ZPRAVODAJ OBCE ČEČELOVICE
ročník XV. – rok 2016 – č. 46
Vážení spoluobčané,
v letošním roce vzpomeneme 115. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů v Čečelovicích. Protože nejde o
výjimečné výročí, nebudu v tomto článku popisovat historii
našeho sboru, to si připomeneme při výročí za pět let. Pokusím
se zamyslet nad důvody, příčinami a významem existence
našeho sboru jak v minulosti, tak v současnosti.
První dobrovolný hasičský sbor v Čechách byl založen v roce
1864 ve Velvarech. Vznikl stejně jako následující, včetně
našeho, z důvodů potřeby občanů chránit své životy, zdraví a
majetek před přírodními živly a kalamitami, zvláště z důvodu
nutnosti hašení častých požárů, které v době snadno
hořlavých objektů (dřevěné domky, doškové a slaměné
střechy) způsobovaly občanům velké škody.
Lidé si
uvědomili potřebu společně čelit těmto situacím, protože
samostatně to nebylo možné efektivně řešit. V dnešní době
máme státem organizované sbory hasičů, záchranářů či jiných
profesí sloužících při eliminaci vzniklých škod, ale podle
mého názoru myšlenka dobrovolně organizovat občany
formou sboru dobrovolných hasičů má stejný význam jako
v minulosti. Při požárech a jiných kalamitách rozhodují často
sekundy či minuty o vzniku nevratných škod a včasný zásah
kohokoliv má zásadní význam. Ani v dnešní době se nelze
plně spolehnout na pomoc profesionálů.
Při všech požárech v obci za posledních 20 let si troufám říci,
že bez sboru dobrovolných hasičů by následky pro postižené
byly v nepoměrné jiné finanční výši. V dnešní době je snaha
stále více určitým způsobem organizovat a regulovat činnost
dobrovolných hasičů, což vidíme při pořádání hasičských
soutěží a při účastech na zásazích společně s profesionálními
sbory. Jde o různá školení, vybavenost materiálními a
ochrannými prostředky, určování konkrétních členů
zásahového družstva, pojištění a jiné záležitosti. Toto je
možná dobře míněno, ale v případě nutnosti zásahu je
potřebná především rychlost a akceschopnost požárního
družstva, které v danou chvíli jsme schopni dát dohromady
tak, aby bylo možno zásah úspěšně provést. Proto je třeba mít
co největší členskou základnu, která by se vzájemně
doplňovala a fungovala jako akční tým. Je hezké a potěší,
když se vyhraje soutěž, ale hlavní smysl to má ve chvíli, kdy
se získané dovednosti zúročí při skutečném zásahu. Každý si
pak uvědomí, že čas věnovaný této činnosti není zbytečný.
Ve sboru jsou členové všech věkových kategorií. Máme členy,
kteří si své již odsloužili, ty, kteří jsou nyní aktivní a doufáme,
že získáme další pokračovatele z řad těch nejmenších.
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májka a dětský den

Určitě jsou si všichni členové vědomi, že danou činnost nelze vykonávat bez kolektivního
ducha a vzájemnosti. Na závěr chci připomenout skutečnost, že za pět let budeme při
příležitosti kulatin pořádat okrskovou hasičskou soutěž. Ačkoliv jsem říkal, že vyhrát soutěž
není v této činnosti to nejdůležitější, určitě by bylo příjemné zopakovat vítězství jako při 100.
výročí založení hasičského sboru. Věřím, že v té době budeme mít k dispozici jak areál na
Pasece vhodný k výcviku i pořádání soutěže, tak i novou techniku. Ale jen na každém z nás
záleží, aby to nejdůležitější – dobře fungující sbor dobrovolných hasičů - bylo v naší obci
realitou. Přeji všem, ať se nám to daří. A když už máme něco hasit, tak jen žízeň.
Ing. Petr Kalbáč, starosta SDH Čečelovice

Malí hasiči opět v Čečelovicích
V Čečelovicích je čím dál víc dětí, a tak
se v nás zrodil nápad, že bychom opět založili
dětské hasičské družstvo, které tu kdysi
fungovalo. První myšlenka byla, že dětem
uděláme hezký den s hasičskou tématikou.
Holky a kluci nás mile překvapili, jak se všichni
zapojili, a po otázce „Kdy se sejdeme příště?“
byla odpověď jednohlasná „Příští pátek.“.
Bohužel to nejde, ale určitě ještě několik
schůzek v tomto roce uděláme. Tím chci pozvat
i ostatní, kteří z nějakého důvodu nemohli, aby
příště přišli. Kdy bude další schůzka, se včas
dozvíte pozvánkou.
První schůzka tedy proběhla v pátek 6. 5. na
Pasece. Zájem byl velký, zúčastnili se Adam
Skala, Patrik Pekař, Eliška Pekařová, Adam
Volf, Alenka Hájková, Jaroslav Hájek, Sam
Zach, Bohumil Kůta, Natálka Behenská, Anička
Miklasová, Eliška Lávičková a Kristýna
Lávičková. Přišli se podívat i ti nejmenší Šimon Stejskal, Matěj Stejskal a Šimon Zach,
kteří okoukávali, co je za pár let čeká.
Na začátku schůzky jsme se seznámili. Poté
Lenka Končelová ukázala základy zdravovědy jak se zachovat, když pod někým praskne led,
co udělat někde venku, když se našemu
kamarádovi něco stane a nebude v blízkosti
dospělý, naučili jsme se znehybnit zlomenou
ruku, zavázat tržnou ránu, také jsme si
vyzkoušeli tzv. stabilizovanou polohu a
přenášet kamaráda z místa na místo pomocí
nosítek z rukou a spoustu dalších užitečných
rad. Ze zdravovědy byly děti nadšené, ale to
nejdůležitější nás teprve čekalo. Když velitelé
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Milan Zach, Michal Stejskal a Bohumil Kůta přivezli stříkačku, to se všem rozsvítila očička, a
cožpak teprve, když si ji mohly „oprubovat“. Udělali jsme improvizovanou dráhu a děti si
zkoušely hasičský útok, zatím pouze bez vody, ale i na tu po pár setkání dojde. Běhaly jako o
závod, každý si vyzkoušel jiné stanoviště. Očividně se jim to velice líbilo a to soudím podle
toho, že nechtěli jít domů a hadice jsme motali snad desetkrát.
Další plány samozřejmě máme. Výlet do Záboří, kde se podíváme na opravdický útok
malých hasičů a možná si ho i sami budeme moci vyzkoušet. Také se naučíme pár
námořnických uzlů. Pokud vás něco, děti, napadne, co by vás zajímalo a chtěly byste
vyzkoušet, tak sem s tím, ať jsou naše schůzky hezčí, lepší, zajímavější a hlavně zábavnější.
Na konci léta budeme opékat buřty. Pustíme se do výroby triček, aby si nás každý pamatoval,
protože správný hasičský oddíl musí mít svůj znak a jméno. Doufám, že jméno „SOPTÍCI“
jen tak někdo nezapomene. Letos budeme trénovat, abychom příští rok mohli vyrazit na
soutěž a ukázat svým rodičům, že v Čečelovicích hasiči jen tak nevymřou.
Na závěr bych všem dětem chtěla poděkovat, že se sešly a že byly super.
Lenka Kůtová, velitelka družstva žen
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s pořizovatelem a zpracovatelem při pořizování Změny
č. 3 územního plánu obce Čečelovice.
3. OZ projednalo a schválilo žádost Automotoklubu
Pačejov o povolení průjezdu vozidel obcí na akci Rally
Agropa dne 30. 7. 2016.

Informace z obecního úřadu

Firma H&T s.r.o. v těchto dnech finišuje
na opravě sálu místního pohostinství, kde dohotovuje
parketovou podlahu.

V letních měsících budou v lokalitě na
Pasece umístěny dva posilovací stroje pro dospělé
obyvatele, které dodá firma GLOGAL SPORT Čupa
s.r.o. z Frýdlantu nad Ostravicí.

Byly zakoupeny stolní společenské hry do
místní knihovny pro dětské čtenáře.

Bude provedeno výběrové řízení na
dostavbu Obecního domu Čečelovice. Plánované
dokončení této velké akce bude stanoveno
pravděpodobně na konec příštího roku.

Byla dokončena rekonstrukce rybníka Na
Hlupíně a tato vodní nádrž je již po vydatných
deštích naplněna vodou.

Sběr nebezpečného a velkoobjemového
odpadu je naplánován na 16. července dopoledne.

Obecní zpravodaj č. 47 vyjde v měsíci září
2016.

4. OZ schválilo složení hodnotící komise k veřejné
zakázce „Výměna skladby podlahy a úprava stropu
v sále místního pohostinství čp. 36“
Předseda: p. Bohumil Braun
Členové: pan Milan Stejskal, pan Luboš Vachl,
paní Ing. Marie Kalbáčová, pan František Krejčí
Usnesení bylo schváleno 8 hlasy OZ ve všech bodech.

ze dne 28. 4. 2016
1. OZ souhlasí se zápisem hodnotící komise k veřejné
zakázce „Výměna skladby podlahy a úprava stropu
v sále místního pohostinství – čp. 36“ s tím, že vítězem
se stává firma H & T. s. r. o. Komenského 373,
Strakonice za cenu 906 030,- Kč vč. DPH. A pověřuje
starostu k podpisu smlouvy o dílo.
Usnesení bylo schváleno 9 hlasy OZ.

ze dne 9. 6. 2016
1.OZ projednalo a schválilo závěrečný účet obce
Čečelovice včetně příloh – bez výhrad.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA:
ze dne 14. 4. 2016

2.OZ odsouhlasilo přijatá opatření k nápravě chyb a
nedostatků ze zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Čečelovice za rok 2015 a bere na
vědomí zprávu o plnění přijatých opatření.

1.OZ projednalo a schválilo rozpočtové změny č.1, 2 a
3/2016.
2.OZ projednalo a schválilo návrh na usnesení
I. Zastupitelstvo obce Čečelovice po projednání
rozhoduje v samostatné působnosti, dle § 6 odst (5)
písm. a) a v návaznosti na § 44 písm. a) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve
znění pozdějších předpisů (stavební zákon) o pořízení
Změny č. 3 územního plánu obce Čečelovice.
II. Zastupitelstvo obce Čečelovice po projednání
rozhoduje dle § 6 odst. (6) písm. b) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon) o podání žádosti o
pořízení Změny č.,3 územního plánu obce Čečelovice na
MěÚ Blatná – odbor výstavby a územního plánování
(úřad územního plánování), který dle § 6 odst. (1) písm.
c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební
zákon) pořizuje územní plán a územní studie na žádost
obce ve svém právním obvodu.
III. Zastupitelstvo obce Čečelovice po projednání dle
§ 6 odst. 5 písm. 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

3.OZ projednalo smlouvu se ZD Záboří o pronájmu
obecních pozemků a pověřilo starostu obce podpisem
smlouvy.
4.OZ projednalo a schválilo závěrečný účet DSO Radina
včetně příloh – bez výhrad.
5. OZ po projednání:
I. Bere na vědomí zprávu o průběhu projednání návrhu
zadání Změny č. 2 územního plánu Čečelovice.
II. Souhlasí se způsobem zohlednění požadavků,
připomínek a podnětů vzešlých z projednání návrhu
zadání Změny č. 2 územního plánu Čečelovice.
III. Schvaluje, v souladu s ustanovením § 6 odst. (5)
písm. b) stavebního zákona v návaznosti na ustanovení §
47 odst. (5) stavebního zákona, v samostatné působnosti
zadání Změny č. 2 územního plánu Čečelovice.
IV. Žádá pořizovatele o předání pokynu k vypracování
návrhu Změny č. 2 územního plánu Čečelovice
zpracovateli.
Usnesení bylo schváleno 8 hlasy OZ ve všech bodech.

dost
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jistého Antonína Červenky? Anna Braunová
z tohoto stavení roku 1917 ovdověla a zůstala sama
s více dětmi. O dva roky později se provdala za
zmíněného Antonína Červenku, s ním pak měla
ještě dceru Růženu.
5. října 1938 vystoupil prezident Beneš s projevem k národu, v listopadu se pak odebral do
zahraničí, aby zahájil II. odboj za znovuobnovení
svobody. V čele státu stanul prezident Hácha, který
však nepožíval vážnost a spolu se svými
spolupracovníky se stal terčem mnoha vtipů
kolujících mezi lidmi. Napětí a strach byly v té době
každodenní součástí života občanů. V žádném
případě se však nedaly srovnat s utrpením, které na
náš národ teprve čekalo.
15. března 1939 přišla obrovská sněhová
vichřice, kdy na některých místech v zemi napadlo i
40 cm sněhu. Jako by i příroda vycítila apokalypsu,
která s tímto dnem přišla a připravila o život
miliony lidí. Začala německá okupace.
Nenávist Němců se jako první dotkla politických
stran a různých spolků. Ty v podstatě zanikly a
v zemi existovala organizace Národní souručenství,
mládež byla organizována v tzv. Kuratoriu mládeže.
Nápisy na domech a informačních tabulích pak byly
nejprve v němčině, poté v češtině. Název obce tedy
vypadal takto - Tschetschelowitz, Čečelovice.
S nástupem války přibyla obcím a farním úřadům
administrativa – byly vydávány různé dokumenty,
např. poukázky na jídlo a šatstvo. Zpočátku měl
každý ještě nějaké zásoby, které se ovšem
následným trváním válečného konfliktu tenčily a
ceny potravin tak vyletěly do závratných výšek.
Přibývala i snaha ošidit dodávky obilí a umlít
nějaké obilí načerno (viz. vypravování p. Duška
v pamětní čečelovické brožuře). Zdůrazňuji, že
v žádném případě nešlo jen o to uspokojit základní
lidskou potřebu – nasytit hladový žaludek. Tímto
činem lidé tiše vyjadřovali svůj odpor k Říši,
sabotovali tím německý trh se surovinami pro
výrobu jídla a také nelze opomenout, že tím
nesmírně riskovali. Vždyť hlídky německých
četníků občas v několika policejních autech
jezdívaly do vsi a dělaly velmi důkladné prohlídky.
Četníci hledali, zda někdo nepřechovává zatajené
přebytky obilí, vajec, brambor či nepřechovává
zbraně.
Enormní nenávist Němci obecně vyvíjeli vůči
židovskému obyvatelstvu a židovským míšencům.
Proto museli lidé ve veřejném postavení prokazovat
svůj nežidovský původ až do čtvrtého kolene, což

Naši jubilanti
Oslavenci v měsíci červenci:
paní Anna Balatá – 75 let
paní Marie Braunová – 83 let
pan Milan Zach – 60 let
paní Anna Švecová – 87 let
Oslavenci v měsíci srpnu:
paní Anežka Vlčková – 86 let
paní Růžena Chodová – 92 let
Přejeme všem výše jmenovaným jubilantům hodně
zdraví a pohody do dalších let.

Ze vzpomínek pamětníků - II. část
Minulé povídání končilo v době mobilizace na
podzim 1938. Nutno říci, že celý rok 1938 probíhal
již ve znamení obav z válečného konfliktu a
zároveň probíhaly přípravy na boj s nepřítelem.
Odhodlání občanů postavit se tváří v tvář
nepřátelům demonstroval mj. i slavný X.
všesokolský slet a jeho závěrečné sletové dny
v červenci 1938 v Praze. Na strahovském stadionu
předvedlo 30 tisíc mužů skladbu F. Pecháčka
„Přísaha
revoluce“,
završenou
vojenskou
přehlídkou. Z tribuny přihlížel prezident Beneš
s chotí. Průvod Sokolů Prahou trval 4 hodiny a na
Staroměstském náměstí nadšeným davům kynul
z tribuny opět prezident. Na rok 1938 navíc
připadalo 20. výročí samostatného čsl. státu a
možná i to zdůraznilo význam vlastenectví a
posílilo odhodlání k boji s nepřítelem.
Zářijovou mobilizaci a dojemné loučení
Augustina Dobřemysla (Gusty Švíčka) s dcerkou
jsem již minule zmiňovala. K tomuto roku se váže
ještě jedna vzpomínka p. Hakra. Došlo prý k rozsáhlejší úpravě hostince U Křivanců (U Hakrů), byl
zastřešen sál a při slavnostním otevření dav
nedočkavých tanečníků naplnil hostinec. Nejvíce
dychtivým tance se nakonec ukázal pohledný
Antonín Braun z čp. 24 a do paměti pana Hakra se
tak zapsal jako první tanečník zrenovovaného
hostince. Tehdy ještě nedržel Antonín v kole Annu
Šimánkovou ze Slivovic, kterou si roku 1942 vzal,
nýbrž dceru hostinského Hakra.
Když zmiňuji čp. 24, dovolte ještě malé
odbočení. Víte, že v tomto čísle bývala trafika
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bylo spojeno opět s další administrativou. Průkazem
totožnosti byla tzv. Kennkarte, možná někdo z Vás
má po předcích nějaký protektorátní doklad doma.
Nedostatek surovin však byl cítit i v jiných
odvětvích, a tak byl tlak na obyvatelstvo a hlavně
školní děti, aby odevzdávaly druhotné suroviny.
Tedy papír, železo, gumu, sklo, textil, ale i z dnešního pohledu neobvyklou druhotnou surovinu kosti. Vše se pak odváželo do Blatné. Velmi smutné
je, že za oběť nenasytné chamtivosti padly i zvony
ze zábořského kostela, byly zavlečeny až do
dalekého Hamburku, následně roztaveny.
Nicméně zhruba do r. 1942 nebyli místní lidé
konfrontováni s německým vojskem. Vzájemně se
lidé v obci také neudávali. Soudržnost
čečelovických starousedlíků byla v tomto směru
obdivuhodná. V blízkém Záboří takové štěstí
neměli. Za války se Záboří jmenovalo Saborch a
bývalý strážmistr četnické stanice Šimon, později
Schimon, který se přidal na stranu Němců, byl
obávanou postavou v obci. Díky němu pak skončili
v klatovském kriminále tři zábořští občané Pražák, Křivanec, Hakr (zdroj této informace digitalizovaná kronika obce Záboří, SOA Třeboň).
S potřebou armádní výzbroje pro Říši vzrostla i
výroba ve strakonické Zbrojovce. Aby se do ní
dostali i pracující z venkova, otevřela společnost
JAS (Jihočeská automobilová společnost) r. 1941
autobusovou linku do Strakonic, jejíž modrobílé
autobusy s oranžovým pruhem odvážely i naše
občany do továrny.
Když píši, milí čtenáři Zpravodaje, svá
vypravování a jsem konfrontována s těžkými osudy
našich předků (úmrtí i několika dětí, válka, bída,
krize, měnová reforma, znárodnění…), vždy si
kladu otázku – kde brali lidé sílu bojovat s těžkým
osudem? Kde ji brali v době, kdy nebyli
psychologové, léky na psychiku a příp. další
možnosti, jak oslabenou psychiku léčit? Osobně se
domnívám, že to byla víra, která dávala našim
předkům sílu ustát nepřízeň osudu. Víru má člověk
v sobě, ale k ní je zapotřebí, aby člověka někdo
vyslechl a dodal mu odvahu pro boj s nepřízní
osudu. V tomto směru se nejen v době války jako
velcí vlastenci ukázali duchovní v zábořském
kostele. Ať to byl páter Bodlák (zemřel r. 1940)
pochovaný na zábořském hřbitově, či jeho další
následovníci. Za nimi se pro útěchu do zábořského
kostela ubíraly kroky Čečelovických v těžké době
okupace.

Roku 1941 se objevil v naší okupované zemi
fenomén určité formy psychologické kampaně –
akce Viktoria. O co tehdy šlo? Victoria znamená
v překladu vítězství. Zaznělo poprvé v hlášení
z Londýna dne 14. ledna 1941. Belgický emigrant
Victor de Laveleye vyzval krajany v okupované
Belgii, aby znamením „V“ umístěným na veřejném
místě vyjádřili víru ve vítězné tažení spojenců.
Ministr propagandy J. Goebbels však zneužil
popularitu této kampaně a snažil se ji obrátit ve
prospěch nacistického režimu. Pompézní znak „V“
s dovětkem „Deutschland siegt an allen Fronten für
Evropa“ pak bylo možné spatřit prakticky kdekoliv.
Byl na čelech lokomotiv, tvořil barevně odlišnou
mozaiku v dlažbě náměstí, byl na prvních stránkách
novin, časopisů, ve formě razítka úředních i
soukromých dopisů, v parcích uprostřed
květinových záhonů a samozřejmě, k velké nelibosti
majitelů, i na domech. Jeho strhávání či poničení se
trestalo represí a konfiskací rozhlasových přijímačů.
Nedalo mi nezeptat se tedy pana Hakra, zda se ony
transparenty s nápadným „V“ objevily i v Čečelovicích. „To víte, že ano, byly na každém
čečelovickém stavení, na kmenech stromů u silnic“,
odpověděl pan Hakr a zároveň
s naprostou
samozřejmostí přeříkal k němu náležející tehdejší
slogan v němčině, jako by jej četl snad včera.
V souvislosti s r. 1942 vzpomněl také na velmi
smutnou událost, kdy se v březnu toho roku konal
v jeden den pohřeb dvou mladých lidí –
třináctiletého Stanislava Kozla z čp. 72 a
čtrnáctileté Růženy Duškové z č. 49. Zde malé
doplnění: čp. 72 patří k čečelovickým stavením,
která byla zbořena a jejichž čp. pak bylo přiděleno
jiným majitelům (stejně tak čp. 7, 18, 19, 39). Toto
stavení stávalo zhruba v místech, kde mají garáž
Štěrbovi. Říkalo se zde u Lancáků, podle obuvníka
Lancáka. Jmen se však vystřídalo v průběhu času
více - Pučil, Klečka, Hakr a posledně jmenovaný
Kozel, který měl tři děti. Z nichž právě prostřední
Stanislav byl vrstevníkem a kamarádem pana
Hakra, a jak jsem již zmínila, zemřel v mládí.
Rodina se pak odstěhovala do pohraničí a stavení
bylo zbořeno.
Po atentátu na Heydricha teror ze strany Němců
vzrostl. To pak lidé často dychtili po zprávách
z Londýna, které zachytávali prostřednictvím rádií
v obci.
Válka zamíchala s osudy čečelovických občanů.
Do Říše byli nasazeni – Petr Smíšek, Jarmila
Kozlová, František a Jaroslav Dobřemyslovi,
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Jaroslav Kozel (č. p. 72), Stejskal Antonín,
František a Karel Krejčovi, pan Pech. Václav
Doubek si dokonce prý odtud přivedl ženu. Ke
konci války byli také povoláváni muži na kopání
zákopů k Vídni.
S květnem 1945 přišla svoboda. O tom, jak
probíhalo osvobození a jakou radost přinesli
Čečelovickým američtí vojáci, jsem už psala v jiných vypravováních. Ráda bych však přidala jednu
zajímavost, kterou si jiní pamětníci nevybavili. Pan
Hakr zmínil, že v Čečelovicích se objevili také
Vlasovci. Sháněli se prý hlavně po civilním
oblečení, za které nabízeli dokonce koně. Získal ho
bratr p. Hakra, Stanislav, následně skončil kůň u
Američanů, po jejich odjezdu se ho ujala armáda.
1. listopadu 1945 proběhla měnová reforma,
jejímž cílem bylo snížit objem peněz v oběhu a
znovu zavést československou korunu. V oběhu
byly do této doby protektorátní koruny, v omezené
míře německá marka, koruna slovenská, vojenské
poukázky pro čsl. armádu, markové poukázky měli
vojáci USA, v některých oblastech polský złotý a na
území ovládaném Maďary předchůdce forintu,
peníze zvané pengö. Všechny peníze byly
vyměněny do částky 500 Kč v poměru 1 : 1 za
státovky vytištěné v Anglii. Částky přes 500 Kčs
byly nuceně uloženy na vázané vklady. Kovové
mince zůstaly v oběhu beze změny. Kurs vůči
americkému dolaru byl stanoven na 50 Kčs.
Těžké časy přišly s únorem 1948. Hostinský
Severa byl jedním z prvních v obci, na kterého
dopadla zlovůle mocných. Hospodu musel zavřít,
úspory mu byly zabaveny a existenčně zničený
člověk pak 23. května 1950 zvolil v necelých
padesáti letech dobrovolný odchod ze života.
Čtyřicetiletá vdova se dvěma syny byla vystěhována
do severních Čech, nejmladší ze tří dětí, Marie, pak
skončila v Přerově. JZD následně disponovalo
předkupním právem na stavení Severových a
později nemovitost prodalo zájemcům z Prahy.
V současné době má nemovitost v tomto měsíci již
nového majitele.
Osud si pohrál i s majiteli druhého hostince Křivancovými. Ve věku 17 let jim zemřel syn Karel
(nar. 1941). Jejich obchod se přestěhoval do č. 1.
Majitelem budovy hostince se opět stalo JZD a to
jej prodalo Jednotě. Paní Křivancová zemřela ve
věku 54 let r. 1964, o dva roky později zvolil
dobrovolný odchod ze života i 57letý Karel
Křivanec. Z rodiny tak zůstala pouze dcera, která se
provdala do Bezděkova.

Jak se vyvíjel osud bratrů Hakrových? Antonín
v padesátých letech sloužil na vojně v Mimoni.
Z vojny si kromě jiných zážitků vybavuje i
mimořádnou pohotovost v době měnové reformy,
která se bolestně dotkla všech občanů. Po vojně se
vrátil hospodařit do Čečelovic a pracoval až do
odchodu do důchodu v družstvu. Dodám, že
výdělky byly ale v 50. letech mizerné, cca 150 Kč
za měsíc, 5 Kč za jednotku. Pro porovnání – v ČZM
se tehdy výdělky pohybovaly kolem 1200 Kč
měsíčně.
Nejstarší z bratrů, František, vystudoval
průmyslovku a odešel do Plzně. Stanislav pracoval
ve výkupu v Příbrami a později dosáhl
vysokoškolského vzdělání. Bohužel díky nešťastné
shodě náhod předčasně zemřel. V obecních
archiváliích dodnes můžeme najít smuteční
oznámení, na kterém stojí, že Doc. Ing. Stanislav
Hakr CSc. zemřel po krátké nemoci 5. září 1969 ve
věku 41 let. Nejmladší z bratrů Miloslav vystudoval
gymnázium a následně studoval společně s Karlem
Vrbou v kněžském semináři. Státní bezpečnost však
seminář rozpustila r. 1948 a Miloslav pak
vystudoval VŠZ Praha. Můj hluboký obdiv patří
manželům Hakrovým, kteří dokázali v nelehkých
podmínkách vychovat a postavit do života své syny.
Paní Hakrová, kterou naše povídání začalo,
zemřela roku 1970, pan Hakr o jedenáct let později.
Závěrem mi dovolte, milí čtenáři Zpravodaje,
citovat pana Hakra. „Jsem spokojený. Měl jsem
hezké dětství, rodiče nás měli rádi. I v důchodu
jsem spokojený. Když si vzpomenu, jak fungoval
život kdysi na výměnku, jak leckde staří rodiče
neměli na růžích ustláno, neměnil bych. Nic mi
nechybí“.
aš

Ohlédnutí aneb jarní akce v obci
Předvelikonoční dílnička
Stalo se již tradicí v obci, že místní ženy a děti si
před svátky vánočními i velikonočními udělají čas a
sejdou se na výtvarném odpoledni, aby si pak svými

7

výtvory vyzdobily svá obydlí. Letos se naše děti
naučily plést pomlázku z 8 proutků, úspěch mělo
tradiční zdobení perníků, drátkování zápichů do
květníků a dvě maminky nás naučily malovat
kraslice. Paní Pilná dokázala svýma šikovnýma
rukama naaranžovat velikonoční závěsné věnce či
ozdobit špalíčky jako stolní dekoraci. Inspirace bylo
dost. Jsme rádi, že se můžeme sejít, společně si
vyměnit
nápady.
Díky
obecnímu
úřadu,
pořadatelkám a hlavně našim dětem, které se akcí
zúčastňují.

Text: dost, foto: I. Zachová
Příspěvek dodal Mgr. Michal Gutwirth,
foto Milan Zach ml.

Velikonoční turnaj v šachu
Velikonoce v Čečelovicích nejsou spojené
pouze s hodováním a pomlázkou. Již sedmým
rokem proběhl v místní restauraci velikonoční
šachový turnaj. Za šachovnice se tentokráte posadil
rekordní počet 16 milovníků této královské hry. Od
rána až do odpoledních hodin zde bylo sehráno více
než 100 dramatických partií. Do úplného závěru
nebylo jasné, kdo se bude moci chlubit medailí za 1.
místo, o vítězi turnaje nakonec musela rozhodnout
až dodatková partie mezi Lubošem Severinem ml. a
Zdeňkem Křivancem. Prvenství nakonec slavilo již
potřetí za sebou dravé šachové mládí. Ve volných
chvílích bylo o všechny zúčastněné výborně
postaráno, servírovala se polévka, tatarský biftek,
řízek se salátem … Nikdo rozhodně neměl šanci
umřít hlady. Všichni šachisté odcházeli spokojeni i
s hodnotnými cenami a slíbili si, že za rok si to
určitě rozdají znovu.

Hody, hody doprovody aneb
Velikonoce v Čečelovicích
Letošní Velikonoce si s počasím opět pohrály.
Děti musely vyndat ze skříní zimní bundy i čepice.
Přesto je to neodradilo a křístání mohlo začít. Parta
více než dvaceti místních dětí byla posílena i
kamarády – chalupáři. Obyvatelé byli vstřícní, a tak
si koledníci mohli rozdělit peníze, bonbóny i
vajíčka v nebývalém množství.
Text: dost, foto: I. Zachová

Pořadí účastníků turnaje:
Severin L., Křivanec Z., Gutwirth M., Koutenský
D., Severin A., Kalbáč P., Pavlík P., Fořt L., Kalbáč
V., Flaška P., Fořt T., Melka J., Finěk O.,
Koutenský T., Vavruška J., Finěk P.
8

Noc s Andersenem – 1. dubna 2016

Avízované dvě dubnové brigády v obecních
lesích byly zaměřeny na úklid klestí po loňské těžbě
kůrovcového dřeva. Party ochotných občanů
odvedly opravdu velkou práci. Několik naložených
valníků klestí bylo odvezeno na hranici připravenou
na čarodějnice. Ostatní větve skončily na lesní
skládce a budou se seštěpkovány.
Vyklizená místa byla odbornou firmou pak
dosázena novými stromky. Brigádníky – panem
Vyžralem, Černíkem a Dubanem byly zhotoveny
oplocenky chránící nové rostliny proti okusu zvěře.
Zatím je dobré počasí pro zakořenění sazenic.
Při první víkendové brigádě byla navíc uklizena
vesnice. Dík patří všem obyvatelům, kteří ze svého
drahocenného času ukrojí celý den i více a podílí se
tak na tom, abychom měli hezkou obec a nemuseli
si jednat odborné firmy i na tyto úklidové akce.
Foto Milan Zach ml., text dost

(z pera malých dopisovatelek)
Jako každý rok v dubnu si připomínáme
s ostatními knihovnami v naší republice čtenářský
svátek Noc s Andersenem. Sešli jsme se před
obecním úřadem a pak jsme se společně přesunuli
do bývalé školky. Paní učitelka Stejskalová nám
nejprve přečetla kousek pohádky, následovala
písnička „Když jsi mezi kamarády“ a paní
knihovnice
Reitmajerová
nás
seznámila
s programem večera.
Hra na rozjezd byla pro nás novinkou. Každý
dostal brčko a kelímek a svým dechem jsme museli
nasát a předat do kelímku co nejvíce nastříhaných
lístků. Během večera jsme si ještě zahráli naši
oblíbenou pantomimu, obouvali jsme židle, hádali,
kdo má kamínek v dlani aj. V druhé části setkání se
z nás stali zruční šperkaři. Děvčata se pustila do
výroby náušnic a kluci zas vytvářeli amulet
z drátků. Nakonec jsme si nafoukli balonky a paní
učitelka nám na něj napsala „Ať žije Andersen“ a
svým podpisem ho opatřila ona i paní knihovnice.
Společná fotka všech byla dobrou odměnou. Byl to
hezký večer a v říjnu bude další. Těšíme se, a to
všichni.
Kristýna Lávičková a Anna Miklasová
Foto Irena Zachová

Po vykonané práci malá svačinka
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Stavění májky, lampionový průvod
a pálení čarodějnic

Den dětí na Pasece
V neděli 5. června odpoledne se naše nejmladší
generace sešla na dětském dnu ve sportovním areálu
na Pasece. Šikovné maminky a taktéž ochotní
tatínci připravili pro místní děti moc hezký a pestrý
program. Soutěžilo se v různých disciplínách jako
např. lovení rybiček, házení míčkem do otvoru,
přenášení vody, střílení ze vzduchovky, chůze na
chůdách aj. Překvapením avízovaným v pozvánce
bylo vytváření bublin z mýdlové vody. Pořadem nás
provázel a občas zlobil hezký vodník. Dětičky si
užily spoustu legrace a tak to má být. Bříško pak
naplnily mimo jiných dobrot skvělými buřtíky, které
byly připraveny k opečení před pohostinstvím.

V podvečer 1. máje se dějí ve světě kouzel divné
věci. Létající čarodějnice na šibeničním vrchu
můžeme spatřit jen ve Švandovi dudákovi. My tu
divadlo však nemáme. Přesto se zde divadlo
inscenuje podle každoročního scénáře. Dojet pro
hezký rovný a dostatečně dlouhý strom do obecního
lesa, přivézt jej na náves, ozdobit vrcholek, připojit
k němu okrášlený věnec a hlavně postavit ručně
s pomocí tyčí a lan tu krásku doprostřed návsi.
Letos se vydařilo počasí a lidí na kukandu přišlo
také hodně. Co víc si přát. Traktor odveze
čarodějnici za ves na připravenou vatru, děti zapálí
lampionky a do ztemnělé noci se odebere průvod,
aby započala ta kouzelná noc. Tak to u nás
v Čečelovicích chodí.

Foto: Irena Zachová,
Text: dost
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čas od času objevoval dron /pozn. létající dron je
v dnešní době oblíbená hračka nejen pro děti, ale
i pro dospělé/. Vylétal zřejmě ze zahrady pana
Volfa a mimo jiné „špehoval“ v okolních
dvorcích. Zvířata se této nezvyklé technické
vymoženosti vyloženě bála. Je to svým
způsobem zásah do soukromí. Doufejme, že tato
aktivita se již neobjeví či její majitel bude
monitorovat spíše hezkou volnou krajinu v okolí
obce, než co se děje u sousedů. Děkujeme!

Střípky a postřehy
 V měsíci březnu spadlo na území Čečelovic 24
litrů vodních srážek na m2, v dubnu 25 litrů a
v květnu pak konečně 70 litrů. Na vodu „z nebe“
nebude skoupý ani červen, kdy do 25. června
napršelo 51 litrů vody.
 Brigádníci, kteří zhotovili oplocenky kolem nově
vysázených stromků v obecních lesích, jsou
s prací hotovi. Dík patří panu Vyžralovi,
Černíkovi a Dubanovi.

Sekání trávy na obecních plochách mají
letos na starosti pan Angelo Petr Weber a paní
Lenka Marešová. Práce je opravdu hodně, ale vše
dobře stíhají. Zakoupením mulčovacích sekaček
se ušetřila práce s odvozem trávy na skládku. O
veřejnou zeleň se starají paní Panýrková a
Stejskalová.
 A bude se stavět. Kde? Dostavba obecního domu
klepe na dveře. V proluce mezi obecním úřadem a
kapličkou, kde zeje po odstranění nemovitosti
„díra“ jako po vytrženém zubu, se započne
budovat náš nový obecní dům. Že je to stavba
věru zdařilá, nám sdělili úředníci stavebního
odboru v Blatné.

 Předáváme žezla – takto jsme navrhli našim
mladým maminkám, aby si připravily pro své i
ostatní dětičky v obci dětský den. Vzaly to
opravdu z gruntu, navíc zapojily i tatínky.
Vymyslely oblíbené i netradiční soutěže, vytiskly
diplomy, sehnaly kostým vodníka, připravily
občerstvení… Dětem se prostě odpoledne moc
líbilo. Díky, rodiče, jste velmi šikovní!!
 Došlo k prvním tréninkům našich hasičských
družstev v lokalitě na Vrchu. Bylo zjištěno, že
v tomto „strategickém“ místě se dobře běhá a trasa
je tu i dostatečně dlouhá. Navíc je zde dostupný
hydrant veřejného vodovodu, a tak mají hasiči
prostor pro trénink „zabukovaný“.
 Informace pro naše občany. Obecní úřad zakoupil
před dvěma lety stan, který je využíván pro
venkovní akce v naší obci. Pokud tento stan není
zamluven, mohou si jej zájemci zapůjčit za
nájemné 500,- Kč na den.
 Diakonie Broumov si přála uspořádat v obcích
Českobudějovicka další mimořádnou sbírku.
Protože jsme však měli tuto akci v březnu, do výše
zmiňované sbírky jsme se tedy nezapojili.
Upozorňujeme ale tímto naše občany, že pro vás
nepotřebné věci se mohou hodit někomu jinému.
Neplňte popelnice, ale darujte v podzimní sbírce
Diakonii. Děkujeme předem.
 Je uvažováno o zakoupení projekční techniky,
která bude využívána na promítání v čase besed a
jiných akcí v sále místního pohostinství, kde byla
na čelní stěnu vybrána barva bílá a nemusíme tak
zakupovat promítací plátno.

Foto – archiv obce
 Do naší vesnice dorazila technická novinka.
Jednoho jarního víkendu se nad našimi hlavami

 Redakční rada Zpravodaje přeje všem čtenářům
příjemné prožití letních dovolených.
dost
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Pouť – sobota 2. 7. 2016
 Pouťový turnaj v nohejbale a volejbale od 12 hodin.
 Pouťová mše svatá od 14 hodin v kapli sv. Josefa.
 Pouťová zábava na návsi od 20 hodin – hrají Starý psi /rocková
kapela/.

Průjezd automobilové soutěže Rally Agropa - 30. 7. 2016
Čečelovické léto – 6. 8. 2016
 Volejbalový a nohejbalový turnaj na Pasece od 12 hodin.
 Zábava na návsi od 20 hodin – hraje kapela Pozor, vizita.
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