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Vážení spoluobčané,
Dovolte , abychom Vám představili první číslo Čelechovických listů, kde bychom vás
rádi informovali o proběhnutých a plánovaných akcích, o vedení a práci Spolku Čelechovice
v Čechách a jiných zajímavostech a dění v naší malebné vesničce. Noviny prozatím plánujeme v ročním vydání.

Staré vydání Čelechovických novin z roku 1979
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Úvodem bychom Vás rádi seznámili se Spolkem Čelechovice
v Čechách.
Spolek byl založen 8.1.2009 pod jménem Občanské sdružení. Jeho založením chtěla parta
z Čelechovic podpořit kulturní dění v obci a tím
přispět k častějšímu setkávání obyvatel. Dlouholetým předsedou byl Karel Pokorný. K přejmenování na Spolek došlo v roce 2018 dle nového
občanského zákoníku. V roce 2018 měl již 65 členů
a předsedou byla zvolena Barbora Bachurová.
I vy se můžete stát členem. Stačí kontaktovat
Spolek na e.mail info@celechovice.eu, sepsat
přihlášku a zaplatit povinný členský příspěvek,
který činí 100,- kč ročně. Není podmínkou být
členem spolku, pokud by jste se chtěli zúčastnit

příprav akcí či schůzí. Naopak, budete všichni
vítáni.
Dění v obci, plánované i mimořádné akce
můžete sledovat na našich internetových stránkách www.celechovice.eu nebo na facebooku.
Vítáme jakékoliv nápady, podněty, připomínky i
stížnosti na práci spolku. Ty nám můžete zdělit
osobně, přes vzkazník na internetových stránkách či formou dopisu. Schránku máme umístěnou před Multifunkčním centrem.
Doufáme, že se Vám budou naše noviny líbit.

Valná hromada – 10.02.2019
Program Valné hromady a výsledek hospodaření
spolku za rok 2018
Program:
1. Prezentace členů spolku
Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna
nadpoloviční většina členů Sdružení. Čehož bylo
v tomto roce úspěšně naplněno. Z 66-ti členů se
účastnilo valné hromady 40 členů.
2. Zahájení
3. Program Valné hromady – schválení programu
a.) Vyúčtování dotací 2018
V roce 2018 nám bylo schváleno:
Dotace Města Stochov
48.000,- Kč
Grant Města Stochov
14.000,- Kč ( na výlet do ZOO Praha )
Grant Nadace Česká pošta 10.000,- Kč ( na den dětí – olympiáda )
b.) Zpráva o činnosti a zhodnocení akcí za rok 2018
V roce 2018 měl spolek naplánováno 15 akcí pro rozvoj kulturního a sportovního vyžití
v naší obci. Organizováno bylo všech 15. Akce byly uspořádány členy spolku bez vyplacení odměn. Těchto akcí se zúčastnila spousta návštěvníků z blízkého i dalekého okolí.
c.) Zpráva kontrolní komise
d.) Vydávání novin Čelechovice
e.) Multifunkční centrum
f.) Plán na rok 2019
g.) Vyloučení členů dle stanov
h.) Diskuze
i.) Usnesení z valné hromady
j.) Závěr ( poděkování, vize, plány )
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Ohlédnutí za rokem 2018
10.02.2018

11.03.2018

9. Výroční Valná hromada

Pravidelná roční schůze
Program: vyúčtování hospodaření spolku, vyhodnocení akcí, plánování investic a
společných akcí pro následující rok

Divadlo pro děti i dospělé Dlouhý, Široký a Krátkozraký
Divadlo Dell Arte, České Budějovice

07.04.2018

Ukliďme si Česko
Připojili jsme se do celorepublikové akce již čtvrtým
rokem. Čistila se hlavní část obce, náves, hřiště a okolí
cest. Sraz dobrovolných uklízečů byl v 10:00 na hřišti,
kde byly rozdány rukavice, pytle a rozdělily se trasy
úklidu. Akce se účastnilo zhruba 35 dobrovolníků, včetně dětí. Hlavně pro ně je tato
úklidová akce přínosná. Poté se opět opékaly buřty.

30.04.2018

Filipojakubská noc

Pro děti jsme připravili sportovní odpoledne. Vše se odehrávalo na místním hřišti. Do soutěží se zapojili i rodiče. K večeru si zapálil oheň s čarodějnicí a opekly se buřty. Po 10 hodině večerní proběhla
i stezka odvahy pro odvážlivce. Na této akci se sešlo nad 50 občanů Čelechovic.
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12.05.2018

12. Staročeské Máje

Máje v obci Čelechovice byly tradicí,
rodákům i místním nebylo lhostejné, že
se od této akce upustilo a tradice se
obnovila v roce 2007. Od tohoto roku
se konají pravidelně. Je velmi těžké
navázat na tuto dlouholetou tradici
a přitom se srovnávat s dobou.
Doufáme, že se nám to daří, každý rok
se snažíme vymyslet něco nového.

Historické foto

Jestlipak víte, proč se vůbec staví máj – král?
Podle britského antropologa Jamese Frazera je
účelem stavěním máje přinesení lesního ducha
do vesnice a zajištění jeho požehnání.

Historické foto

Staročeské Máje se pořádaly již po 12.
Přítomno bylo nad 200 návštěvníků.
Vše se vydařilo při pěkném počasí.
Večerní zábavu navštívilo přes 200 lidí.

Současné máje
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02.06.2018

Dětský den – Letní olympiáda

Spolek Čelechovice v Čechách připravil
sportovní akci Čelechovická olympiáda 2018 .
Olympiáda se konala na starém hřišti, který
spolek připravil tak, aby sportovní výkony
byly co nejlepší. Zahájení proběhlo v 15.00
hodin. Děti byly rozděleny do tří věkových
kategorií. Závodily s plným nasazením v
těchto disciplínách: Vrh koulí, běh, sprint,
plížení, jízda na koloběžce, pro nejmenší na
odrážedle, překážkový běh, střelba. Časy
sportovních výkonů pečlivě zaznamenávali

rozhodčí do připravených karet závodníků.
Při vyhodnocování výsledků si děti krátily čas
vybíjenou. K občerstvení bylo připraveno pití,
ovoce a grilované buřtíky. Následně probíhalo
vyhlášení nejlepších v kategoriích, kdy byly
na stupních vítězů předány medaile a ceny.
Všichni zúčastnění dostali diplom a pár
pamlsků. Krásné počasí přispělo k pohodě
a perfektní náladě nejen sportovců, ale
i pořadatelů. Celkem se olympiády zúčastnilo
28 dětí a 23 pořadatelů akce.

Pořadatelé

Soutěžící
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23.06.20018 Svatojánská veselice
Tradiční letní zábava pod širým nebem - Svatojánská veselice se v tomto roce konala na zahradě místní
hospody. Hudbu zajistil DJ Radek. Veselice se jako vždy vyvedla. Sešlo se kolem 40 osob.

04.-08.07.2018 Voda – Berounka aneb Čelechováci na vodě
Super výlet za dobrodružstvím Berounky....Každý na svém skákacím hradu (raftu) zažil spoustu srandy,
ale prošel i zatěžkávací zkouškou....Děti i dospělý poznali zase něco nového... Díky skvělým
provianťákům (manželé Štekrtovi) bylo v kempech vždy vše zařízené a nikomu nic nechybělo.
Celá organizace výletu se zdařila a patří poděkování všem zúčastněným organizátorům. Všichni si
odnesli vzpomínky, zážitky a poznání. Bylo i pár zranění, ale i to se nakonec v dobré obrátilo.
Takže tedy zase příští rok v létě Ahoooooj. 24 dospělých a 14 dětí.
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22.9. 2018 Rozloučení s prázdninami - ZOO Praha
V letošním roce spolek Čelechovice v Čechách připravil pro děti jako rozloučení s prázdninami výlet do
pražské zoologické zahrady. Výlet se konal v sobotu 22. září, kdy se všichni zúčastnění sešli před místní
hospůdkou u Dity ráno v 7.30. Akce se zúčastnilo 23 dětí s doprovodem 28 dospělých. Jakmile výletníci
dorazili autobusem do Prahy, přestoupili na parník. Na parníku bylo k dispozici občerstvení, což všichni
s radostí uvítali. Cesta byla moc příjemná, i když počasí se po velkých parných dnech rapidně zhoršilo.
Ale výletníkům to rozhodně nezkazilo náladu, hlavně, že jim nepršelo. Po vylodění s parníku se příjemnou
procházkou přešlo na přívoz v pražské Troji, který nyní nahrazuje spadlou lávku. Ten den bylo v zoo
opravdu plno návštěvníků, neboť se slavil mezinárodní den goril. V pražské zoo je pořád se na co dívat a
na každém rohu je připraveno občerstvení. Po celodenním putování mezi zvířaty se všichni sešli
u autobusu a příjemně unaveni se vydali cestou domů, kam dorazili kolem 17.00 hod.

13.10.2018 Havelské posvícení – taneční zábava
Tradičních akcí naší vesnice, která se koná jako
vždy okolo data 16. 10. na Havla. Zábavy se
zúčastnilo okolo 70 lidí.

15.10.2018 Pěkná hodinka
Pěkné se zúčastnilo několik pánů (15 osob)
z naší vesnice, kteří uctili památku zesnulých. Na
místní hřbitov odnesli poslednímu zesnulému, panu Krobovi věnec. Na této akci nesmí být přítomny ženy do 17h, kromě hostinské a personálu.

27.10.2018 Vzpomínkový večer pro seniory obce

Již podruhé jsme pro starší občany Čelechovic uspořádali posezení s promítáním všech uspořádaných
Staročeských májů za celou existenci spolku s občerstvením. Bylo 21 zúčastněných a 10 organizátorů.
Při příležitosti setkání byla přednesena báseň od našeho bývalého kronikáře Václava Jakše.
Přednesla J. Štekrtová.
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Naše lípa
Václav Jakš
Lípo, lípo stoletá
jsi národním znakem,
to je pravda odvěká
pro nás státním znakem.

Bohužel vše pominulo,
na dobré zvyky se zapomnělo.
Staré lípy jsou v zapomnění,
úcty před nimi není.

Rádi k Tobě chodíme,
vždy si dobře rozumíme,
dovedeš dát sílu,
neztrácíme v Tobě víru.

Dobré shody a svornost
je pouhé snění,
stoletá lípa je u nás
bohužel v zapomnění,
kolem ní chodí každý z nás,
ale pomoci není.

Vždyť už naši předkové
pod lipami se scházeli,
pradědové, otcové,
po práci se bavili
u té naší staré lípy
nové síly jim dávali.

Zvláštní vůni má lipový květ,
naše nachlazení vyléčí hned.
Uzdravuje svojí sílu,
důvěru v danou víru.
Děkujeme

17.11.2018 Oslava sv. Martina – ochutnávka svatomartinského vína s pohoštěním

V tomto roce patřil svátek dospělým. V hospůdce u Dity se sešlo 39 příznivců dobrého moku. Víno přivezl,
představil p. Kos z vinotéky U Huberta z Unhoště. Zároveň všem nadšeně povyprávěl o historii Svatomartinského vína.Ochutnávalo se z 16 vzorků vín.
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01.12.2018 Rozsvícení vánočního stromu
Hlavní část akce se konala před multifunkčním centrem, kde se opékaly klobásy, nabízela gulášová polévka,
naléval se teplý čaj a svařák na zahřátí. Děti opět sehrály krásnou scénu pod vedením pí. Pokorné a
pí. Landové. Měly neobyčejný úspěch nejen u rodičů, ale i u ostatních diváků. Po skončení dětského
vystoupení vběhli mezi děti čerti, Mikuláš a anděl. Všechny děti, a nejen ty účinkující, dostaly mikulášskou
nadílku od spolku i města Stochova, kterou dovezl nový pan starosta Foršt. Poté všichni přešli k vánočnímu
stromu u autobusové zastávky, který se za hlasitého odpočítávání vánočně rozzářil. Pak se opět přesunulo
veškeré dění před centrum, kde si děti s rodiči posílali skořápkové lodičky, rozkrajovala jablka. A nakonec se
z kruhu vypustilo pár lampionů štěstí. Akce se zúčastnilo cca 100 lidí.

05.12.2018 Čertovská nadílka
Jako tradičně chodili naši dobrovolní čerti, Mikuláš a anděl po vsi, ale již pouze na objednání.

4.12.2018 Vánoční krmení zvířátek
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Program akcí 2019 Spolku Čelechovice v Čechách
Tyto akce velmi podporují zdravý život obce.
Neděle 10. 2.
Sobota 23. 2.
Sobota 6. 4.
Úterý 30. 4.
Sobota 11. 5.
Sobota 1.6.
Sobota 22.6.

10. Výroční Valná Hromada
Bruslení Rakovník od 10:30 – 12:30
Ukliďme si Česko 2019
Filipojakubská noc s odpolední program
13. Staročeské Máje od 13:00
Večerní taneční zábava od 20:00 Ideal band
Dětský den Čelechovická Olympiáda
Taneční zábava od 18:00 Cheap Tools
Svatojánská noc
Reprodukovaná hudba
-poděkování členům spolku a lidem, kteří spolku
pomáhají

Středa – Neděle Sjíždění Berounky
3. – 7. 7.
- 4 denní výlet pod stanem a na raftu
- start Skryje

Sobota - Neděle Rozloučení s Prázdninami
31. 8. – 1. 9.
- pochod s noclehem
Sobota 12. 10.
Havelské posvícení
Večerní taneční zábava od 20:00
Pondělí 14. 10.
Pěkná hodinka s hudbou od 9:00
Sobota 30. 11.
Rozsvícení Vánočního stromu
Středa 5. 12. Čertovská nadílka
Úterý 24. 12.
Návštěva krmelce v „Příroďáku“
Případné změny akcí budou zveřejněny na stránkách
www.celechovice.eu. Uvedené časy jsou pouze orientační.
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Kaplička letos slaví
16. května 2019 to bude již 170 let od slavnostního vysvěcení kapličky. Sláva to byla veliká. S průvodem,
hudbou a za střílení z hmoždířů. Kaplička byla postavena na místě dřevěné zvonice. Starý zvonek byl pravděpodobně použit v nové zvonici. Do výklenku byla vložena socha sv. Jana Nepomuckého.

Informace k této události lze se dočíst v nejstarší
dochované čelechovické kronice.

Starožitný hmoždíř

Ke zvonu se váže příhoda, která jej zachránila od
zrekvírování za první světové války. Zabavování
zvonů patřilo mezi velmi bolestné události v životě
farníků. V květnu roku 1917 přijeli do Čelechovic
dva úředníci z hejtmanství za doprovodu šesti
vojáků. Za přítomnosti čelechovického starosty
zvonek zrekvírovali. Měl být odvezen až druhý
den. Druhý den skutečně přijeli, ale zvoničku našli
prázdnou. Začalo velké vyšetřování, ale teprve po
válce vyšlo najevo, co se vlastně stalo. Tehdy přijel
na dovolenou vojín František Krob, syn čelechovického obecního posla a zvoníka Václava Kroba
z čp. 37. Domluvil se se svým bratrem Václavem a
v noci tajně zvonek sejmuli a odnesli k jejich švagru Františku Čížkovi čp. 31. Čížek zvonek okamžitě
zazdil do výklenku pod schody. Zde setrval až do
konce války, kdy se mohl vrátit na své místo. Dnes
je uschován v archívu obecního úřadu na Stochově.
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Vzhledem k tomuto krásnému a kulatému
výročí, Spolek Čelechovice v Čechách se rozhodl
pro pár akcí, které si zajisté kaplička s úctou
zaslouží. K prvním gratulacím by mělo dojít
během slavnostních Staročeských Májů
a opoždění gratulanti by se měli dostavit na
Havelské posvícení. Poslední dárek dostane
na první advent. Plánů je dost, jak vzdát naší
významné stavb ě v Čelechovicích hold. Vše je
v jednání a držte nám palce, ať se vše podaří,
dle našich přání.

Soutěžte s kapličkou
Tímto vyhlašujeme soutěž – namaluj naší
kapličku.
Soutěže se může zúčastnit kdokoli – děti i dospělí.
Fantazii se meze nekladou. Vaše díla je nutné
zezadu podepsat – jméno i příjmení a zanést do
9.5. 2019 do hospůdky u Dity .
Obrázky budou vystaveny během expozice
v multifunkčním centru v průběhu staročeských
májů a hlasovat budou návštěvníci. Vyhlášení
bude provedeno před kácením krále.

Ceny pro vítěze
1. místo
2. místo
3. místo

reproduktor
bluetooth sluchátka
bluetooth sluchátka
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Multifunkční centrum
Na místě nového multifunkčního centra stávala „ hasičárna „.

Knihovna
Po rekonstrukci je nyní využíván nejen jako
knihovna, ale Spolek má s městem Stochov
podepsanou smlouvu na pronájem. Centrum je
k dispozici od pátku až do neděle. A to vždy od
13.00 hodin. Prostory centra lze po dohodě využít i
k jiným účelům, např. oslava dětských narozenin.

Již dlouhodobě vykonává práci knihovnice paní
Hana Lapuníková. Vypůjčit knihy si můžete přijít :

Úterý
15:00 – 17:00
Čtvrtek 16:00 – 18:00

Jóga
Uvolnit své tělo i mysl si v multifunkčním
centru můžete každou středu od 19.00 hodin do
20:30. Cena dle počtu osob.

Pokud zde nenajdete požadovaný titul, lze objednat u pí. Lapuníkové. Titul se poptá ve stochovské
knihovně, popřípadě kladenské. A víte, že když se
zaregistrujete v knihovně v Čelechovicích, můžete
využívat i tu ve Stochově?

Historické okénko
Zde Vám rádi přineseme kousek té
čelechovické historie slovem i obrazem.

Prvním doloženým majitelem Čelechovic je Ješek
Ročovec z roku 1358. Jméno vsi je pravděpodobně
Odvozeno od Vaňka Čelechovce původem z Královic.¨
Tvrz se rozkládala v místech, kde je dnes náves
( čp. 19, 20, 22, 23 ). Čelechovická tvrz ztratila svůj
význam již v polovině 16. století a před rokem 1575 beze
stopy zanikla. V devatenáctém století byla pak obec
Čelechovice dokonce větší než Stochov a Honice.
Indikační skica Čelechovic z roku 1841
(nejstarší dochované zobrazení katastru obce).
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Pro srovnání – stejný pohled – vjezd do obce ze Stochova
Vlevo rok 1941 – sníh vydržel až do května
Vpravo rok 2019 – sníh napadl 22.2. a vydržel 10 dní

Poděkování
Spolek Čelechovice v Čechách děkuje:
-Městu Stochovu za finanční podporu našich akcí
v obci.
-

-

-Paní hostinské Ditě, se kterou je spolek provázán,
za zajištění občerstvení a prostory pro některé akce.
-

-Občanům Čelechovic za podporu a pomoc
při pořádání akcí. Jsme rádi, že nám fandíte

Za spolek Čelechovice v Čechách
předsesda Bára Bachurová a místopředseda Anna Lapuníková
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Program příprav
Staročeských Májů:
9. 5. 2019

17:00h

Vybírání a pořezání krále v lese
přeprava do Čelechovic

10. 5. 2019 od 16:00h

Stavění krále a královny tradičním způsobem
Zdobení krále, královny, májek
Příprava parketu, stanů a vše s akcí spojené
Multifunkční centrum – posezení, výstava obrázků
příprava projektoru

11. 5. 2019 od 13:00h

Zahájení průvodu na hřišti tradiční Besedou
Průvod obcí a vyvádění mladých májovníků
Stánky s občerstvením
Otevřené Multifunkčním centrum s videoprojekcí
Čelechovic s posezením

od 17:00h

Kácení a dražba krále na hřišti
Příprava taneční zábavy
od 20:00h Taneční zábava pod širým nebem s IDEAL BANDEM
kolem 02:00h Ukončení taneční zábavy a celé slavnosti
12. 5. 2019 od 15:00h Úklid hřiště po akci
Těšíme se Vás

Spolek Čelechovice v Čechách
Na akci jsou pořizovány fota a videa, které mohou být zveřejňovány na webu spolku www.celechovice.eu
.
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