ČEČELSKÁ NAUČNÁ STEZKA

3. Historie Čečelic

Podle archeologických nálezů bylo zdejší území osídleno již v mladší době kamenné, tj. asi 4000 let před n.l. Nejstarší písemně doložená zmínka o vsi Čečelice
pochází z roku 1252, kdy je uváděn na listině z 29. března 1252 jako svědek rytíř Pabián (Fabián) z Čečelic, sídlící na zdejší tvrzi.
Vesnička byla až do první poloviny 17. století samostatným
rytířským sídlem. Tvrz nejstaršího rodu rytířů, z něhož je
i Pabián, prý stála na zdejším pahorku. Mezi lety
1391 až 1405 jsou zmínky o pánech z Čečelic dosti časté
v listinách o prodejích majetku nebo o stanovení práva podacího
ke kostelu, z čehož lze usoudit, že rod rytířů z Čečelic byl
početný. Např. roku 1391 "seděli" na Čečelicích Mikuláš, Václav
a Vesel bratři z Čečelic, dále je uváděn Vojtěch z Čečelic a po
něm mnozí další. Pozdějším rodem spjatým se vsí byli Vrábští
z Vrábí. Byl to starý rod, který pro odboj musel svůj majetek,
Možná podoba tvrze mimo jiné i dvůr v Čečelicích, v r. 1547 postoupit panovníkovi
a rytířské erby
a králi Ferdinandu I. .
Významnými
majiteli
části
Čečelic
na
přelomu
16. a 17. století byli rytíři Smrčkové z Mnichu, z nichž
nejvýznamnější, Václav, starší Smrčka rytíř z Mnichu
a na Čečelicích, je uváděn v nápisu na kostelním
zvonu z roku 1595: "Waczlav Smrczka ze Mnichu
a na Cziecelyczych". Roku 1622 mu byly statek Čečelice, tvrz
s dvorem poplužním a ves Čečelice s 25 poddanými
zkonfiskovány. Jeho syn Jindřich Smrčka z Mnichu musel
pro víru roku 1628 opustit vlast.
Vojenský plán
z roku 1765

Před rokem 1850 náležely Čečelice ke třem panstvím. Větší část
vsi patřila k mělnickému panství, menší části k velkostatku
košáteckému, jehož držitelem byl Zdeněk hrabě Kolowrat
Krakovský, a k velkostatku brandýskému. 15. září 1864 došlo
k výstavbě železniční dráhy přes čečelické pozemky směrem
na Byšice.
I. světová válka zasáhla krutě i do života Čečelic. Bylo odvedeno
na 100 mužů - občanů Čečelic, z nichž 20 se již nevrátilo. Zůstala
po nich jen vzpomínka rodin a přátel a jména vytesaná na pomníku
Padlých vojínů v letech 1914 -1918.
Čečelice 1842

Během II. světové války se do pronajatých statků, kde
majitelé nehospodařili, nastěhovali Němci z Rumunska,
z oblasti Besarábie, kterým se proto říkalo "Beserábci".
Žili v Čečelicích až do dubna 1945. Koncem roku
1943 se objevil ruský zajatec, konfident německého
gestapa, 13.6.1944 došlo k zatýkání a 4 občané byli
odsouzeni gestapem a odvezeni do koncentračního
tábora v Terezíně.
Pamětní kniha z r. 1795
první obecní kronika

Později statek r. 1637 od Jiřího Viléma
Michny z Vacínova koupila kněžna
Polyxena z Lobkovic. Roku 1694 byly
Čečelice koupeny od Pachtů z Rájova
na Byšicích a připojeny k panství Byšice,
později roku 1719 byly společně s Byšicemi
koupeny k Mělníku.

Víte, že?
Čečelice byly jednou z prvních obcí okresu
s rozvodem elektrického proudu?
9. března 1912 se již svítilo. V obci bylo
instalováno 29 světel a ve 175 obytných
domech se ten den rozsvítily první žárovky.

Tajenka

Postupná výstavba obce

V 50. a 60. letech 20. stol. se tradiční zemědělská obec
nuceně přeorientovala od prvorepublikového individuálního
zemědělství ke kolektivní zemědělské výrobě. Místní JZD
zaměstnávalo většinu obyvatel obce.
Po pádu totalitního režimu v roce 1989 se kolektivní
hospodářství rozpadlo, mnoho lidí se rekvalifikovalo do
nezemědělských oborů, narostl podíl lidí vyjíždějících za
prací. Nastal také návrat k řemeslům a podnikání.
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Kde se nachází památný dub?
C) u koupaliště
D) v lese Na dolíku
E) v lukách směrem na Všetaty

Úkol pro děti
Vyhledejte si na www.cecelice.cz,
jak vznikl název
naší vesničky

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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