronické klání

dost
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Ze vzpomínek pamětníků I. část

Antonín se na návsi
setkával se svými
vrstevníky, kterými
byli
dva
bratři
Němečkové, Václav
Pech,
Václav
Dobřemysl ze stavení u rybníčku,
Václav Dušek, František Adámek (čp. 18) a p.
Kozel, jehož rodina později odešla do pohraničí.
V obci fungoval obchod, kam se chodilo pro sirky,
mýdlo, cukr, svíčky... Mouka, chléb se kupovaly
v malé míře, neboť v Horažďovicích fungovaly
čtyři mlýny, tři mlýny mlely v Blatné, další mlýn
stál u rybníka Kuš. V Čečelovicích byl též švec,
kolář, dva řezníci. Jedním z řezníků byl pan
Klásek, který vozil maso až do Plzně. Ve středu se
zabíjelo a ve čtvrtek 30 až 40 poražených pašíků
putovalo na korbě automobilu do Plzně. V menší
míře se všelijaké mastné dobroty nechaly sehnat i
v hostinci U Severů.
Hospoda U Severů se původně jmenovala
Kohoutova a podle nejstarších záznamů zde
hospodařil jakýsi řezník Vojtěch Kalbáč, který
spolu se svojí ženou Marií, roz. Skolkovou, měl tři
děti. Nejmladší Anna (1910) se pak roku 1930
provdala za Jana Severu z Bavorovic u Hluboké. A
dle dobových pamětníků to nebyla svatba
ledajaká, svatební kočáry tvořily špalír až
k budově školy. Tímto sňatkem se zároveň
vyřešily existenční problémy kolem hostince,
který by jinak spěl k zániku. Ženich Jan Severa se
s elánem a nadšením pustil do podnikání. Tehdy
nemohl tušit, jak pohnutý osud a krutý konec ho
v budoucnu díky komunistické zlovůli čeká. Ale o
tom ve vypravování později.
V obci fungoval i druhý hostinec, v čp. 36, U
Křivanců. Původním majitelem byl Augustin
Braun (1848), který se svojí ženou Kateřinou měl
11 dětí. Dcera Anna (1885), pátá v pořadí, se roku
1908 provdala za hostinského Václava Hakra.
Z tohoto manželství se narodily dvě dcery, mladší
z nich, Anna, se 27. 5. 1939 provdala za Karla
Křivance z Mečichova. Tím se toto jméno dostalo
do Čečelovic a hospoda tak měla název, jaký
máme v povědomí dodnes.
Ale zpět k rodině vypravěče p. Hakra. Manželé
Hakrovi měli práce kolem hospodářství a čtyř
synů požehnaně. 16 ha polí, 3 ha lesa už dalo
pěkně zabrat. K takovému hospodářství bývaly

Obyčejné prosincové odpoledne. Slunce
prosvěcuje okno venkovského stavení, proniká
hustou záclonou a jeho paprsky dopadají na
obraz, který visí na zdi pokoje. Z obrazu v oválném, dřevěném rámu shlíží mladá, půvabná žena.
V době, kdy sklenář tvořil tento obraz, byla však o
několik desítek let starší, nemocná. Z úcty a vděku
za krásně prožitá společná léta jej nechal vyrobit
manžel nemocné ženy. Když paní zemřela, obraz
stál u rakve a poté se ocitl na zdi. Proto, aby
navždy připomínal manželovi a synům drahou
bytost.
Za svobodna se ona mladá žena jmenovala Marie
Vaněčková, narodila se v Čečelovicích dne 23. 11.
1900 v čp. 27 jako čtvrté dítě Františka a Josefy
Vaněčkových. Nutno ovšem říci, že byla prvním
dítětem manželů Vaněčkových, které se dožilo
dospělosti. Předcházející tři chlapci zemřeli
v útlém věku, dva mladší dokonce v krátkém
časovém rozmezí, tři měsíce po sobě. Narozením
Marie se však smůla v rodině přerušila a
manželům Vaněčkovým se následně narodilo
ještě několik dětí, které se postupně rozutekly, a
na chalupě, kde se dodnes říká u Pěkniců, začal
hospodařit syn Josef (1904).
Marie za svojí láskou nikam utíkat nemusela,
našla ji u svého souseda Františka Hakra čp. 28 a
za něho se také 19. února 1925 provdala. Ženich,
pan František Hakr, se narodil 16. května 1897
jako první dítě manželů Hakrových.
Manželům Marii a Františkovi se postupně
narodili čtyři synové – František (1926), Stanislav
(1928), Antonín (1929), Miloslav (1934). Za
jedním ze synů, panem Antonínem Hakrem, jsem
zavítala před Vánoci, abych si s ním povídala o
jeho životě, a jelikož jeho osobní život nebyl až
tak obsáhlý, naše povídání se neslo víceméně ve
všeobecné rovině. Rozhodně bylo velmi zajímavé,
pro mne přínosné, a věřím, milí čtenáři
Zpravodaje, že takové bude i pro Vás. Pan Hakr je
totiž milým, vtipným vypravěčem s neuvěřitelnou
pamětí na různé detaily. Svoje vypravování začal
třicátými léty minulého století.
Tehdejší podoba vesnice byla jiná, náves tvořil
obrovský sráz a byly zde stavby, které dnes již
nelze spatřit. Určitou představu o podobě
tehdejší návsi si můžete vytvořit z reprodukcí
pamětnických fotografií, které visí na stěnách
v místním hostinci.
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krávy, Hakrovi měli čtyři, více než šest jich prý
nikdo v obci neměl. K ruce měla paní Hakrová do
roku 1938 služebnou.
K obědu bývala polévka, vdolky, pila se káva
z praženého žita. Na Vánoce se kluci Hakrovi
zvlášť těšili. Strýc z matčiny strany totiž
pravidelně posílal chlapcům vánoční čokoládové
figurky a už na Boží hod visely na stromečku jen
háčky s načechraným staniolem, jehož obsah
neomylně skončil chlapcům v útrobách.
Rodina žila spokojeným životem, pan Hakr st. hrál
cca r. 1934 v Pětnicáku divadlo, dostal roli
Vojtánka. Byl nezapomenutelný svojí přednáškou
v divadelním prologu „O ženách a ženění“. A
věřte nebo ne, p. Antonín mi část tehdejšího
otcova prologu odrecitoval, tomu se říká paměť.
Jak už bylo zmíněno i v předešlých vypravováních,
o kulturu a divadlo dbali v Čečelovicích především
místní učitelé (Langmajer, Žák).
Kluci a jejich vrstevníci chodili do čečelovické
školy, měšťanka v Záboří povinná nebyla. Co se
ovšem důsledně v tehdejší době kontrolovalo,
byla účast na mších v zábořském kostele.
Třicátá léta však pomalu spěla ke konci a přišel
bolestný čas mobilizace. Hostinský Severa zapřáhl
do vozu kobylu, houf branců se před odjezdem na
horažďovické nádraží shromáždil na návsi a dav
čečelovických občanů se s branci smutně loučil.
Zvlášť dojemné prý bylo loučení Augustina
Dobřemysla (Gusty Švíčka) se svojí dvouletou
dceruškou Maruškou. Všichni prý tehdy doufali,
že Němci nebudou tak silní….
Doba byla nepokojná, házela se špína na E.
Beneše, vyhazovali se jeho obrazy ze škol. Na
Hitlerovy narozeniny se do školy nechodilo,
oslavovaly se vůdcovy narozeniny.
Jak zamíchala druhá světová válka s osudy
čečelovických občanů? Jaký osud potkal
v padesátých letech hostinského Severu i rodinu
Křivancových z druhého hostince? Jakým směrem
se ubíral osud bratrů Hakrových? Která stavení už
v obci nenajdete? O tom se více dočtete, milí
čtenáři, v příštím čísle Zpravodaje.
aš

……Vzpomínka na zimní Sněhurku /2016/

Telegraficky aneb co plánujeme









1. 4. - Noc s Andersenem – literární večer
plný soutěží pro děti
2. 4. – brigáda na úklid větví v obecních
lesích / dle počasí/
9. 4. - brigáda na úklid obce /dle počasí/
30. 4. - stavění májky, lampionový průvod,
pálení čarodějnice
V červnu – den dětí /termín bude
upřesněn/
2. 7. - turnaj ve volejbale a nohejbale na
Pasece
2. 7. – pouťová mše svatá
2. 7. – pouťová zábava – hrají Starý psi
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