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9. Sbor dobrovolných hasičů

Naučná stezka Vás právě přivedla na malé rozcestí. Stojíte u pomníku svatého Václava a nedalekého areálu Sboru dobrovolných hasičů.
Sbor dobrovolných hasičů
Již před založením tohoto spolku muselo obecní zastupitelstvo věnovat
značnou pozornost požární ochraně. Střechy domků byly kryty hořlavými
došky (sláma) a tudíž docházelo k častým požárům. Proto zastupitelé
podpořili vznik spolku dobrovolných hasičů (SDH). Ustavující schůze dne
29. září 1878 zvolila starostou p. Antonína Majzlera, velitele Jana Pokorného
a jednatele Václava Pokorného. Na ustavující schůzi bylo přijato 30 členů.
Spolek již vlastnil 2 koněspřežné stříkačky. Hasiči byli občany velmi
oceňováni. Kromě hasičské činnosti pořádali také plesy, taneční zábavy
a další akce. Po II. světové válce byl spolek přejmenován na Svaz
dobrovolných požárníků, jeho aktivní činnost byla kolísavá či dokonce
pasivní. Posledním starostou byl Jan Vocilka a velitelem František Tejkal.
Po roce 1975 spolek zanikl a byl nahrazen požárními hlídkami civilní obrany.
Vzhledem k počtu obyvatel bylo rozhodnuto vybudovat požární nádrž s
víceúčelovým využitím (koupání, bruslení). Vedením stavby byl pověřen
místní občan p. Josef Socha (1963-64). Následující rok byla připravena
dokumentace pro výstavbu požární zbrojnice (u požární nádrže), která slouží
doposud. SDH byl obnoven v r. 1992, měl 25 členů, velitelem byl Jiří Matějka
z č. p. 234. Hasiči pořádali pravidelná cvičení, soutěže, zejména tradiční
memoriál Petra Nápravníka. Na soutěže se sjížděly has. sbory z celého
okolí. Během 90. let 20. století a stejně v letech následujícího století
se členové SDH podíleli na řadě kulturních akcí: pálení čarodějnic,
staročeské máje, dny dětí, masopustní veselí, čečelská lávka, koloběžkiáda
k velké radosti místních obyvatel.
Členové pomáhají zajišťovat volby a jsou také
aktivní v zastupitelstvu. Provádějí preventivní
prohlídky obecních budov, při pálení
čarodějnic plesech a tanečních zábavách
zajišťují odborný dozor, kontrolují hasící
přístroje v obecním úřadu, škole, sokolovně,
v kabinách na fotbalovém hřišti.

Socha svatého Václava
stojí právě zde 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.
Svatý Václav (asi 907 – 28. září 935, příp. 929, německy
Wenzel von Böhmen) byl český kníže a světec, který je
hlavním patronem Čech a Moravy a představuje symbol české
státnosti. Byl vychováván svou babičkou svatou Ludmilou a
vzdělával se na Budči. Jako kníže, po porážce saským králem
Jindřichem Ptáčníkem, dokázal zachovat suverenitu českého
státu a založil chrám sv. Víta, hlavní kostel knížectví. Byl zavražděn ve (Staré) Boleslavi,
sídle svého bratra Boleslava, Boleslav pozval svého bratra Václava na hostinu při
příležitosti svátku svatých Kosmy a Damiána, k sobě do (Staré) Boleslavi. Druhý den
ráno, ještě před rozedněním, se Václav vydal na ranní pobožnost. Potkal cestou
Boleslava a řekl mu: „Včera jsi nám pěkně posloužil, Bůh ti to oplať.“ Boleslav
odpověděl: „A dnes ti chci takhle posloužit!“ a udeřil ho mečem do hlavy. Způsobil mu
jen menší zranění, ale Václav mu vytrhl meč a odhodil ho
protože nechtěl prolít krev svého bratra. Nato Boleslav
přivolal své družiníky a ti Václava zabili.
Po smrti začal být Václav uctíván jako svatý pro svou
zbožnost (vlastnoruční pěstování vína a obilí pro svaté
přijímání, péči o chudé, otroky a vězně, stavění kostelů,
kácení šibenic a model ap.) a posmrtné zázraky. Později
se stal symbolem českého státu, např. v Kodexu
vyšehradském, na mincích nebo na Myslbekově pomníku,
a také na pomníku Čech (který byl v rozmezí mezi první
světovou a druhou světovou válkou zničen).

Na Dříské cestě
odtud se můžete vydat polní cestou k Dřísům.
Provede Vás typickou místní krajinou polí a
borového lesa, Spatříte táhlý vrch Cecemín. Na
cestě Vás zaujmou tyto historické památky
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. Místní hasiči
r. 1893 zakoupili kovovou sochu sv. Jana Nepomuckého, která
je v současné době vystavena před místním kostelem.
Kaplička v posledních letech utrpěla povětrnostními vlivy. V roce
2015 ji obec zrekonstruovala.
Kaple svatého Jana Křtitele
Byla postavena ve vinici v úbočí vrchu Cecemina. jako věžovitá
stavba osmibokého půdorysu. Na místě hlavního oltáře je
malba na omítce imitující barokní architekturu, v jejím středu je
freskovitý výjev křtu Páně. Dle doložených dokladů dal kapli ve
vinici na místě povýšeném postavit kap. Děkan Frik kolem roku
1750 nákladem 100 zlatých, k nimž děkan Kayser dalších 100
zl. přidal a nákladem 120 zl. ji kázal vymalovati.
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Patronem hasičů je svatý E) Florián
F) Kristián G) Jan Nepomucký

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