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7. Obecní pomníky

Do války odešlo z Čečelic asi 100 mužů. Do svých domovů se jich 20 již nikdy nevrátilo. Jejich jména jsou vytesána zde na pomníku padlých.
Pomník padlým
Napětí a neklid v Evropě, zvláště pak na Balkáně vyvrcholil
28. června 1914, kdy byl v Sarajevu spáchán atentát
na Františka Ferdinanda d´Este, následníka rakouského
trůnu. Rakousko vypovědělo Srbsku válku. 26. července 1914
přišly do obce výzvy domobrany mužů do 37 let. Ti se museli
do 24 hodin dostavit ke svým praporům, byl to začátek
mobilizace. Z obce odjelo 52 mužů. Byl vyhlášen císařský
manifest ke všem národům říše a druhý den vypukla I.
světová válka, do níž vstupovaly nejen evropské státy, ale
také USA, Japonsko a další země. Došlo i k II. výzvě všem
deseti mužům ve věku 37-42 let. III. výzva odvedla zbývajících 30. Od počátku
války přicházely smutné zprávy, na všech frontách bylo mnoho mrtvých a
raněných. Vojáci bojovali na východní frontě (Halič, Polsko, Rusko) i na frontě
jižní v Srbsku, Albánii a Itálii (Piava). Z válečné doby se zachovala bohatá
korespondence, pohledy, dopisy, fotografie připomínající krutou dobu.
Součástí pomníku padlých vojáků z I. světové války je i deska se jmény občanů,
které němečtí nacisté odvlekli do koncentračních táborů v letech II. světové války.
Jsou to jména těch, kteří pomohli lidem v nouzi a sami za to obětovali život. Kdo
to způsobil? Byl to údajný ruský zajatec, který zřejmě pracoval jako konfident
německého gestapa. Občané, nejen čečeští ale i z okolních obcí mu v dobré víře
poskytovali potraviny a oblečení a za to byli odvlečení do koncentračního tábora
v Terezíně. Z něj se nevrátil František Matějka z č.p. 112, František Urban z č.p.
12, František Malý z č.p. 114. Dne 20. ledna 1943 zemřeli ve vyhlazovacím
táboře v Osvětimi členové dvou židovských rodin z domu č. p. 113. Další obětí
fašistického teroru byl v pražské revoluci bývalý občan Václav Urban (č. p. 221).
Socha svatého Václava
stojí v dolní čísti Čečelic, na malé lipové návsi v ulici Družstevní.
Podle staré kroniky je doslova psáno „Léta Páně 1912 postavena
byla socha světce sv. Václava vlastním nákladem souseda Jana
Salače z č. p.78, rolníka z Čečelic pro památku svou a své zesnulé
manželky“.
Umělecké
dílo
vytvořil
sochař
p.
Hnátek
z Mělníka. Salačovi věnovali sochu obci.

Pomník Mistra Jana Husa
Pomník vznikl na základě dohody sdružených stran v r. 1919.
Vytvořil jej po schválení obecním zastupitelstvem akademický
sochař Jan Straka z Prahy. Odhalen byl za hojné účasti lidí dne
22.9.1923. Při této příležitosti navštívil Čečelice bývalý ministr
dr. Bohumil Vrbenský a ve své slavnostní řeči vyzdvihl význam
Mistra Jana Husa v české historii.
Pomník Karla Havlíčka Borovského
Ve staré čečelské kronice z roku 1795 se uvádí, že léta páně 1910
na základě usnesení volených zástupců i všech spolků
(Hospodářská beseda, spolek hasičů, sokolů a národních sociálů)
bude postaven pomník K. H. Borovskému. Byl zaslán dopis akad.
sochaři p. Karlu Finkovi z Prahy, který přislíbil zajistit sochu
z hořického pískovce za 1000 Kč (podle strahovského modelu).
Dne 20. srpna byl pomník zahalen bílým plátnem a za velké účasti občanů
nejen čečelských byl dne 28.srpna slavnostně odhalen.
Kaplička svatého Jana Nepomuckého
Kaplička je umístěna u polní cesty, kde se koncem 18.století říkalo
„U Hájku“, dnes „U Kapličky“. V seznamech z r. 1835 je uváděna s
obrázkem sv. Jana Nepomuckého. Obec ji vystavěla v r. 1763.
Konala se zde mnohá procesí. Kaplička v posledních letech utrpěla
povětrnostními vlivy a zemědělskou činností. V roce 2015 obec
zajistila její stavební zpevnění a rekonstrukci.
Kaplička Panny Marie Lurdské
V zadním konci obce Čečelice byla v 90. letech 19. století nad
pramenem postavena kaplička, kterou dal postavit starosta obce Jan
Pokorný z č.p. 15, za kterou zaplatil 14 zlatých. Tato kaplička byla
zasvěcena Panně Marii z Lurd. V pozdějších letech o tuto kapličku
pečovala Marie Březinová z č. p. 16. V roce 2015 obec provedla
důkladnou rekonstrukci kapličky.

Kříž u kostela
V parku před kostelem je postaven na kamenném podstavci kovový kříž,
který je vyznačen datem 1834.
Další kříž se nachází přímo u kostela. Je zavěšený zvenčí na oltářní zdi.
Při opravě kostela v roce 1993 byl vyměněn původní dřevěný kříž za nový,
rovněž dřevěný.
Kříž Jahodův
Na cestě ke Kojovicům na samém hřbetu kopce je místo, kde se říká
"U Jahodového kříže". Název je používán dodnes, třebaže kříž původní,
který byl dřevěný a byl postaven sousedem Jahodou z č. p. 5, již nestojí
a byl v roce 1930 vyměněn novým křížem z hořického pískovce.
Kříž U Trávní cesty
Na kopci k Byšicům byl v roce 1992 znovu opraven a postaven kamenný
kříž, který byl dlouhá léta povalen. Zásluhu na tom má místní zemědělské
družstvo. Na tomto kříži je vytesán nápis: "Tento kříž je postaven ke cti
a slávě Boží od Josefa Čermáka souseda z Čečelic roku 1848".
Kříž misionářský
Na dnešním hřbitově stojí kamenný kříž, na kterém nápis již není čitelný. Byl
věnován rodinou prchlých. Tento kříž sem byl přemístěn v roce 1928 od
kostela svatého Havla. Ze staré kroniky obce se můžeme dočíst, že roku
1836 zuřila v obci cholera a z těchto důvodů se nesmělo pohřbívat kolem
zdejšího kostela, a proto byl zřízen nový hřbitov v polích na jih od vsi.

Tajenka
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Zaniklá Halič je dnes územím
D) Německa E) Polska a Ukrajiny
F) Rakouska a Maďarska

Naučnou stezku vybudovala obec Čečelice v roce 2019
Z archivních materiálů Doc. PhDr. Jaroslava Jaroše, CSc. Vytvořil Libor Kurzweil, kresby postaviček Markéta Masejtková

5

6

7

8

9

10

