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Lov drobné zvěře
včera a dnes
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Čečelští fotbalisté vybojovali
postup do okresního přeboru
Postup do okresního přeboru se stal
skutečností po 13 letech. V současném
kádru jsou ještě 4 hráči a trenéři (dříve
hráči), kteří v roce 2006 postup do okresního přeboru zažili. Sezóna se povedla
po všech stránkách – 25 výher, z toho
4 výhry až na penalty a 1 prohra na penalty s úctyhodným skóre 111:27 a ziskem

72 bodů. Všichni hráči i realizační tým
zasluhují pochvalu za přístup a čas, který
tomu obětují.
Po posledním zápase vypukly na hřišti bujaré oslavy postupu i s fanoušky.
A i když pršelo, tak se domů nikomu nechtělo a všichni oslavovali až do ranních
hodin.
Pavel Palička, trenér

Stavy drobné zvěře neustále klesají nejen
v honitbě v Čečelicích. Mezi hlavní příčiny
poklesu patří změny v krajině, intenzivní
velkoplošné zemědělství, chemizace zemědělství, úhyny zvěře po srážce automobily,
ale i tlak „škodné“ zvěře. Kdysi byla krajina
plná mezí, malých políček, mokřadů, luk
a pastvin. V Čečelicích, dle jednoho výkazu
o honitbě, bylo v minulosti 117 ha trvalých
luk a pastvin. V těchto lokalitách bylo nejvíce drobné zvěře, jako je zajíc, bažant, koroptev. Koroptve byly nejvíce zastoupenou
lovnou zvěří. Například v roce 1937 bylo
v honitbě Čečelice uloveno 1433 ks koroptví, dále 456 ks zajíců, ale jen 42 ks bažantů. Ještě v sedmdesátých letech minulého
století byl lov drobné zvěře hojný. Například
v roce 1973 bylo uloveno 611 ks zajíců, 438 ks
bažantů (kohoutů). V tomto roce se již koroptve nelovily. Poslední rok lovu koroptví byl
dle výkazů rok 1969, a to s úlovkem 46 ks.
Na druhou stranu se v tomto roce ulovilo
418 ks zajíců a 306 bažantů. Dle evidence
odlovů v honitbě od roku 1965 byla lovecká
sezóna nejúspěšnější v již zmiňovaném roce
1973. Od konce sedmdesátých let se stavy
veškeré drobné lovné zvěře zmenšovaly až
po dnešní dobu, kdy se již žádná drobná zvěř
(zajíc, bažant, koroptev) z divokého chovu neloví. O vývoji lovu ostatní zvěře někdy příště.


Josef Zeman, Myslivecký spolek Čečelice – Konětopy

Léto patří cuketám

Milí občané,
na jaře 2019 jsme Vám společně s Čečelákem rozeslali nový dotazník o rozvoji obce
a požádali o Vaše názory. Zopakovali jsme
tentýž, který zde byl před čtyřmi lety. Měli
jste možnost vyzdvihnout silné i slabé
stránky obce, sdělit co Vám nejvíce chybí
a navrhnout vlastní nápady na rozvoj. Jak
tedy dotazník dopadl? Podobně jako před
čtyřmi lety oceňujete především klidné prostředí, bezpečnost v obci, mezilidské vztahy
a blízkost přírody. Ve slabinách obce nyní
uvádíte celkový vzhled obce a především
komunikace a chodníky. Právem očekáváte,
že po dokončení kanalizace bude obec řešit

zejména toto. Zastupitelstvo vidí priority
stejně a proto je před vyhlášením výběrového řízení na opravu další ulice. A zlepšení
nejpotřebnější, celková rekonstrukce Nouzova a Hřbitovní, je již technicky vyřešena,
doprojektována a dospěla k podání žádosti
o stavební povolení. Kromě hezčích ulic jste
si nejvíce přáli upravenější zeleň, sběrný
dvůr, častější autobusová spojení a zamezení parkování aut na chodnících.
Podněty z minulého dotazníku se nám
podařilo v dobré míře splnit a učiníme vše
proto, aby se to podařilo i tentokrát.


Libor Kurzweil, místostarosta

Z hodnocených oblastí, jež jste známkovali jako ve škole, průměrem vznikla známka výsledná.
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...a jak by také ne, vždyť se jí říká letní dýně
a je oblíbeným prázdninovým plodem.
Je málo kalorická, na 100 g obsahuje pouhých 16 kcal, taktéž hodně vlákniny, nemá
žádný cholesterol, zato velké množství
draslíku, hořčíku, vápník, vitamíny A a C.
Už dávno jsou pryč časy, kdy jsme cuketu konzumovali pouze obalenou v trojobalu
a osmaženou jako řízek. Existuje nespočet
receptů, ve kterých cuketa kraluje a platí
pravidlo, že je tím lepší, čím je mladší, tzn.
dlouhá tak do 25 cm a s 5 ti centimetrovým
průměrem. Jíst by se měla se slupkou, protože ta obsahuje množství antioxidantů,
které fungují jako prevence onemocnění
a stárnutí. Typ na výbornou jednohubkovou
pomazánku na další straně.


Marcela Radomilová, zastupitelka obce
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Výborná jednohubková
pomazánka z cukety
300 g cukety nahrubo nastrouhané
2 utřené stroužky česneku
100 g taveného sýru
1 malá cibule
olej, sůl, pepř

Škola v přírodě očima našeho žáka
Co jsem zažil na škole v přírodě
Vyrazili jsme na školu v přírodě autobusem. Vyjeli jsme v 10 hodin. Cesta trvala asi
1 hodinu a 30 minut. Také jsme jeli po dál-

Na oleji zpěníme cibuli, přidáme nastrouhanou cuketu, utřený česnek. Dusíme lehce
do zhnědnutí přibližně 10 minut. Poté přidáme tavený sýr, který necháme ve směsi
rozpustit. Mícháme, aby se vše dobře spojilo.
Po vychladnutí mažeme na pečivo. Mňamka.

Tajemství lesa – pod širým
nebem, EVVO program
Ekocentrum Koniklec pro nás připravilo
program Tajemství lesa – pod širým nebem.
Cílem bylo seznámit žáky s životem v lese,
ukázat jim různé druhy stromů a lesů, porozumět složkám ekosystému a uvědomit si,
jaké funkce lesy plní, co je
ohrožuje a jak je lze ochraňovat. Ve dvou
skupinkách jsme vyrazili do kokořínského
lesa a formou hry jsme plnili zadané úkoly.
Program to byl opravdu
bohatý a nadchl žáky všech věkových kategorií. Do školy jsme si přivezli
vlastnoručně vyrobenou naučnou nástěnku a spoustu pěkných zážitků.


Soňa Šebestová, učitelka základní školy

Pojď hrát fotbal
V důsledku nedostatku dětí v malých obcích, byl z iniciativy TJ Sokol Čečelice od
roku 2014 zřízen systém STM (spojený tým
mládeže). Systém umožnuje v mládežnických kategoriích spojení max. 2 klubů.
Snažíme se tento systém využívat s Byšicemi, Všetaty a momentálně i s Velkým Borkem tak, aby v naší lokalitě bylo zajištěno
uplatnění pro všechny věkové kategorie mládeže s minimální logistickou zátěží rodičů.


nici. Vypravila se celá škola a paní učitelky.
Když jsme dojeli, museli jsme tahat kufry
do schodů, ale pokoje byly krásné. Moc se
nám líbily, a proto jsme je řádně uklízeli. Každý den jsme dostali 10 bodů a měli
jsme nejuklizenější pokoj. Cestou jsme se
stavili v Loučeni. Do zámku jsme nešli, ale
proháněli jsme se v labyrintech. Druhý den
jsme měli výlet na hrad Kost, ale opravoval
se, a tak jsme dovnitř nemohli. Potom jsme
šli po naučné stezce v údolí Plakánek, kde
jsme si četli naučné tabule. Hodně jsme
se toho dozvěděli a pak jsme v lese hledali
čísla. Ve středu jsme nikde nebyli, ale koupali jsme se v bazénu a večer jsme na hřišti
hráli kopanou. Vyhráli jsme 4 : 3. Další den,
tedy ve čtvrtek, jsme šli na lovecký zámeček Humprecht, kde byl 16,5 m vysoký sál
s dozvukem 6-8 sekund. Na zámku byla
spousta paroží a krásného porcelánového
nádobí. Také jsme šli na ochoz, ze kterého
bylo dobře vidět do dálky, protože zámek
je na kopci. Večer byla diskotéka a v pátek
už jsme jeli domů. Cestou jsme se stavili
na Starých Hradech. Tam jsme sestoupili
do pohádkového sklepení, kde byly pohádkové bytosti. Na škole v přírodě se mi moc
líbilo, a je škoda, že jsme tam nemohli být
déle.
Patrik Bačo, žák 4. ročníku

Vedoucí STM Jiří Kábrt: 606 673 423

Přípravka ročník 2011 a výše

Starší žáci ročník 2005-2006

Tréninky Všetaty Zápasy Všetaty/Čečelice
Standardní soutěž 2x35 min.
Trenér: Radek Wolf
608 365 139

Mladší žáci ročník 2007-2010

Tréninky Byšice Zápasy Byšice/Čečelice
Standardní soutěž 2x30min.
Trenér: Stanislav Schachl
608 959 327

Starší dorost ročník 2001-2004

Tréninky V. Borek Zápasy V. Borek/Čečelice
Standardní soutěž 2x45min.
Trenér: L. Zeiklič
739 118 437

CELOROČNÍ NÁBOR

Tréninky hřiště Byšice Zápasy hřiště Byšice
Standardní soutěž 2x30 min.
Trenér: Michal Hudec
732 24 4870

Zprávy
z mateřské
školy
S příchodem prvních jarních dnů se děti
těšily na hry na zahradě a v blízkém okolí.
Navštívili jsme mini ZOO Chleby, kde
děti obdivovaly mláďata (kůzlátka a jehňátka), která si mohly nakrmit. Nejvíce se jim
líbily opičky a také je upoutal papoušek,
který je zdravil ahoj.
Opět nás navštívilo divadlo, které nám
předvedlo Zelenou pohádku. Děti poznaly, co
je matka příroda a jak by to vypadalo bez ní.
Na den matek děti vyráběly přáníčka
se srdíčkem a do něj namalovaly obrázek.
Také nacvičily taneček a maminkám přednesly básničku.
13. 06. se uskutečnila besídka pro rodiče.
Děti se na ni opravdu připravily. Střídaly

se písně, básně, tanečky a hra na hudební
nástroje. Rodiče vystoupení dětí potěšilo.
Také jsme se rozloučili s předškoláky a popřáli jim hodně úspěchů v první třídě ZŠ.
Na památku dostali šerpu a knížku.
Školní rok jsme završili krátkým pěším
výletem za malými broučky a hmyzem.
Na závěr roku jsme popřáli všem dětem
i rodičům krásné prázdniny a hodně společných zážitků. Jiřina Lukešová, učitelka mateřské školy

NÁBOR DĚTÍ DO SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Máš chuť být členem naší party mladých dobrovolných hasičů?
Naučit se požárnímu útoku, požární značky, vázat uzly a spoustu dalšího?
PŘIJĎ DO HASIČSKÉ ZBROJNICE kteroukoli středu v 18.00 hodin.
Josef Najman, tel.: 603 171 662
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Pozvánky na kulturní
akce
Vítání občánků
Středa 2. 10. 17.00 hodin
V tento slavnostní den uvítáme
do života v naší obci nové občánky.

Drakiáda

Rok se s rokem sejde a Mikuláš s čerty si čečelské děti opět najde! Jako každý rok rozdá hodným dětem dárečky, ale i na zlobivce dojde, chystá se na nás i Lucifer! Všechny
děti se mimo Mikuláše s družinou můžou těšit na spousty her a zábavy. Jsme si jistí, že
za všechny čečelské děti můžeme říct: “My se čerta nebojíme, protože my nezlobíme!”

Slunce – voda – vzduch
Základní předpoklady pro život na zemi
V poslední době se téměř na celém světě řeší čistota vzduchu
a úbytek podzemní vody. V Čečelicích se stav podzemní vody
sleduje u pramene “Močidla”. Jak vznikl název Močidla uvedl
kronikář obce doc. Phdr. Jaroslav Jaroš, CSc.
Pod vrchem Vinice vytéká pramen a voda teče
k lesu do Chobot. Na tomto potůčku, hned při
cestě do Konětop, bývalo kdysi několik jam
– kálků. Dokud se pěstoval len a později konopí, byly tyto kálky používány na jejich močení – namáčení. Dnes je v těchto místech vybagrovaná jáma, která je neupravená. V roce
1935 zde bylo pěkné nové vybetonované koupaliště, které bylo ještě obnoveno v 60. letech
20. století, ale dnes již neexistuje. Pramen
stále vytéká zřejmě po staletí.
Průtok vody je od roku 1963 pravidelně
měřen a sledován pro Hydrometeorologický
ústav Praha Komořany. Toto měření za ta
léta zapisovala řada čečelských občanů.
Až do současnosti tato měření provádí paní
Věra Zemanová, která sama uvedla.

Provádím tuto činnost od roku 1993. Pravidelně, každou středu, sleduji vydatnost
pramene. Průtok vody, teplotu vody, teplotu
vzduchu a počasí. V předchozích letech se
nevyskytovaly téměř žádné výkyvy v měře-

ní, až od poloviny roku 2018 dochází každý
měsíc ke značnému úbytku vody.
Pro porovnání uvádím tabulku měření vody od roku 2000 do roku 2019, vždy
údaje z měsíce května. V uvedené tabulce
máte možnost vidět, za jak dlouho (měřeno
v sekundách) nateče 20l vody.
levý průtokový
otvor 20l/s
7,8
19,8
8,8
6,9
10,3
11,1
12,6

pravý průtokový
otvor 20l/s
6,6
16,8
7,2
7,0
10,4
11,1
12,7

Měření v roce 2018
Levý průtokový
Měsíc
otvor 20l/s
červen
14,5
červenec
15,9
srpen
18,3
září
21,7
říjen
24,3
listopad
26,2
prosinec
27,5

Pravý průtokový
otvor 20l/s
14,2
15,8
18,2
21,5
24,0
26,3
28,1

Měření v roce 2019
Levý průtokový
Měsíc
otvor 20l/s
leden
14,5
únor
15,9
březen
18,3
duben
21,7
květen
24,3
červen
26,2
červenec
27,5
7. 8.
56,8
14. 8.
59,8
srpen
21. 8.
59,6
28. 8.
63,8

Pravý průtokový
otvor 20l/s
14,2
15,8
18,2
21,5
24,0
26,3
28,1
56,6
58,7
59,3
59,3

Rok
5/2000
5/2005
5/2010
5/2012
5/2015
5/2017
5/2018

Sobota 5. 10. 14.00 hodin
Za hasičskou zbrojnicí
Soutěže pro děti i dospělé. Hodnotit se
bude: nejhezčí vyrobený drak, největší
drak, nejoriginálnější drak, nejvýše
létající drak. V případě nepříznivého
počasí se akce ruší.

Nechme jaro ať rozkvete!
Sobota 12. 10. 09.30 hodin
V parku
Ve druhé etapě vysázíme další
z jarních cibulovin a budeme se
těšit až se na jaře probudí v záplavu
krásných květů. Nezapomeňte se
vybavit motyčkami a hrabičkami.

Havelské posvícení
Sobota 19. 10. 16.00 hodin
Sokolovna
Beseda s kronikářem obce
PhDr. Jaroslavem Jarošem, CSc.,
následovat bude ochutnávka vína
s hudebním doprovodem.

Zpívání v kostele a jarmark,
rozsvěcení vánočního stromu
Pátek 29. 11. 16.30 hodin
Kostel, park
Zpívání v kostele a jarmark,
následovat bude rozsvěcení vánočního
stromu.

Mikulášská
Sobota 30. 11.
Sokolovna

16.30 hodin

Cvičení dětí v Čečelicích
Pod vedením Hanky Kadlecové bude od září
letošního roku v místní sokolovně probíhat
cvičení dětí. Jedná se o věkové kategorie do
4 let (v doprovodu rodičů) a od 5-ti let (samostatně). Cvičení bude probíhat hravou formou pro všestranný rozvoj pohybových dovedností. Děti se mohou těšit na různé hry,
přebíhání překážkové dráhy, na běh, hod
i skok a celkovou obratnost. V pondělí 9. 9.
se konal nábor, Ti kteří se nemohli zúčastnit,
nechť přijdou cvičit každé pondělí – děti do
4 let od 16:30 do 17:15 hodin a děti od 5 let
od 17:15 do 18:00 hodin.
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Mladší žáci (U-13) OP Mělník
Mladší žáci skončili v minulém ročníku
na prvním místě, když vyhráli všechna svá
utkání se skóre 57:16. Většina kluků v kategorii mladších žáků skončila, a tak jsme
se pro následující ročník spojili s Byšicemi.
Tým mladších žáků bude trénovat v Byšicích a hrát předzápasy ,,A‘‘ týmu mužů střídavě v Byšicích a Čečelicích.

Dorost (U-19) OP Mělník

Čečelská lávka
Zábava, ale také obrovský adrenalin, to je přejezd přes čečelskou lávku, který se uskutečnil v sobotu 27. července.
Organizátoři měli vše pečlivě nachystané,
od lávky dlouhé 20 metrů a široké 20 centimetrů, pěkných cen, až po občerstvení.
Soutěžili děti i dospělí na kole, koloběžce
i dvojice s kolečkem.
Domácí borci, kteří se podíleli na přípravě této akce, si mohli vyzkoušet tréninko-

vou jízdu přes lávku, avšak ve finále jim to
nebylo nic platné.
Nejlepší z domácích byl osmiletý Martin
Nový, který bez váhání a strachu soutěžil
ve všech disciplínách. I díky počasí, které
nám přálo, byla akce zdařilá a protáhla se až
do večerních hodin. Tereza Netíková, členka sboru DH

Poznali jste úryvek z písničky Karla Gotta?
Tradičně i k nám do vsi přijela pouť, ale pryč
jsou ty časy, kdy babičky a dědečkové, maminky a tatínkové se svými dětmi, přátelé
a kamarádi po nedělním obědě vyrazili směr
sokolovna, kam je lákala od rána hudba kolotočářů, aby dopřáli sobě i svým ratolestem
pouťových atrakcí a radovánek. Možná to bude
tím, že atrakce pamatují mé dětství a svezení
na kolotoči či zhoupnutí na houpačce odpovídá téměř polovině průměrné hodinové mzdy.
Ale tradice nesmí být zapomenuta, pořád
se najde hlouček dětí, které si to užívají a rodiče, kteří jim to s radostí dopřejí. A nejen

Rozpis zápasů – OP muži
1. kolo

Sobota 24. 8. 2019 17:00

TJ Sokol Čečelice – SK SLAVIA V. BOREK,z.s.
TJ Sokol Čečelice 2019216A1A0107

2. kolo

Neděle 1. 9. 2019 17:00

TJ Sokol Tišice – TJ Sokol Čečelice
Tišice 2019216A1A0202

3. kolo

Přijela pouť
...přijela pouť a lidí proud
zaplnil na návsi kdejaký
kout, přijela pouť, hudba
a čmoud, marcipán má zas
chuť náramnou…

Dorost skončil po základní části třetí
a v boji o umístění s nejlepšími 8 týmy se
dostal až do finále o postup do Krajské
I. A třídy, kde ve dvou utkáních prohrál
po velkém boji s týmem FK Kralupy 1901.
Jak už to u dorostu bývá, tak v létě odešli
4 hráči na Pšovku Mělník a několik skončilo úplně. Museli jsme tedy z nedostatku
hráčů dorost spojit s Velkým Borkem, který
měl stejné problémy. V této sezóně bude dorost trénovat a hrát ve Velkém Borku.

Sobota 7. 9. 2019 17:00

TJ Sokol Čečelice – FK PŠOVKA MĚLNÍK
TJ Sokol Čečelice 2019216A1A0306

4. kolo

Sobota 14. 9. 2019 16:30

TJ Sokol Obříství – TJ Sokol Čečelice
Obříství 2019216A1A0403

5. kolo

Sobota 21. 9. 2019 16:30

TJ Sokol Čečelice – TJ Slovan Horní Beřkovice z.s.
TJ Sokol Čečelice 2019216A1A0505

6. kolo
děti, i mladé lásky zažijí romantiku u střelnice, ta má svůj prim neustále. Vystřelit
růži pro své děvče, nebo manželku či přítelkyni, milenku neopomněl snad žádný muž.
I to je pouť, romantika, legrace a zábava.
A letos počasí přálo a sobotní pouťové posezení, zorganizované čečelskými Poupaty
ve spolupráci s obcí, se vydařilo. Tradiční
pouťové koláče ozdobily venkovní lavice
a k dobré náladě přispěla kapela Vitamín.
Tančilo se, pilo se, veselilo se, nikdo se nepopral, mnohé možná ráno bolela hlava, ale
tak to má být, tak je to správné, přijít podpořit hezkou věc a něco prožít. Život = zážitek,
tak jestli Vám to teď nevyšlo, zase napřesrok.


Marcela Radomilová, zastupitelka obce

Mšeno 2019216A1A0604

7. kolo
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Sobota 5. 10. 2019 16:00

TJ Sokol Čečelice – Sport. klub Viktoria Všestudy, z.s.
TJ Sokol Čečelice 2019216A1A0704

8. kolo

Sobota 12. 10. 2019 15:30

TJ Sokol Libiš, z.s. – TJ Sokol Čečelice
Sokol Libiš 2019216A1A0805

9. kolo

Sobota 19. 10. 2019 15:30

TJ Sokol Čečelice – TJ Sokol Horní Počaply, z.s.
TJ Sokol Čečelice 2019216A1A0903

10. kolo

Neděle 27. 10. 2019 14:30

TJ Záryby, z.s. B – TJ Sokol Čečelice
TJ Sokol Záryby 2019216A1A1006

11. kolo

Sobota 2. 11. 2019 14:00

TJ Sokol Čečelice – SK VOJKOVICE A
TJ Sokol Čečelice 2019216A1A1102

12. kolo

Zpravodaj Čečelák vydává Obec Čečelice

Sobota 28. 9. 2019 16:00

SK Mšeno z.s. – TJ Sokol Čečelice

Sobota 9. 11. 2019 11:00

TJ Sokol Dolní Beřkovice – TJ Sokol Čečelice
Dolní Beřkovice 2019216A1A1207

13. kolo

Sobota 16. 11. 2019 13:30

TJ Sokol Čečelice – SK Labský Kostelec
TJ Sokol Čečelice 2019216A1A1301

Pavel Palička, trenér

