ZPRAVODAJ OBCE ČEČELOVICE
ročník XVII. – rok 2018 – č. 54
Vážení spoluobčané, čtenáři Zpravodaje obce Čečelovice.
Jak jistě všichni dobře víte, v říjnu letošního roku uplyne 100 let od založení
samostatné Československé republiky. Po 300 letech poroby pod vládou
Habsburků vstal náš národ k novému životu. Vzhledem k tomu, že
nezastupitelnou úlohu při vzniku nového samostatného státu měli legionáři,
bylo by vhodné a důstojné v úvodníku tohoto čísla vzpomenout i legionářů občanů naší obce, kteří bojovali v legiích. Už i z důvodu, že minulou totalitní
mocí byl význam legií záměrně potlačován a zastírán. Ani mládež se o tomto
klíčovém období našich dějin nemohla vůbec učit, tak jako o životě našich
občanů ve francouzských, italských a ruských legiích. V období první
republiky byli legionáři v zasloužené úctě svého národa.
Prof. dr. T.G.Masaryk navazoval v cizině diplomatické styky s předními
muži nám přátelsky nakloněnými, ze zajatců našich v cizině sestavoval legie
v Rusku, Itálii a Francii. Ty staly se po převratu základem naší ozbrojené moci
novodobého státu – Československé republiky.
Jako podklad pro tento úvodník byla použita jak publikace
„Českoslovenští legionáři – rodáci a občané okresu Strakonice 1914-1920,
vydaná Státním okresním archivem ve Strakonicích, Okresním úřadem
Strakonice a Muzeem středního Pootaví ve Strakonicích v roce 2000, tak i
zápisy v obecní kronice z tohoto období. Informace v těchto podkladech se
částečně rozchází, jsou proto pro srovnání a určitou historickou objektivitu
uvedené doslovně údaje z obou periodik.
Jmenný seznam legionářů naší obce dle zmíněné publikace:
Doubek Jan, 6. 8. 1879, Itálie, 31. pluk
Hokr Karel, 17. 11. 1884, Rusko, 6. pluk 1. rota
Maroušek Ferdinand, 26. 1. 1895, Rusko, 1. pluk
Maroušek Karel, 11. 8. 1895, Itálie, 31. pluk 5. rota
Slivoň Václav, 10. 2. 1897, Itálie, 33. pluk 9. rota
Šourek Vojtěch, 21. 8. 1894, Rusko, 5. pluk 5. rota
Vrba František, 2. 2. 1895, Itálie, 31. pluk
Vrba Václav, 31. 8. 1892, Itálie, 33. pluk 8. rota
Kovář Jan, 11. 11. 1890, Itálie
Informace v obecní kronice:
Ze zdejších rodáků sloužili v legiích:
1. ruských: Josef Braun (čp. 21), Josef Doubek (čp. 61)
2. italských: František Vrba (čp. 37), Václav Vrba (čp. 69), Václav Slivoň,
Karel Maroušek, Josef Doubek (čp. 61) a Vojtěch Harášek
3. srbských: František Doubek (čp. 19)
Na památku rodáka Václava Vrby rtm. ital. čsl. legie nar. 31. 8. 1892,
který padl v boji 23. 5. 1919 za osvobození vlasti, je na budově obecního
úřadu umístěná pamětní deska.
Kromě legionářů, kteří se formovali v cizině, nelze nevzpomenout při
tomto výročí vojáků, kteří narukovali do 1. světové války a kteří rovněž
skončili v zajetí či položili své životy.
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newyorští krajané
500,- Kč
Josef Bosák z New Yorku
1 200,- Kč
František Zemen
500,- Kč
Celkem
6 762,- Kč
Ostatek získán z občasně pořádaných zábav
tanečních.
Na černé, hlazené desce, do přední strany
pomníku zasazené čteme jména:
Karel Klečka čp. 42
Petr Vydra čp. 52
František Doubek čp. 19
Vojtěch Červený čp. 26
Petr Bosák čp. 60
Josef Švec čp. 63
František Chod čp. 35
František Karnos čp. 11
Václav Vydra čp. 56
František Smitka čp. 73
Václav Vrba čp. 69
František Doubek čp. 39
Matěj Končelík čp. 50
František Končelík čp. 73
„Za krásného nedělního odpoledne a všeobecně
pohnuté nálady byl tento krásný památník
vroubený dvěma lipami dne 19. září 1920 p.
farářem V. Bodlákem slavnostním způsobem
posvěcen.“
Pro úplnost je ještě třeba doplnit, že na
podzim v roce 2015 byla provedena oprava
pomníku vojáků padlých v minulých válkách,
zejména v 1. světové válce, který stojí u silnice na
samé hranici mezi katastry Čečelovice a
Slivonice. 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. světové válce.
Vzhledem k tomu, že se toto 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 opravy byl pomník slavnostně pokřtěn
starostou obce Čečelovice p. Stejskalem a
starostou obce Velký Bor p. Zábranským. Při
tomto symbolickém křtu bylo dohodnuto, že o
údržbu pomníku a jeho blízkého okolí se budou
starat obě obce střídavě vždy po jednom
kalendářním roce.
Bohumil Braun

Během úporných bojů na frontách upadli do
ruského zajetí: Josef Dobřemysl, František
Karnos (čp. 45), František Karnos (čp. 54), Josef
Braun, Antonín Houška, František Braun (čp. 13),
František Malý
italského zajetí: Václav Slivoň, Josef Doubek,
Václav a František Vrba, Vojtěch Harášek
srbského zajetí: František Doubek (čp. 19).
Život za vlast na poli cti položili:
Vojtěch Červený padl 24. května 1915 u Lublina
v Polsku, Petr Vydra zemřel v ruském zajetí.
František Doubek (čp. 39) padl dne 5. prosince
1916 v Bukovině na vrchu Mesticanesti, kde je i
pochovaný, Václav Vrba (čp. 69) padl 23. května
r. 1919 u Miškovců na Slovensku, František
Karnos (čp. 11) zemřel v nemocnici v Srbsku,
Petr Bosák raněn byl do hlavy 7. srpna 1916 na
italském bojišti, František Chod zemřel 14. února
1917 na rumunském bojišti, Josef Švec (čp. 63)
zemřel 4. září 1917 u Medeazry v Itálii a pohřben
8. září 1917 v Nabrezině (hr.č. 2033). Za bojů na
italské frontě zahynul u Proseku v Přímoří
příslušník zdejší obce Karel Klečka ještě
v mladistvém věku.
Vyznamenání za udatnost ze zdejších
vojínů získali: Václav Maroušek – bronzovou
medaili za udatnost, Václav Švec (čp. 63) –
stříbrnou medaili za udatnost II. tř., Petr Bosák –
bronzovou medaili za udatnost, V. Vydra (čp.
52). Vojínům, kteří zvláštní statečnost před
nepřítelem osvědčili, dostalo se totiž dle stupně
zásluhy jako vyznamenání bronzové, stříbrné,
nebo zlaté medaile, udělení „Signum laudis“ nebo
řádů za zásluhy.
Zdejší občané nezapomněli na své rodáky,
kteří padli ve světové válce (kromě již zmíněné
pamětní desky legionáře V. Vrby), a uprostřed
návsi na jejich paměť zřídili nákladem 8 573,- Kč
důstojný pomník s květinovými záhony a
železným zábradlím kolem. Bez pomoci našich
amerických krajanů, kteří k tomu přispěli částkou
3 500,- Kč, by sotva bylo možno přikročiti k jeho
zřízení. Pomník jest dílem kamenického mistra p.
K. Trčky z Blatné.
Na pomník věnováno:
chicagští krajané
1 300,- Kč
sbírka po obci vynesla
1 958,- Kč
záloženský spolek
180,- Kč
z pořádané zábavy
224,- Kč
z honu r. 1900-1916
900,- Kč
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Výsledky voleb v komunálních volbách
konaných ve dnech 5. a 6. října 2018

Informace z obecního úřadu
PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO
ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE
 ze dne 26. 6. 2018
OZ projednalo a schválilo příspěvek obce na
provozování prodejny ve výši 30 000,- Kč dle
darovací smlouvy.

JMÉNO KANDIDÁTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 ze dne 11. 9. 2018
OZ projednalo a schválilo hodnotící komisi na
veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce
výčepu místního pohostinství v budově čp. 36“
ve složení:
předseda: Bohumil Braun
členové: Tomáš Lávička, Luboš Vachl

Stejskal Milan
Zach Milan
Lávička Tomáš
Ing. Marie Kalbáčová
Ing. Petr Kalbáč
Vachl Luboš
Krejčí František
Braun Bohumil
Lenka Končelová Kůtová

POČET
HLASŮ
90 hlasů
86 hlasů
83 hlasů
79 hlasů
78 hlasů
72 hlasů
71 hlasů
70 hlasů
47 hlasů

Výše
jmenovaní
budou
moci
vytvořit
zastupitelstvo obce v zákonem daném čase, který
je nutno dodržet pro možnost podání odvolání
k průběhu voleb. Přejeme kandidátům hodně
elánu do práce pro nás všechny. Děkujeme všem
obyvatelům, kterým není lhostejný život v naší
vesnici a kteří přišli k volební urně. Pro nové
zastupitelstvo je to pak velký závazek nezklamat
své voliče…

 ze dne 14. 9. 2018
1. OZ bere na vědomí rozpočtové změny
5,6,7/2018.
2. OZ nesouhlasí s návrhem smlouvy společnosti
Rosa Computer o umístění zařízení na budově
čp. 36.
3. OZ projednalo a odsouhlasilo zhotovitele
zakázky malého rozsahu dle podaných nabídek
na akci „Rekonstrukce výčepu místního
pohostinství v budově čp. 36“ a pověřuje starostu
sepsáním smlouvy s vítěznou firmou H a T
Strakonice s.r.o.

Rekonstrukce výčepu místního pohostinství a
přesun plánovaných akcí do jiných prostor
1. října došlo k uzavření místního pohostinství
z důvodů opravy výčepu. Práce v této budově
mají několik částí. Dojde k výměně starého kotle
na tuhá paliva za nový, vyhovující normám, dále
k celkové výměně elektroinstalace, ústředního
topení, dodatečné opravě a napojení kanalizace a
v neposlední řadě k opravě nábytku a položení
nové podlahy. Budou vyměněny dveře ve výčepu
a poslední okno směřující na náves. Není toho
málo. Navíc nás tlačí čas, neboť v závěru roku
nechceme přijít o tradiční akce jako je rozsvícení
vánočního stromku, čertovskou diskotéku pro
naše nejmenší, společné setkání seniorů obce a
zábavu ve stylu country hudby pana Smoleje. Tak
se budeme těšit na nové a čisté prostory v naší
hospůdce. Vše by mělo být hotovo na konci
listopadu. Proto plánované akce 20. 10. spojené
s oslavou významného výročí založení naší
republiky je přesunuto do společenských prostor
v budově nového OÚ – horní vchod. Možná zde
proběhne i ustavující zasedání nového
zastupitelstva obce a adventní zdobení. Děti zde
budou moci nacvičovat s Klárkou Končelovou
svá vystoupení na setkání seniorů.
dost

Poděkování panu Františku Skalovi
V letošních komunálních volbách již
nekandidoval dlouholetý zastupitel obce
Čečelovice pan František Skala. Děkujeme proto
touto cestou za jeho obětavou práci, co se týká
vodovodu a odstraňování jeho častých havárií,
zajištění techniky při opravách veřejného
osvětlení, instalaci vánočních dekorací apod.
Věříme, že naše vzájemná spolupráce bude i
nadále pokračovat.
Diakonie Broumov
Na sklonku léta byla v naší obci uspořádána
sbírka pro Diakonii Broumov. Pro velký zájem
občanů byl termín prodloužen ještě o jeden
úterek. Shromáždilo se nebývale mnoho
materiálu. Poslouží dále potřebným a nezaplní tak
naše
popelnice
nebo
kontejnery
s velkoobjemovým sběrem, za které pak obec
musí zaplatit. Sbírka nás nic nestojí. Jen trochu
starostí a času. Děkujeme panu Weberovi a paní
Marešové, kteří dohlíželi a byli nápomocni při
nakládce. Počítáme se sbírkou i v dalším roce.
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následovala i ztráta politických práv. Jeho bratr
zase v rozčilení bodl z nerozvážnosti nožem
jiného mladíka. Inu, mladá horká krev. Pozadu
nezůstal ani další z bratrů - "mísil se do úředního
výkonu strážníka", pohnutkou činu byla shledána
hašteřivost.

Hříšní lidé obce čečelovické
I v Čečelovicích v minulosti, stejně jako v jiných
obcích, docházelo občas k různým rozmíškám
mezi občany a zrovna tak lidé občas zahřešili. To
potom přicházela na řadu pověstná ruka zákona a
nejeden hříšník se kál.

Odcizit obnos 5 korun znamenalo v roce 1937
trestný čin. Dopustila se jej vdova Františka. Byla
obviněna ze ziskuchtivosti a odsouzena na 24
hod. vězení a ztrátě politických práv. Byla
odsouzena na začátku listopadu a na konci měsíce
ji čekal trest ještě tvrdší, za falšování stvrzenek
byla odsouzena na 3 měsíce těžkého žaláře
zostřeného jedním postem měsíčně. Nebyl trest
pro vdovu v těžkých třicátých letech příliš tvrdý?
Co myslíte?

V archivní knize obce lze dosud nalézt trestní
listy z dob minulých a dočíst se lze o prohřešcích
již dávno zesnulých předků. Tyto zápisy je dobré
brát se shovívavostí a spíše pro pousmání do nich
nahlédnout. Vždyť nikdo není dokonalý.
Vybrala jsem pro zajímavost některé zápisy z
těchto listů. Nahlédněte tedy, milí čtenáři, do
minulosti a zjistěte, jak bylo spravedlnosti
učiněno za dost, pokud některý zdejší smrtelník
zahřešil či neovládl své vášně.

Když si kovář zhotoví páčidlo, není na tom nic
divného. Ve třicátých letech však toto bylo
posuzováno jako trestný čin z nerozvážnosti a pan
František dostal trest s peněžitou pokutou ev. 4
dny vězení. Když o tři roky později ukradl husu z
údajné zištnosti, vyfasoval 3 dny vězení
zostřeného 1 postem a ztrátu politických práv.
Co by tak optikou tehdejších zákonů vyfasovali
dnešní zloději, kteří v supermarketech kradou ve
velkém?

Pustit si pusu na špacír se někdy nevyplácí. O
tom se přesvědčila v roce 1933 paní Anna, když
se "dopustila vůči úřední osobě urážky slovní",
čímž spáchala přestupek proti veřejným zřízením
a opatřením, a byla za to potrestána vězením v
trvání 1 týdne.
Pokud v rozčilení zraníte svého manžela nebo
ublížíte manželce, tak jako se tomu stalo i v
Čečelovicích v roce 1930 a 1936, vězte, že tehdy
následoval trest přísné domluvy a byl vykonán
neprodleně.

Ve válečných letech lze nalézt dva záznamy o
krádežích dřeva a mladých lesních stromků.
Poslední záznam trestních listů je z roku 1946.
Tehdy rolník Jaroslav přechovával samopal, což
bylo shledáno jako nedbalost, viník byl potrestán
14 dny žaláře, zostřené jedním tvrdým ložem.

Urazit hajného nebylo dříve jen tak. Své o tom
věděl pan Antonín. Povedlo se mu to celkem
dvakrát, jednou v rozčilení, podruhé z nenávisti,
jak psáno v zápisech. V roce 1935 byl potrestán
peněžitým trestem a 24 hodinami vězení, o rok
později následoval trest v délce 4 dnů, zostřený
postem.
Zřejmě mu to nebylo dostatečnou
výstrahou a pustil se do střetu s hajným potřetí.
Když do dnes již neexistujícího domku čp. 18
přišel četnický befel potřetí, odnesl si hříšník trest
vězení 14 dnů s jedním půstem.

Věřím, milí čtenáři, že vás dnešní
článek alespoň trochu pobavil.
Některé výrazy v zápisech jsou
archaické a budí úsměv na tváři.
Někdy však se člověk i zamyslí.
Vždyť třeba důvody ke krádežím
byly často prozaické, v těžkých
třicátých letech zasytit hladový
žaludek.

Pytlačit byla vůbec činnost riziková. Pan
František se 5. 5. 1932 "pokusil zastřeliti zajíce a
nosil zbraň bez pasu - zištnost". Kromě vězení

Alena Šourková,
kronikářka obce
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Takovým úkolem, kromě vyrovnání se
s postiženou rodinou, mohlo být i vytesání a
vztyčení kamenného kříže na místě, kde byl
zločin spáchán. Soudnictví ve středověké západní
Evropě
vycházelo
z křesťanského
práva
založeného na hodnotách duchovních. Vraždou,
usmrcením člověka pohrdl jedinec Kristovou
obětí a darem stvoření. Toto jednání si vůči Bohu
žádalo usmíření – potvrdit, že si křesťané váží
Vykupitelova kříže. A tak byli pachatelé,
většinou hrdelních zločinů, odsuzováni ke stavbě
smírčích křížů. Ty stojí na naprosto
neočekávaných místech, navíc nebývají zaneseny
v mapách. V období let 1948 – 1989 byla řada
smírčích křížů zničena a ztracena. Křížové
kameny existují po celé naší republice i jinde
v Evropě. Vypovídají o tom, že na určitém místě
byla prolita lidská krev, že právě tady byl
zavražděn člověk. Některé kameny a kříže nesou
i vyrytý symbol vražedného nástroje. Smírčí kříže
a kameny vznikaly už od 14. století, osazovány
byly do druhé poloviny století devatenáctého.
Příjemný podzim bez mordů přeje a na další
výlety se těší
Milan Smetana

Zajímavosti aneb o naší obci se píše
Vážení občané, do rukou se nám dostala
publikace s názvem „Po cestách doma i v cizině“
od autora Eduarda Oberfalcera, vydaná v roce
2018. V této poutavé a zajímavé publikaci, kterou
doporučuji všem, kteří rádi cestují, se velmi
krátce zmiňuje i o Čečelovicích, konkrétně o
kapličce v naší obci. Podle informace uvedené v
této knize (na str. 47) je naše kaplička zasvěcená
Panně Marii, postavená v polovině 19. století.
Tato informace nás na obecním úřadě zaujala,
proto jsme se s autorem publikace spojili s tím, že
máme za to, že podle obecného povědomí a
přenášené tradice je kaplička zasvěcená sv.
Josefovi, a požádali jsme ho o doložení podkladů,
ze kterých čerpal, protože pro nás je tato
informace zcela nová a trochu překvapivá a
zajímavá.
Na základě naší žádosti nám bylo autorem knihy
sděleno, že tato informace je převzatá z textu
publikace Umělecké památky Čech (4. svazek),
vydaná Kolektivem vědeckých a odborných
pracovníků Ústavu teorie a dějin umění ČSAV v
Praze za vedení a redakce Emanuela Pocheho
Academií Praha 1982. Po vzájemné konzultaci s
autorem nám bylo doporučeno, že by se mohlo ke
kapli do budoucna uvádět, že je zasvěcena P.
Marii a do závorek dát: podle ústní tradice
zasvěcena sv. Josefu.
Tak si, čtenáři, vyberte.
Bohumil Braun

Šťastný nálezce
Mark Johnson

Toulky za poznáním minulosti
Stalo se již pěknou tradicí, že každé pondělí
vyjíždí na kolech skupinka občanů Čečelovic na
malý cyklovýlet po okolí. Trasy vedou k různým
zajímavým cílům do vzdálenosti cca 15 kilometrů
od obce.
Jedna z vyjížděk nás zavedla do lesů nedaleko
Střelských Hoštic, na místa, kde byl kdysi
spáchán hrdelní zločin – vražda. Ukázal jsem
svým přátelům dva vzácně dochované smírčí
kříže z konce 18. a 19. století.
Smírčí kříž je nahrubo vytesaný kříž
z kamene, jehož zhotovení bylo často uloženo
jako součást trestu za nejtěžší zločiny. Ve
středověku bylo možno při trestání uplatnit
systém tzv. smírčího práva, kdy byl provinilci
uložen nějaký úkol, kterým odčinil svůj zločin.
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Dětský den
naskládaných na sebe. Z jedné strany se na ně
dá dokonce vylézt. Na vrcholovém balvanu je
zvláštní díra ve tvaru obdélníka. Možná tu
kdysi stával dřevěný kříž. Poskládané žulové
pláty na sobě sedí jakoby ledabyle. Ale nic s
nimi nepohne. Váží několik tun. K přírodní
památce se dostanete po žluté turistické trase
od obce Slatina. Jsou to sem asi tři kilometry.
V závěru cesty stezka zmizí v houští. Dříve
kolem skalky hospodařili zemědělci a Čertův
náramek byl viditelný z široka daleka. Dnes
ho obklopují vysoké stromy.

Mezinárodní den dětí jsme v Čečelovicích
oslavili v sobotu 2. 6. od 13 hodin na Pasece. Pro
děti jsme připravili mnoho soutěží - např. skákání
v pytli. U této disciplíny se nejvíce vyřádily malé
děti. Veselá byla také přetahovaná s provazem, u
které to chvílemi vypadalo velice nebezpečně,
protože některé děti mají opravdu velikou sílu.
Vyndávání jablka pusou z lavoru bylo také
zajímavé - asi jsme měli veliká jablka ☺. Pobavil
i šašek, ale největší fronta byla, jako vždycky, u
střílení vzduchovkou na terč, pod dohledem
Tomáše Lávičky a Michala Stejskala. Připraveno
bylo ještě spousta doplňkových her. Děti za
splněné hry sbíraly body a poté si je mohly u
stánku vyměnit za hodnotné ceny.

Aby dětem cesta rychleji utekla, absolvovaly
spoustu her, které je velmi bavily, například jsme
malovali klacíkem do hlíny sluníčka, skládali
jsme na cestě ze šišek šipky. Poté kluci a holky
měli společnou práci - rozkutálet balík sena. Byla
to sice těžká práce, ale přesto jsme se u toho
nejvíce zasmáli.

S občerstvením si poradila Hanka Kvasničková a
pod pergolou si pro nás připravila mnoho dobrot
- jako např. hranolky, párky v rohlíku,
klobásky… Protože bylo krásné počasí, tak si
taťkové pochutnali na oroseném pivečku. Celé
odpoledne dětem k dobré náladě hrál pan Hrubeš
osvědčené hitovky. Když se setmělo, vydaly se
děti na stezku odvahy do nedalekého hlubokého
lesa, kde měly připravenu cestu vyznačenou
provázkem. Na konci ní byl záhadný předmět,
který musely uhádnout. Holky a kluci šli ve
skupinkách a opravdu byli velmi odvážní. Ve
večerních hodinách si pro rodiče pan Hrubeš
připravil diskotéku a hrálo se až do rána. Dětský
den se opět vydařil a těšíme se na příští rok.

Pěší túra do Slatiny
V polovině cesty jsme udělali přestávku, kde
každé děcko dostalo svačinu a pití. Na místě u
Čertova náramku jsme pořídili pár fotek,
abychom měli krásnou vzpomínku na naši letní
pěší túru. V půl druhé pro nás bylo připraveno
nové hasičské auto, kterým jsme se dovezli
v pořádku do Čečelovic. Tam na nás před
hospodou čekal bazén na osvěžení po tak dlouhé
cestě.

Dne 4. srpna v devět hodin ráno jsme se vydali
s dětmi na výlet do Slatiny na Čertův náramek.
Přírodní památku tvoří seskupení několika
žulových, téměř dokonale placatých balvanů

Text a foto: Klára Končelová
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A že je to naše auto veliké

Odpoledne plné her
V brzkém období plánuji s dětmi nacvičovat
taneční vystoupení. Máme se tedy na co těšit.

Prázdniny jsou za námi, začala škola, ale aby děti
nebyly smutné, tak jsem si pro ně připravila 8.
září od 14:00 před hospodou hravé odpoledne.
Děti soutěžily v těchto disciplínách: trefovaly se
do šaška, střílely góly do branky, hrály pexeso,
skládaly puzzle, vyráběly z kartonu různé motivy
(sluníčka, obličeje,…), srážely kuželky, skákaly
panáka, malovaly na tabuli křídou se zavázanýma
očima. Prostě každý si mohl vybrat libovolné
téma, ale protože bylo celé léto teplo, tak
zvítězilo sluníčko. Na závěr jsme si s dětmi
zahráli obrovské „Člověče, nezlob se“ a poté
soutěžili v limonádové štafetě. Na konci
programu dostalo každé dítě odměnu.

Foto a text: Klára Končelová

Po skončení dětského odpoledne byla
přichystaná zábava pro dospělé, kde hrála skupina
FATIMA.
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Smutné události

Plánujeme
24. 11. – adventní dílna zřejmě ještě v prostorách
společenského sálu /aranžování vánočních
dekorací, zdobení perníkových chaloupek a
perníčků, korálkování …/

Dne 26. 6. 2018 prohrál
ve svých nedožitých 69 letech
boj s dlouhou nemocí vážený

1. 12. – mše svatá od 14,30, pak adventní setkání
občanů na návsi a rozsvícení vánočního stromku,
posezení v hospůdce

pan Bohumil Kůta z čp. 74.
Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta a
vzpomínky v srdcích zůstávají.

7. 12. – mikulášská nadílka a diskotéka pro děti

Čest jeho památce a upřímnou soustrast rodině

8. 12. – Country zábava pana Smoleje
9. 12. – setkání seniorů - hraje kapela pana
Hlobíka
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Říjnová oslava vzniku republiky
Dne 20. 10. 2018 vzpomeneme v Čečelovicích sto let
od vzniku Československé republiky
Slavnostní program začne ve 14 hodin:
o
o
o
o
o

Položení věnce k pomníku padlým v 1. světové válce
Projev starosty obce
Vystoupení mažoretek z Blatné
Přednáška pana Ing. Josefa Kalbáče z Třebohostic
Výstava dobové fotodokumentace

Přednáška a výstava se uskuteční ve společenské místnosti v horní části
nového obecního úřadu.
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