ZPRAVODAJ OBCE ČEČELOVICE
ročník XVI. – rok 2017 – č. 49
Vážení spoluobčané.
V našem jarním zpravodaji bych Vás chtěl informovat o dění
v Čečelovicích a dále Vás seznámit s akcemi, které se zde budou konat
v letošním roce.
Za okny se klube pomalu jaro, na které již netrpělivě čekáme. Po dlouhé
a celkem mrazivé zimě se není čemu divit. Největší radost z ní měly naše děti.
Letošním hitem byly brusle, neboť po zamrzlých vodních plochách v obci se dal
celkem obstojně provozovat tento sport. Když zavzpomínáme na naše dětství,
jistě jsme bruslili častěji než dnešní děti.
Mráz však zastavil práce na přístavbě obecního úřadu, z čehož velkou
radost nemáme. Doufejme, že dodavatelská firma vše dožene, abychom tuto
budovu mohli v srpnu otevřít a plně využívat.
Na počátku tohoto roku jsme poslali žádosti o několik grantů
z Jihočeského kraje. První byla žádost o dovybavení dětského koutku v místní
knihovně za zhruba 60 000,- Kč (regály, stoly, židle, skříňky a materiál pro
zhotovování výrobků dětmi), dále žádost o bezbariérový přístup do místní
knihovny za 75 000,- Kč a v prosinci jsme žádali v Programu obnovy venkova o
dotaci na financování části dostavby obecního domu – a to opěrnou zeď ze
žulového kamene a kamennou dlažbu na terase ve výši 200 000,- Kč z dotačních
prostředků. Poslední žádost se týká zakoupení vozidla pro místní hasičský sbor,
jehož celková cena je přibližně 850 000,- Kč. Pořízení tohoto prostředku dotuje
jednak generální ředitelství HZS, další prostředky přidává Jihočeský kraj, takže
náš podíl je 150 000,- Kč.
V novém roce se v místní bývalé škole kromě cvičících žen objevila i
skupina mužů, kteří ovšem provozují sport, který potřebuje naprosto odlišné
nářadí. Posilovací stroje jsou jejich vlastnictvím. Obec umožnila v tomto místě
zkušební provoz, který je stále dolaďován. Chlapci by uvítali určité materiální
zlepšení, a proto se budou činit při úklidu pokácených dřevin kolem silnice
směrem na Málkov. Jak se říká: „Něco za něco“. Vzhledem k počátečním
rozporům s některými obyvateli této lokality, zdá se, že ze strany sportovců se
celkem daří problémy řešit. Bylo by škoda, aby se tato skupina rozjela do měst a
v posilovnách platila nemalé peníze za zlepšení své tělesné kondice. Vše je o
domluvě a vstřícnosti. Pro příští rok budeme v případě bezproblémového chodu
posilovny pamatovat v žádostech o granty také na tuto skupinu sportovců.
A co nás letos čeká za akce? Kromě jarního úklidu obce a výše
zmíněného odklizení pořezaných dřevin v severní části obce, bude velkou akcí
okrskové hasičské cvičení v měsíci červnu. Je to velký úkol, na který je nutno se
připravit v předstihu.
V srpnu budeme slavnostně otevírat přístavbu obecního úřadu a kulturní
program je připraven jak na tradiční pouť, tak i na akci Čečelovické léto, kde na
návsi dokončíme letní setkání obyvatel.
Podzimní čas bude věnován dalším společenským akcím. Máme
přislíbeno divadelní představení, čeká nás jistě nějaká beseda, tradičně setkání
všech obyvatel při adventu a sraz seniorů.
Milan Stejskal, starosta obcee
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Z obsahu:
Úvodní slovo
– starosta obce
str.1
Informace z OÚ
str. 2
Proběhlé akce
str.4 až 7

Povídání s panem
Stanislavem Němečkem
str. 9 až 11
Plánované akce
str. 12

Informace z obecního úřadu
Přijatá usnesení ze zasedání OZ
 ze dne 16. 12. 2016
1. OZ projednalo a schválilo plán inventury za rok 2016.
2. OZ projednalo a schválilo účtový rozvrh pro rok 2017.
3. OZ projednalo a schválilo platnost vnitřní směrnice
organizační pro rok 2017.
4. OZ projednalo a schválilo návrh rozpočtu obce Čečelovice na
rok 2017.
5. OZ projednalo a schválilo výši místních poplatků na rok 2017
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
u rekreačních objektů 500,- Kč / objekt
- poplatky ze psů 60,- Kč / 1 psa na rok
Dále byl schválen Sběrný dvůr Sušice, Nová ul. čp. 240 místem
pro ukládání odpadu, kam je možno individuálně odevzdávat
nebezpečný odpad mimo pravidelný termín.
6. OZ projednalo návrh právní ochrany obce od společnosti
D.A.S., pro upřesnění podmínek schvaluje uzavření smlouvy se
společností.

 ze dne 17. 1. 2017
1. OZ projednalo a schválilo návrh
smlouvy o úvěru s peněžním ústavem KB
na přístavbu obecního úřadu.
2. OZ nesouhlasí s navrženým rozsahem
koridoru vedení ZVN 400kV s vyznačenou
překryvnou funkcí označenou Ee36,
v ploše označené 2.3. Souhlasíme se
šířkou překryvné funkce v ploše 2.3
pouze maximálně v rozsahu podepsaných
věcných břemen jak na obecních, tak i
soukromých pozemcích podél celé délky
trasy vedení v k.ú. Čečelovice.
3. OZ souhlasí s podáním žádosti o grant
z Jihočeského kraje – bezbariérový vstup
do OÚ, obec má zajištěno spolufinancování akce.

Usnesení bylo schváleno celkem 9
hlasy členů OZ ve všech bodech.

Usnesení bylo schváleno celkem 8 hlasy členů OZ ve
všech bodech.

1. Společným projektem obcí Blatenska /SOB/ bylo dodání nového šedého kontejneru na kovy, který je
umístěn před obecním úřadem. Plechovky proto nemusí končit v popelnicích, ale právě v novém
kontejneru.
2. Jarní úklid obce je naplánován na 1. dubna 2017.
3. Zbylé místní poplatky je nutno zaplatit do 30. června 2017. V případě neuhrazení dané částky bude
doměřeno penále ve výši trojnásobku dlužné částky! Paní pokladní zašle písemně několika málo
obyvatelům, kteří ještě nezaplatili celou částku, termín, kdy bude na obecním úřadě poplatky
naposledy vybírat.
4. Obecní úřad Čečelovice spolu s Diakonií Broumov uspořádá SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ dne: 2. 5. a
9. 5. Informace bude vyvěšena a hlášena předem.
5. Obecní zpravodaj č. 50 vyjde v měsíci červnu 2017.
6. Věkové složení obyvatelstva Čečelovic
/zdroj dat KEO-registr obyvatel/
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Nejstarší ženou obce byla k níže uvedenému roku paní Růžena Chodová, která však 30.1.2017 v 92
letech zemřela. Nyní je nejstarší ženou paní Milada Stejskalová, letos oslavila 89 let.
Nejstarší muž - Karel Němeček, letos oslaví 91 let.
V obci se loni nenarodil žádný občánek. Zemřeli 2 stálí obyvatelé.
Ke dni 31. 12. 2016 bylo v naší obci celkem obyvatel 192 z toho 98 žen a 94 mužů.
Kam
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Společenská rubrika
Naši jubilanti
Diamantoví manželé

Oslavenci v měsíci dubnu:

Manželé Marie a Bohumil
Braunovi z Čečelovic čp. 3 oslavili
ve čtvrtek 9. února 2017 diamantovou svatbu. Bok po boku už
životem kráčí šedesát let.
Společně vychovali 2 děti a nyní se
těší ze 3 vnoučat a 6 pravnoučat.
Manželský slib si před 60 lety řekli
ve Vodňanech.

Pan Němeček Karel – 91 let
Paní Kalbáčová Marie – 50 let
Oslavenci v měsíci květnu:
Pan Pekař Vlastimil – 40 let
Pan Skolek Václav – 80 let
Paní Kalbáčová Drahuše – 50 let
Oslavenci v měsíci červnu:
Pan Červený Miroslav– 40 let
Paní Krejčová Květuše - 60 let
Paní Rýdlová Ludmila - 70 let
Přejeme našim jubilantům pevné zdraví a hodně
spokojenosti v osobním životě.

Narození nového občánka
Rodiče Veronika Skalová a Jiří Chvátal z čp. 87
se již radují z malého Matyáše, který se
narodil v pondělí 13. března. Přejeme celé
rodině hodně radosti z malého klučíka.
Upřímný polibek, začíná pohádka
a končí úsměvem malého děťátka.
To není pohádka, to je život sám,
ať jednou štěstí přinese Vám.

Smutné události
16. ledna 2017 nás opustil ve věku
nedožitých 75 let pan František
Černý z čp. 70.
Dne 30. ledna 2017 pak tiše
skonala nejstarší obyvatelka obce
paní Růžena Chodová z čp. 37.
Čest jejich památce a upřímnou soustrast rodinám.
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Dne 7. ledna 2017 se v naší obci již podruhé
uskutečnila Tříkrálová sbírka, která vynesla
částku 6647,- Kč. Sbírky se zúčastnila
skupina místních dětí, kterou vedla paní
Marie Kalbáčová. Letos již naše děti měly
své obleky, které jim nechal zhotovit obecní
úřad a zůstanou uloženy pro další ochotné
nástupce. Sbírka byla předána Oblastní
charitě, tentokráte ve Strakonicích. A kdo
byli naši letošní koledníci? Sbírky se
zúčastnili Samík Zach, Ríša Šipla a Natálka
Behenská. Děkujeme za ochotu a pevnou
vůli, protože v onu lednovou sobotu byla
velká zima a koledníčci byli promrzlí na kost.
Komu sbírka pomůže?
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům a dalším jinak sociálně
potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. V případě Oblastní charity
Strakonice je to pak na podporu terénní pečovatelské služby – automobil na rozvoz obědů, jak
nám sdělila koordinátorka sbírky paní Renáta Turková.
Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Stalo se součástí našich vánočních
domovů. Při setkání v místní kapličce
přicházejí dospělí s dětmi a odnášejí si
světlo, které putuje z místa narození Ježíše.
S betlémským světlem, větvičkou jmelí a
přáním hezkých Vánoc odcházíme opatrně
k domovu, kde blikající oheň udržují někteří
z nás i celé svátky. Slyšíme cestou, že daný
světlonoš musí ještě k tomu a k tomu, aby
všichni, co si přejí mít světelný symbol u
sebe, byli podarováni.
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Prosincovým silvestrovským večerem se nese atmosféra očekávání a letos opravdu něčeho
nového. Jak vše dopadne? Nebude pršet či sněžit? Děti mají
lampionky hotové už z loňska, některým je narychlo doplňuje
paní knihovnice Míla a její ochotný muž. Náves se začíná plnit
dětmi a jejich rodiči. Seřadit a jdeme. Slíbili jsme obyvatelům
celé vesnice, že jim na jejich poslední den v roce 2016
posvítíme do oken a zazvoníme. Na Křížku se vyšli lidé
dokonce podívat i před dům. Po cestě si občas skupina
chlapců, jejichž zábava není naladěna na stejnou notu jako
naše, vydobyde své místo v dění večera a hodí dětem s
lampiony před nohy petardu. I taková je dnes doba. Nicméně
náladu to sice pokazí, ale jen na chvíli.
Docházíme na Vrch a do tmavé noci se po chvíli
rozlétnou první ohňostrojová světelná čísla. Navazují jedno za
druhým. Místní muži - hasiči připravili tuto světelnou
podívanou opravdu bezpečně. A
co teprve pokračování, o které se
postaral místní chalupář pan Volf.
Prostě nádhera!
Tak máme v Čečelovicích další
hezkou akci na zakončení roku. A
díky mnohokrát všem pořadatelům a hlavně účastníkům.

Jak na Nový rok, tak po celý rok. 1. ledna odpoledne jsme si opět vyšlápli do přírody. Oblíbená
trasa k Záboří, dále směrem na Kátovsko a zpět k nám už je všem účastníkům známa. Terénní vůz
ze staré skříně a podvozku letitého kočárku, který měl premiéru loni, vzbouzel obdiv u poutníků,
které jsme cestou potkávali. Nicméně nebýt tohoto pohotovostního vozidla, naši malí účastníci by
sotva celou cestu dokončili. Hned v začátku jej vyzkoušela i paní Květa. Technický stav vozidla byl
dobrý a mohli jsme vyrazit. Nádherné počasí nám bylo odměnou.
Po skončení pochodu jsme dosedli v
místní hospůdce a nechali se obskakovat paní hostinskou. Tak za rok
opět.
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Plesová sezona je za námi a byla jako vždy vydařená. Obě kapely hrály jak o život a dobrá
nálada se nesla celým sálem až do brzkých ranních hodin. Poslední akcí pro poveselení nás žen
bylo MDŽ. Tentokrát si kulturní vložku vzala na svá bedra Radka Cinková, která s místními děvčaty
nacvičila pásmo k písním Yvony Přenosilové, Hany Zagorové a Ewy Farné. Při skladbě Boty si
děvčata nazula boty svých otců, což bylo symbolické vzhledem k faktu, že právě tatínkové mají za
úkol své dcery ohlídat.
Ženy v průběhu večera ochutnávaly míchané nápoje, které taktéž paní Cinková
připravovala. Paní hostinská Hanka
Kvasničková se postarala o sladké i
slané pohoštění a k tanci i poslechu
zahrála v lidovém tónu místní kapela
Toto. Jejich taktovku pak později
převzal pan Hrubeš a moderní tance
přivedly na parket místní ženy
mladšího věku. Večer to byl jistě
příjemný pro každou z nás a všechny
jsme si v něm našly svoje oblíbené
místo.
dost

A je tu sobota 18. března. Do sálu místního pohostinství přicházejí naši nejmladší obyvatelé.
Těžko ale rozpoznat, kdo je kdo. Že by v Čečelovicích bydleli broučkové, berušky, princezny,
kovbojové, indiáni, čarodějnice, zvířátka z lesů i vod či jiné pohádkové postavy? Ano, ale dnešní
den mají přece velký bál, mohou být pospolu a neublíží si. Lákají je soutěže, malování na obličej od
starších kamarádek, bohatá tombola a občerstvení. Zkrátka vše, co k takové maškarní merendě
patří.
Větší děvčata navíc předvedla své vystoupení, které si nacvičila na MDŽ. A povedlo se jim, i
když musela improvizovat. Největší zábavou však bylo shromáždění co největšího množství
konfetů a pohazování míčů, a proto to občas vypadalo na stolech jako v rybníku. Děkujeme opět
manželům Hrubešovým za organizaci této akce, paní hostinské Hance, paní Květě Zachové za
přípravu tomboly, také našim mecenášům za dárky, Evině Horynové a Radce Cinkové za super
nápad - malování dětem na obličej a konečně všem maminkám, které zůstaly na úklid sálu po té
velké metelici.
hrub
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V sobotu 4. 3. jsme se letos poprvé sešli v sále místního pohostinství.
Ti nejmenší malovali obrázky s hasičskou tématikou. Holky barvily Soptíka a kluci samozřejmě
vybarvovali hasičské auto. Mezi domácí děcka velice dobře zapadli i ti, kteří do Čečelovic jezdí na
návštěvu za prarodiči. Na to, že jsou to všichni prckové, kteří ještě navštěvují mateřskou školku, tak
vytvořili velice zdařilá díla, proto přikládám i fotky, abyste se mohli všichni podívat.
Z těch větších, kteří jsou školou povinní, se stala dobrá parta a chtějí se scházet častěji, proto
musíme hledat náměty, které by je zaujaly. Jako první jsme probrali účast na soutěži, která nás
letos čeká 3. 6. na domácí půdě a pak 5. 7. v Doubravici, kde budou mít výročí 115 let. Popovídali
jsme si o tom, jak to na soutěžích probíhá a co je čeká. Také jsme se domluvili na dalších setkáních,
která budou probíhat venku v terénu, kde budeme intenzivně procvičovat hasičský útok. Kluci a
holky jsou velice natěšení. Co mi říkali, tak se ve škole hecují s ostatními dětmi z jiných vesnic.
Proto si myslím, že do toho půjdou naplno a udělají všechno proto, aby se dobře umístili. Taky
bych byla velice ráda, kdybyste je přišli podpořit a hlavně hlasitě fandit. K této premiéře, a hlavně
aby jim to na soutěži slušelo, jsme dětem koupili trička a v sobotu proběhla malá módní přehlídka.
Další téma, které jsme si oživili, byly topografické značky. Toto téma pro některé nebylo
neznámé, protože to probírají ve škole. Poté jsme si zahráli několik her, kde jsme znalosti značek
důkladně prověřili.
Až se nám trochu zlepší počasí, tak se opět sejdeme.
Těším se na vás na všechny.
Lenka Kůtová Končelová
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V měsíci prosinci spadlo na území Čečelovic 19 l na m2
dešťových srážek. Leden byl trochu lepší se svými 23 l a únor byl na srážky
ještě více skoupý, protože napršelo dokonce pouhých 16 l na m2. Takže zima
dlouhá, mrazivá, ale srážkově v porovnání s loňskem slabá.

Dnešní hádanka se týká nástěnné malby v místech dříve
hojně navštěvovaných místní veřejností. Obrázek chlapce a děvčete
nesoucího hrozen vína již neexistuje, neboť majitelé domu hodlají zcela
rekonstruovat tuto místnost v naprosto odlišném pojetí, než měla původně,
a stěna přecházející ve strop by ani nešla zateplit. Kdo netuší, odpověď
nalezne na poslední stránce.

Beránek představoval v židovské tradici Izrael jako Boží stádo, které
vede Hospodin. Zároveň Židé při svém svátku pojídají beránka jako
připomínku svého vysvobození z Egypta. V křesťanství je beránek jedním
ze symbolů Ježíše Krista, neboť obrazně podle křesťanské víry on je
beránek obětovaný za spásu světa.
Kříž je nejdůležitějším z křesťanských symbolů, protože Kristus byl odsouzen k smrti
ukřižováním. Tento trest patřil k trestům nejvíce krutým a ponižujícím. Tento symbol je ale
mnohem starší. Ukřižování odpovídá zimnímu slunovratu, kdy Slunce vstupuje do souhvězdí
Jižního kříže.
Bohoslužba velikonoční vigilie začíná zapálením velikonočního ohně, který symbolizuje
vítězství Ježíše Krista nad temnotou a smrtí. Od tohoto ohně se pak zapaluje velikonoční svíce
(paškál). Ta je v mnoha kulturách chápána jako znamení života. Takto zapálená svíce se v průběhu
velikonoční bohoslužby noří do křestní vody, je ozdobena znamením kříže a symboly Α a Ω, tj.
začátku a konce věků, jimiž je Kristus. Tato svíce se potom zapaluje po celou velikonoční dobu až
do letnic a při každém křtu, aby se naznačilo, že křest patří k Velikonocům.
Dalším z velikonočních symbolů je vajíčko, symbol nového života, neboť samo zárodek života
obsahuje. V mnoha kulturách je vejce symbolem plodnosti, života a vzkříšení. Už ve starověkém
Egyptě či Persii se na svátky jara barvila červeně vajíčka (červená jako symbol dělohy). Zdobení
skořápek vajec však může sahat až do pravěku.
Kočičky symbolizují palmové ratolesti, kterými vítali obyvatelé Jeruzaléma přicházejícího Krista.
Tradičním křesťanským zvykem je jejich svěcení na Květnou neděli a používání popela z jejich
spálení o Popeleční středě.
Nenáboženské velikonoční tradice: Už od svátků jara, které jsou starší než Velikonoce, jsou
časem oslav a veselí. Dnes jsou i komerčně důležité, protože se na ně váže mnoho zvyků, k jejichž
uskutečnění je třeba vynaložit nějaké úsilí nebo jen tak zajít na nákup. Prodávají se například
velikonoční pohledy, ozdoby nebo cukroví v podobě velikonočních vajíček, beránků nebo zajíčků.
V Česku je prastarou tradicí hodování a pomlázka. Na Velikonoční pondělí ráno muži a chlapci
chodí po domácnostech svých známých a šlehají ženy a dívky ručně vyrobenou pomlázkou.
Zdroj dat- internet
dost
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Povídání s panem Stanislavem
Němečkem
Dnešní článek do zpravodaje mi svými
vzpomínkami z velké části pomohl vytvářet pan
Stanislav Němeček. Nepojala jsem jej jako
klasickou vzpomínku, na kterou jste zvyklí
z předchozích čísel Zpravodaje, nýbrž jsem cíleně
pana Němečka vyzpovídala na téma řemesel a
živností, s jakými se bylo možno kdysi setkat jak
v samotných Čečelovicích, tak v blízkém okolí.
Proč? Protože v minulosti mi pan Němeček
zajímavě vyprávěl právě na toto téma, a mně
přišlo škoda nepodělit se i s dalšími lidmi o
zajímavá fakta.
Pan Stanislav Němeček se narodil
v předválečných letech a jako malý jednostranně
osiřel, jeho mamince Růženě bylo pouhých 32 let,
když zemřela.
Otec Alois Němeček (1911)
hospodařil na 5 hektarech půdy, tato výměra však
nepostačovala na uživení rodiny, zvlášť pokud
uvážíme, že maminčina nemoc si vyžadovala
finance na lékařskou péči a pobyt v nemocnici,
které byly tehdy zpoplatněny. Dokonce prý byly
rodiny, které musely např. vykácet kus lesa a za
peníze utržené z prodeje dřeva zaplatit
rodinnému příslušníkovi za provedenou lékařskou
péči. Pro lidi už tak těžce zkoušené válkou toto
jistě znamenalo další zátěž.

Další činností, kterou provozovali už jiní, byl
výkupčí živého dobytka, tento dobytek putoval na
dobytčích vozech směrem ku Praze. Nic tedy tito
výkupčí sami nezpracovávali.
Co se týče profese řezník, tu zastávali
v Čečelovicích dva občané. Pan Karel Klásek
(1908) z čp. 4 a pan Jan Severa (1900) z čp. 38.
Zatímco p. hostinský Severa měl řeznictví jen jako
doplňkovou službu lidem, p. Klásek byl
v řeznickém oboru velmi zdatný.
Pokrýval
souvisle veškerou činnost související s jeho
řemeslem - od porážky zvířat, přes zpracování
masa až po jeho expedici. Tak mi napadá, že to
tehdy muselo na čečelovické návsi hezky vonět,
když se udily různé masité dobroty...

Otec pana Němečka k 5 ha půdy choval
v chlévě určité množství dobytka, které obnášelo
4 krávy, 1 jalovici, 2 telata, 1 prase, drůbež a pak
také 1 kobylu. Tu si přivedl z Nové Vsi a
zajímavostí je, že pocházela od vojáků z armády
Vlasovců. Jako přivýdělek pro rodinu, dnes
bychom řekli vedlejší pracovní poměr, zvolil pan
Němeček obchodování s chovnými kravami.
K této činnosti měl také úřední oprávnění.

Bohužel tehdy hladové útroby nemohli
lidé zaplnit tak jako dnes nebo tak, jak by si bývali
zrovna přáli. Proč? Byl tu totiž systém přídělového
hospodářství. Ten byl zaveden poprvé v dubnu
1915 z důvodu kritického nedostatku potravin a
trval až do konce války, dle některých pramenů až
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do 1. 7. 1921. Nás ovšem více zajímá druhé
období fungování tohoto systému hospodářství,
které spadá už do našeho vypravování. Podruhé a
naposledy začal tento systém fungovat v r. 1939,
a to nejprve v září na potraviny, v prosinci na
oděvy a na obuv. Regulovaly se některé další
druhy
zboží
např.
benzin.
Vzhledem
k přetrvávajícímu nedostatku v poválečných
letech byl tento systém zrušen až 31. 5. 1953,
s příchodem měnové reformy.

Pokud lidé potřebovali naostřit nože,
nůžky, břitvy chodili za panem Hubingerem do
Málkova. Čas od času však zavítali do Čečelovic
podomní obchodníci ze Slovenska, kteří prý byli
velmi šikovní a dělali totéž, navíc však spravovali
výborně hrnce. Výkup kůži prováděl p. Rais
z Kadova.
V chalupě u Dobřemyslů, kterou dnes
obývá Maruška Švecová, byla prý dílna pana
Dobřemysla, který zase spravoval vše od
zemědělských vozů a zemědělského náčiní. O
kousek dál měl svoji trafiku pan Červenka (tu
jsem již jednou zmiňovala v dřívějším čísle
Zpravodaje). Poukázkám na tabák se tehdy říkalo
tabačenky, Vy dříve narození jistě tento pojem
znáte, zmiňuji pro mladší generaci.

Co se týče mouky a výrobků s ní
spojených, pekařství fungovalo v Kadově,
nezaváželo ovšem své zboží do Čečelovic. Do naší
obce směřovalo pečivo z pekárny v Tchořovicích.
Co se týče mlýnů, nejvíce se prý mlelo obilí na
blízkém mlýně při rybníku Kuš a v Scheinerově
(Pustém) mlýně v Blatné. Zde bych vypravování
pana Němečka ráda doplnila. Mlýnů bylo na
Blatensku v minulosti opravdu mnoho, jejich
historie je velmi bohatá, často mlynářská tradice
v těchto mlýnech spadá hluboko do minulosti.
V Blatné kromě mlýna u Pusťáku mlel mlýn Jeklík
v Pivovarské ul., dále dnes již neexistující Panský
mlýn.
Na Blatensku byly mlýny při potoce
Závišínském (Netušilův mlýn, Lopatárna u Bělčic),
Kostřateckém (Kostřata, Podhrázký u Myštic),
Brložském (Pilský, Kabelíkův u Sedlice), při řece
Lomnici (Buzický, Čermákův u Václavova, Nový
mlýn u Laciné ...). Mlýnů bylo mnohem více
(Lnáře, Tchořovice, Čekanice, Hutě u Bělčic,
Lapač, Míreč ...), než jsou namátkou ty zde
vyjmenované, a zasloužily by si samostatné
povídání.

V Čečelovicích bývala i kovárna v čp. 57, u
Bosáků, na venkově velmi potřebná a žádaná.
Ovšem třeba takového klempíře jste už v obci
nenašli, za tím lidé museli do Záboří. Do Záboří
také lidé chodili ke krejčímu, byl jím strýc p.
Němečka Antonín Němeček, dále šil p. Černý a p.
Poklop. Rozbité boty v Čečelovicích spravoval
hlavně otec bývalého předsedy JZD p. Doubka a
dále jistý p. Adámek čp. 18. Toto jméno patří
k těm, která už v obci nenajdete. Doplním, že i u
obuvi a oblečení fungovaly poukázky tzv. šatenky.
Pokud lidé měli přerostlou kštici a
potřebovali ostříhat, ocenili v Čečelovicích zručné
ruce p. Václava Zacha (1912) z čp. 43 (u
Hvížďáků), ovšem náročnější střihy a účesy
vytvářel p. Loután v Záboří a p. Klugner.

Další profesí, která byla v Čečelovicích
k mání, byl kolář p. Josef Hakr (1900), který sídlil
Na Křížku v čp. 66. Své zkušenosti v řemesle však
nemohl předat dál, první dva synkové bohužel
zemřeli brzy po porodu, poté se dočkal dcer,
které se vdaly mimo obec.

Pokud lidé potřebovali stavební materiál
jako např. cihly, jezdili pro ně do blízkých cihelen.
Je až s podivem, kolik cihelen se tehdy dokázalo
uživit. Pan Němeček zmínil, že pro cihly se
jezdívalo do Boubína u Horažďovic a do Škvořetic.
Podařilo se mi zjistit, že cihelna fungovala na
Blatensku také v Hostišovicích. Všechny tyto
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cihelny dosud stojí, jejich osud je však jako přes
kopírovací papír. Posuďte sami. Bývalá strojní
cihelna rodiny Maturů v Boubíně byla postavena
ve třicátých letech dvacátého století na místě
staré cihelny, šlo o jednokomorovou pec tzv.
hicovku, již r. 1936 byla zmodernizována, během
války byla v odstávce, po válce byla zprovozněna
r. 1946. Později byla znárodněna a fungovala do r.
1985. V restituci byla vrácena majitelům, kterým
se už bohužel díky legislativě nevyplatilo těžit
hlínu a pálit cihly a nepodařilo se tudíž navázat na
dřívější proslulost cihelny.
Další z cihelen,
Parostrojní
cihelna
Bedřicha
Hildprandta
s kruhovou pecí, byla součástí škvořetického
velkostatku a dodnes ji můžete nalézt na okraji
obce směrem k Sedlici. První výpal se zde
uskutečnil 11. 7. 1928. Cihelna fungovala zhruba
do konce šedesátých, možná i přes sedmdesátá
léta minulého století. Zde se mi přesné info
nepodařilo zjistit, čerpám pouze z vlastních
vzpomínek, kdy moje rodina cihly ze Škvořetic
odebírala. Nyní cihelna chátrá. Stejný je osud i
cihelny v Hostišovicích, přestože z technického
hlediska je významnou industriální stavbou.

městě. V Blatné po válce vznikaly nové menší
továrny. V roce 1946-1950 fungoval v Blatné
kosmetický závod Schwarzkopf (Černá hlava), v r.
1947 zahájil činnost Resonet – podnik na výrobu
malých pian, později elektrických kytar, v letech
1948-1949 podnik ČZM, nástupce Velospolu
výrobce kárek Vespo, v r. 1950 podnik
Zahradnictví, známý tehdy velkoprodukcí
majoránky, konečně r. 1958 podnik Tesla.
Vypravování pana Němečka se mi velmi
líbilo, nemluvili jsme pouze o řemeslech. Povídání
bylo proloženo vzpomínkami na Josefa Smitku
řečeného Pepík Dudákouc, který podle slov paní
Němečkové chodil hrávat i před kadovskou školu.
Bylo proloženo vzpomínkami na kolotočáře, kteří
prý pravidelně přijížděli do obce a bivakovali Na
Křížku. Dále vzpomínkami na pastoušku
Basíkovnu, na spoustu sousedů a sousedek, kteří
už dávno odešli. Doufám, milí čtenáři, že dnešní
vzpomínky, které jsem se snažila doplnit
faktickými údaji z internetu (zdroje Vodní mlýny
cz., Hornictví info, Koda-komínová databáze,
internetové stránky o Blatné), Vás zaujmou a
velmi děkuji manželům Němečkovým za čas,
který mi věnovali, přeji oběma pevné zdraví a vše
dobré.

Dalším stavebním materiálem je cement a
vápno. Pro tyto stavební materiály se prý jezdilo
nejvíce do Horažďovic. Jak by ne, když okolí
Horažďovic je významně pokryto vápencovými
lomy. Za první republiky zde existovalo několik
zpracovatelských firem. Firma Jaroslav Chvoj
vyráběla vápno, mletý vápenec, umělou omítku
Otavit a pro plné vytížené pece pálila i cihly.
Dalšími firmami byly mj.
fa. bratří Trnků
z Velkých Hydčic či fa. Willhelm a Milota. Všechny
firmy byly po válce sloučeny a r. 1950 vznikl
podnik Šumavské vápenice.

Alena Šourková

Řemeslo má zlaté dno, se říká nebo se
také říká poctivé české ručičky. Bohužel po
únorovém převratu mnohé živnosti zanikly a lidé,
kteří se neživili na venkově, hledali obživu ve
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Spolek žen Vás srdečně zve na

8. 4. od 14 do 17 hodin do sálu místního pohostinství
na ukázku spojenou s vlastním zhotovováním
velikonočních dekorací.
Seznámit se můžete opět se zdobením perníčků,
sestavíme jarní perníkové chaloupky, okoukneme
výrobu kraslic a aranžování přírodních jarních
dekorací / zdobení mističek, velikonoční věnce/.
Přichystáno je taktéž tvoření výrobků z korálků.
Pomůcky:
 čistý a suchý výfuk skořápky vajíčka
 peříčka, půlky skořápek, přírodniny
 krabička na odnesení si svých prací
V případě výroby velikonočního věnce či perníkové chaloupky nutno předem nahlásit zájem na email:
obec@cecelovice.cz nebo na mobil: 724 189 594, a to do 31. 3. 2017 z důvodů nákupu slámového
korpusu a upečení částí chaloupky.
_____________________________________________________________________________________
Knihovna Čečelovice pořádá pro děti dne 31. března v místní budově bývalé školy
- literární večer plný soutěží.
_____________________________________________________________________________________

Šachový velikonoční turnaj
se bude konat od 9 hodin v neděli 16. dubna 2017 v sále místního pohostinství.
_________________________________________________________________________________________
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