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Vážení spoluobčané. 

 

  Tak, se to konečně podařilo. Je středa 14.8. roku 2019 a do věžičky naší 

kapličky se po velmi dlouhé době, a to již počtvrté v historii vrací čelechovický 

zvon. 

  Poprvé to bylo v roce 1849, kdy byl zvon zavěšen do nové zděné kapličky 

z původní dřevěné zvonice. Podruhé, v roce 1918, když byl uschován po 

zrekvírování v době 1. světové války. Potřetí, v roce 1945, kdy byl zvon opět 

odvezen německými úředníky za období 2. světové války. Po ukončení války 

v roce 1945 byl zvon nalezen v Praze. Jak, to tenkrát doopravdy bylo, je 

popsáno v příloze na dalších listech. Jsou to zápisy z našich dochovaných 

čelechovických kronik a jiných dostupných materiálů.  

   A napočtvrté, srpen 2019, kdy zvon byl sundán před rokem 2003 z důvodu 

možného odcizení a uložen v depozitáři stochovského muzea. 

  Po několika letech, kdy věžička kapličky zůstávala stále prázdná a smutná byla 

snaha o navrácení zvonu. V roce 2011 byla také nadnesena možnost uspořádat 

sbírku na pořízení nového zvonu. Ale, proč? Máme přeci ten svůj. Ten, který 

prošel dlouhou a pro něj nebezpečnou cestu a vždy se k nám navrátil. To 

mnohé zvony v dějinách takové štěstí neměly. Čas ubíhal. A, až nyní se toto 

zdařilo. Patří velký dík všem, kteří se o navrácení zvonu zasloužili.  

  Jsme rádi, že zvon je opět na svém místě a je to přesně 170 let od doby, kdy 

první zvonění v nové kapličce proběhlo 16.května 1849.  

  Ať, zvuk zvonu zní po mnoho dalších let.   

 

  Čelechovice v Čechách z.s. 
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Zápis v kronice. 
Kronika Čelechovice 1945-1956-1971  

rok 1962 - strana 124 -132 – zapsal kronikář p. Václav Jakš 

 
 

Něco z historie naší kapličky. 

  Uprostřed naší obce na malém návrší stojí nevelká, ale vzhledná kaplička obklopená čtyřmi kaštany. 

V její malé vížce jest umístěn zvonek, který se rozhlíží po celé naší vsi, jakoby střežil celou naši vísku, 

alej lip, hospodářská stavení lemující náves po obou stranách i menší domečky krčící se pod strání 

podél toku Kačáku. Již dlouhá léta jest věrným strážcem naší vísky – jejího obyvatelstva. Jest svědkem 

mnohých událostí veselých i smutných. Za dřívějších časů každého dne oznamoval svým hlasem 

občanům nastávající den. V poledne je svolával k obědu a večer vybízel k zaslouženému odpočinku - 

ku spánku. Mnohokrát jej bylo použito ku zvonění proti blížící se bouři (na mraky), nebo při vypuknutí 

požáru. Svým tklivým hlasem, vždy oznamoval úmrtí některého občana naší vísky vyzváněním 

hodinky, hrany ( zvonit za zemřelé) a doprovázel jej i na poslední cestě, což se částečně udrželo do 

dnešní doby. 

  Chceme-li se dozvědět něco o zrození kapličky, musíme se vrátit do bouřlivého roku, r. 1848, neboť 

byla postavena na počest zrušení roboty za rychtaření Františka Malce z č.p. 9. 

Na témže místě stávala dřevěná zvonice (zouvák), která byla zbourána. Dříví vydraženo za 2 zlatý,  

1 krejcar a  prodáno. Zvonek byl pravděpodobně použit na novou zvonici. Jeho stáří nelze určit, o 

jeho původu není nám nic známo. Jest na něm reliéf svatého Jana s Kristem v náručí. Kolem hlavy 

světcovy vznášejí se andílkové. Pod reliéfem jsou vyryta písmena J : C : K : J : T – 67 a číslo 49 ½. 

 

 

  Ze zápisů v staré pokladní knize (od r. 1822) se dozvídáme o výdejích obecní pokladny na stavbu 

zvoničky. 

 

r. 1848: 

Panu mistrovi za dva plány na zvoničku         4. 30 zl. 

Poštovný skrze zvoničku                                    1.12 

Za vápno na zvoničku za 46 strychů                 24. 29 

Za cihly na zvoničku a za tašky dohromady     24.13 

Od zvoničky zednikum                                         44.14 

Kamenikovi za kameny na zvoničku a dovoz  

( opracované plotny k věžičce)                           26.- 

Když se zvedalo na zvoničku tak za tu práci     2.43             

Kováři od práce do zvoničky                               2.40 

Kováři za 1 kus rápku k zvonku                           1.08 

Zámečnikovi za kování k zvonici                         4.40 

Za lampy na svícení k sv. Janu                             1.30 
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r. 1849 

Za 5 strychů vápna na zvoničku ( 1 strych= cca 93,58 litrů)   4.20 

Za 3 strychy vápna na zvoničku                                                   2.23 

Zednikům za zpucování zvoničky                                                2.- 

Nádeníkovi od přidávání pokrejvačovi                                      1.30 

Od vožení mastnice a od radvance přidávači zvonice            2.24 

Kováři od práce na zvoničku a od zrychtování zvonku           0.54    

Za provaz ke zvonku                                                                     0.31 zl. 

Sklenáři od vysklení okna do tý zvoničky                                  2.43 

Za barvu na zvoničku                                                                    0.45 

Za barvu do vápna na zvoničku                                                  0.08 

Za štětky na bílení zvoničky                                                        1.12 

Malíři od statuje sv. Jana a podstamentu                                17.- 

Od přesunu sv. Jana a kříže                                                        1.50 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

                     celkem                                                                     188.99 zl. 

 

 Nejhůř s platem byl ten, co se nejvíce nadřel  - přidavač od vození mastnice, neb dostal 2 zlatých, 24 

krejcarů a v tom jest ještě suma za koupení kolečka. Nejlíp na tom byl malíř  - od vymalování sochy a 

podstavce  17 zlatých. 

  Prvním rokem byla tedy kaplička vystavěna, druhým rokem nahozena, okrášlena a dne 16.5. 1849 

vysvěcena,  s čímž byly další výdaje v tomto roce:  

Muzikantům při svěcení zvoničky a kříže              3. 54 zl. 

Za 2 libry oleje ku svícení sv. Janu                          0.38 

Za 2 libry prachu ( do hmoždýřů )                          1.36 

Od svěcení kaple a kříže ( před kapličkou )           2. - 

Od vyvezení pána vikára                                           0.18 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

   Vydání při svěcení celkem                                     7.46 zl. 

 

Celkové vydání na kapličku bylo 196 zlatých , 45 krejcarů. 

 

  Vysvěcení bylo zajisté slavné, zahájení průvodem družiček a občanů po vsi ke kapličce s kapelou  

v čele. Střílelo se i z hmoždířů. Poněvadž byla vložena do výklenků kapličky socha sv. Jana 

Nepomuckého, každým rokem se konalo procesí k jeho uctění, a to vždy 16. května a večer toho dne 

byla pořádána pouťová zábava. Socha svatého byla pořízena za rychtáře Josefa Čížka, který svůj úřad 

vykonával v letech 1822 – 26. Socha stávala na jiném místě, a proto musela být do nové kaple 

přenesena.( kniha Stochov rodiště sv. Václava str.276) 

  Vždy na tento den, byla kaplička ozdobena chvojím a rozžatými svícemi. Nechyběl ani věnec upleten 

ze smrkových větviček vyzdoben růžičkami. Průvodem občanů, školáků a družiček se chodilo naproti 

p. faráři ku křížku za vsí ( k Honicům). Při zpáteční cestě s předříkáváním pěli písně až ke kapličce, kde 

nejschopnější družička říkala přivítání a poděkování. Samozřejmě hudebníci nikdy nechyběli. Tento 

zvyk  - uctívání Jana Nepomuckého se udržel až do r. 1924.  

 

  Roku 1872 se dostává kapličce prvé opravy zednické a nabílení, za čež obec zaplatila 2. 01 zlatých. 
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  Roku 1914 přišla zlá doba – vzniknutí první světové války, rozvrácení mnoha rodin. Doba bídy a 

utrpení. Hned z počátku války byly sbírány barevné kovy, mosazné kliky, hmoždíře. Došlo i na zvony 

v kostelích, i na malé zvonky roztroušené po vesnicích v kapličkách. To vše bylo potřeba k výrobě děl 

a nábojnic. Tak došlo i na náš zvoneček a to v měsíci květnu r. 1917, kdy naší obec navštívili dva 

úředníci z hejtmanství za doprovodu šesti rakouských vojáků. Za přítomnosti starosty obce p. Josefa 

Malce č.p. 9 zvonek zrekvírovali, ale nesejmuli. To ponechali na druhý den. Druhého dne skutečně 

přijeli. Poručili si přinést žebřík a už voják stoupal k vížce. Jaké však bylo jeho překvapení, když 

shledal, že věžička jest prázdná. Zvonek byl pryč.  Jak to vlastně bylo? V tu dobu přijel domů na 

dovolenou z války vojín František Krob, syn Václava Kroba obecního posla a zvoníka v Čelechovicích  

č. p. 37. Dozvěděl se od svého otce, že náš milý zvonek jest zrekvírován a druhý den má být odvezen 

a dán na rozlití. Vojín František Krob si umínil, že tomu zabrání stůj co stůj. Nemeškal. Jakmile nastala 

noc, vzal si ku pomoci svého bratra Václava a společně bez nehody zvonek sejmuli a odnesli k jejich 

švagrovi Františku Čížkovi ( horníku, v tu dobu bydlící v č. p. 31 ),  který zvonek ihned zazdil do 

výklenku pod schody, které vedly do prvního poschodí tohoto domu ( č.p. 31 v Čelechovicích ). 

S napětím se očekávalo, jaké následky z toho budou. Dopadlo to ale dobře. Tehdejší starosta Josef 

Malec dostal ostrou důtku. Byl z toho i výslech obecního posla a zvoníka Václava Kroba staršího, ale 

nic víc. O původních pachatelích se nikdo nic nedozvěděl, ani o zvonku, který šťastně přečkal zbytek 

světové války jako nezvěstný dezertér. Dík odvážnému činu bratří Krobů a Františka Čížka, kteří 

takřka riskovali své životy. 

  28. října roku 1918 při vyhlášení naší samostatné republiky Československé, ku podivu všech 

občanů, opět zazněl ve vížce kapličky hlas našeho zvonku. Jaké bylo překvapení všech občanů. 

 

  Dne 16. května 1920 v neděli o pouť se stává kaplička svědkem neobvyklé události, neboť v těsné 

její blízkosti  ( před křížkem ), byla umístěna řečnická tribuna táboru politické strany sociálně 

demokratické, kde bylo poprvé veřejně objasňováno učení komunistické a odsuzován zvyk uctívání 

Jana Nepomuckého.  

 

  Po dvacetiletém míru vypukla druhá světová válka v mnohem větším rozsahu a ještě většími 

útrapami pro všechen lid  - boj proti fašismu. Nastalo opět sbírání barevných kovů, započato hned se 

sejímáním zvonů, jak v první světové válce. Hitlerovskou válečnou mašinerii měl udržeti i náš zvonek, 

který byl sejmut r. 1942 – neb 1943 na jaře. Vížka kapličky zůstala opět prázdná. 

  V květnu r. 1945 při osvobozovacích bojích skrývala kaplička opět poklad – ne zvonek, ale pancéřové 

pěstě a granáty, připravené na obranu naší vesnice, naší znovuzrozující se svobody.  

  Po dvou měsících skončení války, byl náš zvonek opět nalezen a to v Praze, Na Maninách, kde jej 

objevil čelechovský rodák a bývalý občan Antonín Schořálek bydlící v tu dobu v Praze. Ihned o tom 

uvědomil MNV  v Čelechovicích,  kterým byl vyslán obecní posel p. Emanuel Pulchart pro zvonek. Tak 

se náš zvonek navrátil opět do své vísky – na své staré místo, do vížky kapličky.  

  Před opětném zavěšování zvonku byla kaplička opravena, nabílena, což provedl p. Václav Poch 

č.p.17 a okrášlena klestím a růžičkami, rozžaty svíčky, takže nabyla opět bývalého vzhledu. 

  Na malé slavnosti k uvítání zvonku za účasti svazáků, požárníků a ostatních občanů promluvil Jan 

Drvota o válečných útrapách, o našem osvobození a pak i o zvonku. Vyzýval přítomné občany 

k udržování kapličky. Na závěr této slavnosti přednesla p. Marie Jakšová ( roz. Krobová ) vlastní 

básničku k této příležitosti. 
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    Večerní klekání. 

 

Kosy již umlkly a cvakot koní ztich, 

na lukách, v dědině po dvoře je klid. 

 

Večerní klekání zvoní zas znova, 

nadešel všem Čechům mír, je nová doba. 

 

Ty naše slzy, zvonečku malý nebyly marné, 

vrátil ses zase k nám po pouti trajné. 

 

Zůstaneš navždy mezi námi,  

budeš zvonit všem i co přijdou po nás, 

jako jsi zvoníval těm, co byli před námi 

 

Budeš nám zvonit k radosti i žalu, 

nám i v naši vesničce i těm na cestu ke hrobu. 

 

Večerní klekání zvoní nám znova, 

slyš lide český ta krásná slova. 

Zvonečku milý jsi zase mezi námi, 

jsi zase mezi námi  - jsi zase doma. 

 

Až, zazní jeho hlas? 

poklekni k modlitbě lide náš. 

Modli se za otce a matky  

za naší drahou Českou vlast, 

za naše v boji padlé bratry, 

věčná jim paměť. 

 

Po dlouhé době se zvonek opět vesele rozklinkal, svým hlasem oznamoval širému okolí svůj návrat. 

Oznamoval nastávající lepší dobu. Mnohé oko přítomných zaslzelo. 

 

Poslední oprava kapličky byla provedena v dubnu r. 1959 k příležitosti návštěvy naší obce přáteli nám 

nejmilejšími  - sovětskými turisty. 
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Přehled zvoníků:  

Václav Nedvěd  - zvaný Mištera. Byl dlouholetý obecní posel, ponocný a zvoník. Bydlel v sušárně na 

zahradě p. Zímy č.p. 22. V staré pokl. knize naposled uveden jako zvoník r. 1889 ( od kterého roku 

není známo). 

 

Josef Dufek – obecní pasák a plemeník, bydlel v obecní pastoušce 

 

Matěj Procházka – prohazoval stružky, odvodňoval močály. Bydlel v dnes již zrušeném domku, co jest 

nyní stodola č.p. 59. Zvoníka dělal do roku 1910 

 

Václav Krob – původní povolání obuvník, později obecní strážník. Bydlel v č.p. 37. Zvonil r.1910 do 

r.1931 

 

Václav Pek – č.p. 79, horník – důchodce. Zvonil od r.1931- do roku 1940 

 

Emanuel Pulchart -  č.p.74 – horník – důchodce r. 1940 – 1947 

 

Václav Pek ml. – č.p. 79, - horník – důchodce r. 1947 ( do dnes  1962) 

 

V případě potřeby zastává p. V. Peka p. František Krob č.p. 37, syn výše jmenovaného Václava Kroba    

  V současné době (1962) se setkáváme s poškozováním těchto kapliček, porážením a poškozováním , 

ba, dokonce i odstraňováním křížků božích muk. Zapomínáme, že se ničí ryze lidové umění – díla 

vesnických výtvarníků minulých dob, která jsou tak úzce spjata s naší krajinou, zvlášť na venkově. 

Tolik k historii naší kapličky. Mějme ji v úctě. Nedívejme se na ni jako na modlu. Nesmíme 

zapomenout, že byla zrozena v době zrušení roboty, zrušení nevolnictví, které nejvíce utlačovalo 

vesnický lid. 

 

Zápis v kronice  

Kronika Čelechovice 1972 - 1985 

rok 1980 str.163  zapsala kronikářka p. Vlasta Koulová 

  V dubnu SSM opravil kapličku. Udělali novou fasádu – stříkaný brizolit a zasklili okno. 

 

Rekonstrukce kapličky  

září – listopad 2003 – zápis z usnesení 115/03 Stochov 
  Ve výběrovém řízení byla vybrána firma MAO Kladno s.r.o. za nabídnutou cenu 309 000, Kč. 

Byla provedena výměna krovů, tašek, oprava pískovcových stěn, výměna okna, oprava dveří, nová 

barevná štuková fasáda. Okolo kapličky osazena zámková dlažba. 

Osazení  zvonu - technické služby Stochov 14.8 2019 
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Kaplička a zvon v datech. 

Do roku 1848 dřevěná zvonice 

Rok 1848 zbourání dřevěné zvonice 

Rok 1848 započato se stavbou kapličky 

Rok 1849 dokončení stavby kapličky + osazení zvonu z původní dřevěné zvonice a přenesení    

                  sochy svatého Jana Nepomuckého                    

16.5.1849 vysvěcení kapličky 

Roku  1872 – první oprava kapličky ( opravy zednické a nabílení ) 

květen 1917 – sundání a ukrytí zvonu v domě v Čelechovicích č.p. 31 ( 1. světová válka ) 

28.10.1918 – opětovné zavěšení ukrytého zvonu 

1942 neb jaro 1943 – sundání zvonu a odvezeno německými úředníky ( 2. světová válka ) 

Srpen 1945 – nalezení zvonu v Praze, Na Maninách  - zvon opět osazen 

Rok 1945 – oprava kapličky – nabílena 

Rok 1959 – oprava kapličky 

Duben 1980 – oprava kapličky – nová fasáda (stříkaný šedý brizolit ), zasklení 

Září 2003 – rekonstrukce kapličky - Byla provedena výměna krovů, tašek, oprava   

pískovcových stěn, výměna okna, oprava dveří, nová barevná štuková fasáda. Okolo kapličky 

osazena zámková dlažba 

Před rokem 2003 – sundán zvon a uložen v depozitáři muzea města Stochova 

14.8.2019 – opětovné osazení zvonu TS. Stochov s.r.o. 

12.10.2019 – Vysvěcení kapličky a zvonu 

   


