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Nechme jaro, ať rozkvete!
Je fascinující, jak se příroda v jarních měsících probouzí
k životu, dechberoucí proměna, kdy veškerá flóra znovu
zazelená a doplní ji barevné květy všech možných druhů.
Možná jste si, milí spoluobčané, všimli skupinky asi dvaceti lidí, kteří v polovině října
loňského roku procházeli obcí s kárkou,
motyčkami a hrabičkami a u každé omšelé
zídky, u pomníků, v parcích, u obrubníků
podél hlavních silnic, pod cedulemi značek
a u vjezdů do vesnice se shýbají a něco sází.
Ano, tahle skupinka se rozhodla zrealizovat nápad paní Lenky Bíbové a vysázela
1 200 kusů cibulí tulipánů a narcisů, poté
všichni doufali, že se v prvních jarních měsících probudí v záplavu krásných květů.
Podzimní úsilí se vyplatilo nad očekávání. První jarní měsíce změnily obec k nepo-

znání. Vážně se bylo na co dívat. Žlutá barva květů narcisek zářila v Čečelicích skoro
dva měsíce. Nádherná podívaná vykouzlila
úsměv na rtech snad každému, kdo šel kolem, ale i těm, kteří naší vesnicí jen projížděli. Ani tulipány se nenechaly zahanbit
a svou růžovou barvou ozdobily zeď kolem
kostela v parku, v centru obce.
Určitě mi dáte za pravdu, že pohled to byl
opravdu krásný a když budete mít nápad,
jak naši vesničku zase o něco zkrášlit, nenechte si ho pro sebe.


Marcela Radomilová, zastupitelka obce



Foto: Libor Kurzweil

Dětský den jsme oslavili Cestou kolem světa
Den jako malovaný, hezčí počasí jsme si
na oslavu Mezinárodního dne dětí nemohli
přát. Na děti čekalo nepřeberné množství
soutěží a zábavy. Během uceleného programu měly možnost projít jednotlivými světadíly, kterými je provázeli domorodci. Malování na obličej zajistilo skvělé maskování.
Utéct mohly do nafukovací skluzavky nebo
Aquazorbingu. Krásný den byl zakončen
oblíbenou pěnovou párty. Za hezké ceny
děkujeme TJ Sokol, sboru dobrovolných
hasičů a sponzorovi, kterým je společnost

PRESCO GROUP, a.s., zabývající se výrobou kvalitních školních potřeb.


Tereza Netíková, členka sboru dobrovolných hasičů



Foto: Miroslav Netík

Milí spoluobčané, výstavbu čistírny odpadních vod a kanalizace často nazýváme
stavbou století. Naštěstí nikoliv proto, že
by trvala tak dlouho, ale proto, že to byla
největší investiční akce v celé naší historii.
Je to projekt skutečně zásadní a nový obecní časopis nám nabízí příležitost jej spolu
s Vámi zrekapitulovat.
Výstavba trvala necelé dva roky a byla
dokončena v řádném termínu. Projektované
náklady činily 110 mil. Kč a obci se podařilo vysoutěžit stavbu ve výběrovém řízení
za částku přesně poloviční.
Odkanalizovat celou obec znamenalo položit 4367 m nového kanalizačního potrubí,
813 m odbočných řadů a 800 m přípojek. Pokud by celé potrubí vedlo v jedné linii, byla
by to trasa dlouhá jako z Čečelic do Vavřinče. Výhodné je, že se celá výstavba podařila
najednou. Obce, které z důvodu finančních
nebo geografických stavěly po částech, narážely často na mnoho problémů.
S financováním nejvíce pomohlo Ministerstvo zemědělství, přispěl také Středočeský kraj. Kromě dotací projekt financovala obec výhradně z vlastních zdrojů, k tomu
účelu dlouhodobě spořených. Díky tomu
jsou Čečelice i po této velké investiční akci
bezdlužné.
Čistírna je kapacitně připravena až
na 800 stálých obyvatel a Čečelice mohou
tedy dále růst. Voda je vyčištěna tak dobře, že může bez omezení vytékat do místní
vodoteče.
Chtěli bychom však připomenout, že se
do kanalizace nesmí vyhazovat žádné předměty. Čistírnu mohou poškodit a vyřadit
z provozu. Děkujeme.


Libor Kurzweil, místostarosta

Červen – měsíc
myslivosti
Červen je měsícem myslivosti, protože
v tomto období je nejvíce vegetace a potravy pro všechna divoce žijící zvířata a zvěř.
V přírodě se v tuto dobu rodí nejvíce mláďat,
a proto si jejich životní prostředí zaslouží
zvýšenou ochranu. Mláďata přicházející
na svět je třeba chránit před predátory. Predátorem může být i volně se pohybující pes.
Každý vlastník byl měl mít v tomto období své psí miláčky na vodítku nebo s nimi
vstup do přírody raději omezit. Mláďata jsou
v této době hodně zranitelná. V žádném případě bychom se neměli dotýkat nebo brát
do ruky mláďata, která se náhodně najdou.
Jde především o malé zajíčky a srnčata. Jejich „rodiče“ o nich dobře vědí a postarají se
o ně. Chovejme se v tomto období na polích,
v lesích i na loukách tišeji a k přírodě ještě
ohleduplněji než obvykle.
Josef Zeman


Myslivecký spolek Čečelice – Konětopy
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Naše chytré dětičky,
tvoří krásné básničky
JARO
Včera večer se mi zdálo,
že do Čečelic přišlo jaro.
Ptáci pějí, slunce svítí,
kolem louky plné kvítí.
Velikonoce už tady jsou,
vajíčka nám radost přinesou.

Náhled do zajímavých projektů
naší základní a mateřské školy
Základní škola a Mateřská škola Čečelice hospodaří
s prostředky, které získává formou dotací ze státního rozpočtu,
kraje a od svého zřizovatele. Přesto se aktivně snaží získávat
prostředky na svůj provoz i z jiných zdrojů.

Autor: Matěj Šimmer

VRABČÁK
Vrabčák pípá písničku,
ospalému sluníčku.
Vstávej slunce, už je jaro.
Copak se ti v zimě zdálo?
Vrabčák pípá vesele,
slunce vylez z postele!
Že, tě kousnu do ucha,
paprsky ti rozcuchám.
Autor: Nela Kalivodová

Mladí hasiči
svedli boj
o Železného
hasiče
Ve Veltrusích se dne 4. 5. 2019 konal již
II. ročník Železného hasiče juniora. Je to
velmi těžký závod, kdy děti plní stejné
úkoly, jako ve velkém Železném hasiči.
Překonávají různé překážky, rozmotávají,
spojují a balí hadice, přenášejí kanystry
s vodou i figurínu, tlouknou gumovou palicí
do „hammer boxu“ a střílí ze vzduchovky.
Velmi náročnou trať navíc zdolávají v hasičském obleku, s helmou na hlavě a imitací
dýchacího přístroje na zádech. A samozřejmě na čas a s trestnými vteřinami za jakoukoliv nepřesnost.
Takový závod je pro naše mladé hasiče
velkou výzvou, proto jsme jeli vybojovat co
nejlepší výsledky.
V kategorii „Mladší hasič“ závodila Marinka Stenzlová, která si vysoutěžila krásné
10. místo. V kategorii „Starší hasič“ nás reprezentovali Patrik Nenadál, který obsadil
23. místo a Kristýnka Bezuchová, jež se
umístila na 28. místě.
I přes nepříznivé počasí, které nás v průběhu závodu překvapilo panovala dobrá nálada a celý den proběhl ve skvělé atmosféře.
Za sebe děkuji mladým hasičům, kteří
nás reprezentovali, bojovali a podali vynikající výkony. Těším se na další kolo ligy,
tentokrát 30. 8. v Minicích.
Josef Najman, vedoucí hasičské mládeže

Dne 16. 5. 2017 jsme zahájili realizaci projektu „Pomocnou rukou k úspěchu“, tzv.
šablony. Díky zapojení do tohoto projektu
může škola využívat služeb školního asistenta, který v loňském školním roce pomáhal v MŠ a v letošním školním roce se jeho
služby přesunuly do ZŠ. Pomáhá dětem
s přípravou na vyučování, učitelům během
výuky a doprovází žáky na různé školní
akce. Spolupracuje se všemi zaměstnanci
školy. V rámci tohoto projektu probíhá doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a kroužek logických a deskových her.
Do těchto aktivit se zapojili téměř všichni
žáci. Také jsme využili možnosti dalšího
vzdělávání pro naše pedagogy.
S cílem podpořit zdravé stravovací návyky
dětí a zvýšit spotřebu ovoce, zeleniny, mléka
a mléčných výrobků se pravidelně zapojujeme
do projektu „Mléko do škol“ a „Ovoce do škol“.
Tak jako každý rok se naše škola přihlási-

ky, naučí je, jak často a jakým způsobem si
zoubky čistit, jak často si měnit zubní kartáček i jak je důležité účastnit se preventivních prohlídek u svého zubaře.
Poté děti vyplnily pracovní list, kde se dozvěděly názvy jednotlivých zubů, porovnaly
rozdíly mezi dětským a dospělým chrupem
a zapamatovaly si mnoho jiných důležitých
informací. Vybíraly zdravé potraviny a trochu smutně vyřadily všechny dobroty plné
cukru, které podporují kazivost zoubků.
Nakonec jsme společně vyrobili zoubek bez
kazu i s kazem a oba výtvory porovnali. Děti
byly za svou dobrou práci odměněny „taštičkou“ od sponzora projektu – dm drogerie –
zubními kartáčky a pastami, přesýpacími
hodinami a žvýkačkami bez cukru.
Výše popsaný projekt považujeme za povedený a pro děti přínosný. Proto v něm
budeme pokračovat i v dalších hodinách
prvouky.
Hana Paličková ml., vedoucí školní družiny

la do preventivního programu DM drogerie
„Veselé zoubky“, který je zaměřen na děti
prvních tříd základních škol. Jak název projektu napovídá, tématem je správná péče
o zuby a prevence zubního kazu.

Rodina se baví

Hana Slánská, ředitelka základní a mateřské školy

A jak celý program
„Veselé zoubky“ probíhal?
Nejdříve jsme si na interaktivní tabuli pustili zábavně-vzdělávací film „Jak se dostat
Hurvínkovi na zoubek“. Mánička v něm poučuje Hurvínka i děti o správné péči o zoub-

Dne 9. května proběhla akce ZŠ a MŠ Čečelice ,,Rodina se baví – pexesový turnaj“. Akci
zahájilo vystoupení dětí z mateřské i základní školy. Děti si připravily pro maminky
vlastnoručně zhotovená přáníčka a květiny.
Turnaj se uskutečnil v hojném počtu soutěžících. Všichni zdárně absolvovali a patří jim
velký dík za statečnost a vytrvalost.
Věříme, že se z této akce stane tradice. Poděkování patří i našim kuchařkám, které se
postaraly o výborné občerstvení. Již se těšíme na další ročník.
Ilona Vejnárková, učitelka ZŠ
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Pozvánky
na kulturní akce
Čečelská lávka
Sobota 27. 7. 14.00 hodin
Hasičská zbrojnice
Soutěže nejen na vodě pro děti
i dospělé.

Pouťová zábava
Sobota 17. 8. 20.00 hodin
Sokolovna
V případě hezkého počasí budeme
tančit pod širým nebem.
Májové oslavy v Čečelicích – 2. 5. 1986

Staročeské máje
v Čečelicích dříve a dnes
Kroje a krojované slavnosti mají v Čečelicích již dlouholetou
tradici už od samého počátku 20. století. Byly to sokolské
slavnosti, dožínky, ale i tradiční májové průvody a veselice.
Nejen mládež a mladí lidé, ale i dospělé ženy a muži rádi
vystupovali v krojích nejen při průvodech, ale i při tanci.
Máj – měsíc lásky, milostných vyznání a zvyků. V tomto měsíci chlapci stavěli ozdobenou
máj. Na osobní májky chlapci využívali břízky, které zdobili pentlemi a stavěli je u vrat
svobodných děvčat starších patnácti let.
Vrchol velké máje byl ozdoben věncem s různými věcmi, a to pentlemi, pamlsky, šátky
i lahvičkami. Máje (smrk) se musela přes
noc hlídat. Koncem měsíce či později došlo
ke „Kácení máje“ s určitým programem.
Tradiční krojované máje se v Čečelicích
každoročně konají už více jak 20 let. Co by
to bylo za máje bez krojů? Kroje se pro tyto
oslavy musely půjčovat, což bylo velmi nákladné. Proto v roce 2002 ušily místní švadlenky, tři sestry, Vladislava Kurzweilová,
Vlasta Houštecká a Věra Zemanová, na 100
krásných pánských, dámských, ale i dětských krojů.
Jaroslav Jaroš, kronikář obce
Dnešní Staročeské máje se od těch minulých
příliš neliší. Letos připadla tato tradice na sobotu 25. května. V předvečer samotných oslav
postavili muži máj. Ta byla vysoká 22 metrů

a k jejímu tradičnímu stavění byly třeba tři
žebříky a 25 statných vesničanů. Protože by
se mohlo stát, že nám čerstvě postavenou
máj pokácí chlapci z okolních vesnic, bylo
zapotřebí ji pečlivě střežit. Zatímco ji někteří
z chlapců hlídali, ostatní v nočních hodinách
roznášeli malé břízky ozdobené pentlemi,
ty připevnili k domům svobodných děvčat
starších patnácti let. Průvod obcí začal, jako
již tradičně, od Sokolovny. Krojovaní občané
se zde sešli již v 8.30 hodin. Dopolední průvod urazil trasu dlouhou 5 700 metrů a prošel
všemi ulicemi. Během tohoto průvodu místní
mládenci vyváděli svobodná děvčata, v tomto
roce jich bylo 25, v roce 2013 jich na tanec čekalo 45. K tomu vyzýval místní „kecal“, který
v čele průvodu určoval směr a udržoval veselou náladu. Před rodinou dívky vždy odříkal
básničku, kterou zval do průvodu a na večerní zábavu, poté si s nimi zaslouženě připil
panáčkem bílého vína. Průvod byl zakončen
na místní Sokolovně, kde děti zatančily Českou besedu, ale i další moderní tance. Tímto
pro některé nastal zasloužený odpočinek, pro
jiné fotbalový zápas, jisté je pouze to, že se
opět všichni sešli na večerní zábavě. Zde byla
čečelskou mládeží odtančena Česká a Moravská beseda. A že se bylo na co dívat, Českou
besedu zatančilo 12 tanečnic a tanečníků
a Moravskou besedu 8 tanečnic a 8 tanečníků. V sobotu 25. května jsme si opět po roce
užili čečelské máje, tradici, na kterou se vždy
těšíme a kterou nám mnohé obce závidí.
Tereza Netíková, zastupitelka obce
Foto: Libor Kurzweil

Další plánované
kulturní akce
5. 10. Drakiáda
9. 11. Havelské posvícení
29. 11. Zpívání v kostele, jarmark
a rozsvícení vánočního stromu
28. 12. Zimní pochod

Pálení čarodějnic
nazývaná též jako
Filipojakubská noc
Sbor dobrovolných hasičů pořádá
v roce několik oblíbených kulturních
akcí, mezi které patří i Pálení čarodějnic. Dvoumetrovou hranici zdobila krásná čarodějnice, která byla ve 20 hodin
upálena. Filipojakubská noc byla dříve
nocí předmájovou a měla odedávna
své kouzlo, neboť vycházela mezi jarní
rovnodenností a letním slunovratem,
a rovněž z pověr známá jako “pálení
čaroděnic”, což znamenalo zahánění zlé
nadpřirozené síly. Tento zvyk pochází
pravděpodobně z konce 18. století.

Jaroslav Jaroš, kronikář
Tereza Netíková, členka sboru dobrovolných hasičů

Josefská zábava
Občané Čečelic již vědí, že se v březnu, vždy kolem 19. 3., můžou těšit na
pořádnou tancovačku. Na tento den totiž připadá svátek všech Josefů, a tak
čečelští Josefové v tuto dobu spojí síly
a uspořádají Josefskou zábavu. Ta první se konala před 28 lety. Letos vyšla
na 16. 3. 2019, tombola byla opět velmi
bohatá. Nadšení tanečníci mohli rozvlnit své boky za doprovodu skupiny
Fragment Band. Akce byla velmi povedená, těšíme se na další ročník.


Tereza Netíková, zastupitelka obce
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Muži – III. třída
Jak se říká, do třetice všeho
dobrého. Po dvou letech, kdy
mužstvo skončilo na druhém
místě se to napotřetí povedlo.
V sobotu 18. 5., čtyři kola před koncem sezony, tým mužů TJ Sokol Čečelice získal
v utkání proti Obříství kýžené 2 body a slaví postup do Okresního přeboru. Okresní
přebor se bude hrát v Čečelicích znovu
po deseti letech. Tímto bych chtěl poděkovat trenérům Davidovi Prejzovi st. a Edovi Mottlovi za odvedenou práci, pak také
všem hráčům a hlavně fanouškům, kterých
chodilo a povzbuzovalo na zápasech doma
i venku hodně.

TJ Sokol – Poupata
Spolky a dobrovolné organizace jsou nedílnou a nepostradatelnou součástí obce. Poupata, skupinka žen, která se aktivně
podílí na kulturním dění v obci, je toho zářným příkladem.
Vše začalo v roce 2003, kdy se několik žen
začalo pravidelně scházet na cvičení v místní Sokolovně. Žen, které pro sebe chtěly
něco udělat, ať už po fyzické, či duševní
stránce, postupem času přibývalo, v roce
2010 nás bylo 25, dnes už je nás 35. Věkový průměr je 62 let. Nyní cvičíme pravidelně každou středu v místní Sokolovně pod
vedením cvičitelek Vlaďky Černohlávkové
a Jany Zemanové. Kromě cvičení konáme
i zájmové akce. V dubnu jsme uspořádaly již
3. Poupatovský bál. K této příležitosti jsme
nacvičily skladbu „Jeptišky“, a poté jsme se
pořádně zapotily při Zumbě, ke které jsme
vyzvaly všechny přítomné. Po celý večer se
všichni dobře bavili. Děkujeme všem spoluobčanům, kteří tuto akci přišli podpořit.
Pravidelně každý rok vyjedeme na 3 – 4 dny

do různých míst v naší zemi. V letošním
roce jsme navštívily Sezimovo Ústí a Tábor.
Prohlédly jsme si vilu, kde žil, a také zemřel
prezident Dr. E. Beneš s manželkou Hanou.
V krásném parku je umístěna hrobka, kde
jsou oba pochováni.
V Táboře jsme prošly 500 m dlouhými podzemními chodbami, které vedou pod náměstím. Navštívily jsme muzeum čokolády,
kde jsou vystaveny modely z marcipánu
a čokolády. Velmi zajímavý je kostel na náměstí s krásným oltářem. I když bylo počasí
chladné, rády jsme se prošly kolem umělé
vodní nádrže Jordán. Domu jsme se opět
vrátily s hezkými pocity z poznání dalších
hezkých míst v naší zemi. Společné zájezdy
se nám velmi líbí a těšíme se na další.
Za Poupata Věra Zemanová

Setkání bývalých fotbalistů
V hostinci U Vágnerů se dne 31. 3. uskutečnilo setkání bývalých hráčů fotbalu z 80.
a 90. let, ale i starších, kteří hráli fotbal
v Čečelicích. Třešničkou programu byla
přednáška místního kronikáře PhDr. Jaroslava Jaroše, CSc. Nahlédnout jsme mohli
do kroniky, v níž je zaznamenána historie
fotbalu v Čečelicích od roku 1926, i dříve.
Text je samozřejmě doplněn o poutavé fotografie.
Pavel Palička, trenér žáků
Foto: Pavel Palička
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Dorost (U – 19) OP Mělník
Po základní části skončil dorost s 13ti výhrami a 5ti prohrami na pěkném 3. místě.
Nyní se ještě hraje o umístění mezi nejlepšími 8 týmy. Vítěz pak může postoupit
do krajské I. A třídy.

Mladší žáci (U – 13) OP Mělník
Toto jaro jsou mladší žáci spojeni se Všetatami. Žákům se daří, po pěti kolech mají
plný počet bodů a jsou tak první. Domácí
zápasy se konají vždy jako předzápas mistrovského utkání mužů.

Tabulka III. třídy čtyři kola před koncem:
1. Tělocvičná jednota Sokol Čečelice
22 21 0 1 89:21 61 3 1
2. TJ Liaz Vehlovice, z.s.
22 17 0 5 52:25 48 4 1
3. Tělovýchovná jednota Sokol Obříství
22 15 0 7 67:28 45 2 2
4. TJ Sokol Dolany, z.s. A
22 15 0 7 58:34 43 2 0
5. FC Sokol Ovčáry, z.s.
22 10 0 12 34:26 35 0 5
6. TJ EMĚ Mělník, z.s.
22 11 0 11 42:45 35 1 3
7. Tělovýchovná jednota Řepín, z.s.
22 12 0 10 41:51 35 3 2
8. SK Liběchov, z.s.
22 11 0 11 46:51 34 1 2
9. FC Lobkovice z.s.A
22 11 0 11 62:48 33 1 1
10. TJ Sokol Jeviněves, z.s.
22 11 0 11 37:46 32 3 2
11. Tělovýchovná jednota PTZ – Viktorie
Nelahozeves
22 8 0 14 24:58 21 4 1
12. SK SLAVIA V. BOREK,z.s. B
22 5 0 17 33:46 18 0 3
13. Fotbalový klub Čechie Kralupy n/Vlt.
22 4 0 18 34:74 14 0 2
14. Tělovýchovná jednota Sokol Sazená
22 3 0 19 25:91 8 1 0
Pavel Palička, trenér žáků

