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V letních měsících se začne se stavebními
pracemi v ulici U Trativodu a Mikov, kde
dojde k prodloužení kanalizačního řadu
a v ulici Byšická, kde začne výstavba nového chodníku v zeleném pásu po levé straně
směrem na Byšice. Při těchto pracích dojde k částečnému omezení provozu vozidel
a pohybu chodců.
Josef Zeman, starosta

Pomoc pro uprchlíky
KACPU – KRAJSKÁ ASISTENČNÍ
CENTRA POMOCI UKRAJINĚ
STŘEDOČESKÉHO KRAJE.
PRAHA Budova bývalé Komerční banky,
nám. Organizace spojených národů 844/1
po – pá 8 až 19 h., so, ne 8 až 15 h.
KUTNÁ HORA Kongresové centrum Galerie
Středočeského kraje, Kremnická 239/7
po – pá 8 až 17 h., so, ne 8 až 15 h.
Mimo tuto dobu budou uprchlíci ubytováni
v nouzovém přístřeší, aby mohli projít
odbavením v pracovní době.

tel.: 226 288 400 NONSTOP
Foto Libor Kurzweil
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Hospodáři, hospodyně…
Po dlouhé covidové pauze jsme se pokusili obnovit tradici, na kterou se vždy těšila
většina obyvatel Čečelic. Čečelská mládež
a malí májovníci se opět dali dohromady
a společně se začalo plánovat. Poslední Staročeské máje proběhly v roce 2019, a protože
nás letos neomezovala žádná protiepidemická opatření, rozhodli jsme se, že Staročeské
máje musí letos proběhnout.

Přípravy začaly již začátkem března. Každý pátek jsme se scházeli s dětmi na sokolovně, kde jsme trénovali nejen Českou
besedu, ale i taneční vystoupení na den D.
Týden před Májemi byl náročný. Pomoci se nám dostalo i od ostatních spolků.
Ve středu bylo nutné zajistit si tradiční kroj.
Kdo se chtěl zapojit do průvodu a podpořit
tuto tradici, mohl si kroj půjčit na obecním
úřadě. Z pánských krojů se rozpůjčovaly úplně všechny a z dámských zbylo minimum.

Ve čtvrtek se naši kluci spolu s hasiči
vydali do lesa pro velkou máj. Máj hochy
letos velmi potrápila kvůli suchu. Hrozilo,
že praskne a zlomí se. Zpět na sokolovnu se
vrátili až za tmy, kde na ně čekala děvčata,
která zdobila sál a sokolovnu.
V pátek děvčata dokončují zdobení sálu
a chlapci se brzy ráno znovu vydávají
do lesa pro malé břízky. Vše se muselo stihnout včas, protože odpoledne chodí na sokolovnu ti nejmenší májovníci, kteří břízky
nazdobí. Břízkám se říká májky. Nazdobené májky se v noci připevňují svobodným
děvčatům na vrátka. Večer probíhá stavění
velké máje. Na horní část máje se zavěšuje
věnec zdobený stužkami z krepového papíru. Pak se musí zapojit všichni muži, kteří
se sešli. Máje se staví pouze pomocí žebříků, lan, palice a chlapské síly. Jakmile máj
stojí, je potřeba najít odvážlivce, který na ni
vyleze a odváže zbylá lana. Odměna nečeká
pouze na něho, ale i na všechny zúčastněné. Se stavěním máje je spojen i zvyk jejího
nočního hlídání.
V sobotu ráno vyráží do ulic průvod
v krojích. Nazdobí se povoz s koňmi, kapela
nasedne na vůz a tradiční vyvádění děvčat
může začít. Kecal přijde k domu svobodného děvčete a přivede si s sebou vyvaděče. Celou rodinu pozve na večerní veselici
a společně si připijí. Návštěva je zakončena
tancem svobodného děvčete s vyvaděčem

za doprovodu kapely. Průvod obejde celou
ves a končí zpět na sokolovně pod májí. To
už je připravena česká beseda a předtančení dětí.
Několikadenní slavnosti končí večerní
veselicí. Mládež odtancovala českou besedu a poté začala hrát skupina Tomáše Kindla. Účast na večerní zábavě byla obrovská
a věříme, že příští rok se Staročeské máje
opět podaří minimálně stejně tak dobře
jako letos.
Martina Kábrtová
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Den pro záchranu života
Začátek jara byl pro nás velice náročný, ale
zároveň plný zážitků a dobrodružství. Naše
děti se staly na jeden den záchranáři. Školu
navštívil tým záchranářů, který nás všechny proškolil, abychom uměli správně reagovat při záchraně lidského života. Součástí
návštěvy byla i prohlídka sanitky, projížďka
v nosítkách a historky z nebezpečného světa záchranářů. Sanitka byla plná zajímavého vybavení a moc nás zajímalo, co k čemu
slouží. K závěru besedy každý z nás obdržel
kartičku záchranáře. Díky této akci bychom
si již dokázali lépe poradit s ošetřením zraněného člověka nebo si přivolat pomoc.

Jak se liška polepšila
Městská policie Mělník si pro děti z mateřské a základní školy připravila preventivní
program na téma „Jak se liška polepšila“.
Cílem programu bylo děti poučit o správném chování a také poznat práci policisty.
Hlavní role lišky, která prováděla nepřístojnosti, byla velice komická a velmi nás
pobavila. Její chování však nebylo správné
a díky dětem z naší školy a panu policistovi

se liška napravila. Stala se vzornou občankou, která šla příkladem všem lesním zvířátkům. Říká se, že je liška prohnaná a mazaná. Ano, to jsme si ověřili. Umí ale také
být moudrá a rozumná. Naučila se totiž díky
nám zdravit, děkovat, chodit po přechodu,
rozhlížet se přes silnici, nechodit s cizími
lidmi a neodhazovat odpadky na zem.
Martina Kábrtová


Čarodějnický rej
Pálení čarodějnic probíhá na naší škole pouze symbolicky. Rej se konal v pátek před
čarodějnicemi. Rozdělali jsme oheň, na kterém nepálili čarodějnici, ale upekli jsme
si na něm špekáčky. Po povedené svačině
proběhla soutěž v létání na koštěti. Nejrychlejší letec získal odměnu ve formě sladkosti
a oprávnění k létání na koštěti, protože splnil letecké zkoušky. Na konci oslav nás čekala diskotéka, na které jsme si mohli všichni
společně zatančit. Počasí nám přálo a celý
den jsme si náramně užili. Čarodějnické kostýmy nechyběly. Proto každý, kdo se ten den
procházel kolem školy, měl jistě velký strach.
S čarodějnicemi není radno si zahrávat.

Foto Martina Kábrtová

Učíme se plavat

Od února jsme navštěvovali každý čtvrtek
plavecký bazén v Neratovicích. Na první
hodině byly děti ze školy podle plaveckých
schopností rozděleny do několika družstev.
Na následujících hodinách se učily různé
plavecké způsoby. Děti z mateřské školy
ověřovaly své schopnosti v malém brouzdališti. Na konci každé plavecké lekce si vždy
mohly pohrát se všemi možnými hračkami,
které byly k dispozici. Plavání pro nás bylo
přínosné, protože se všichni přihlášení naučili plavat nebo se zdokonalili v plávání. Dokonce i děti z mateřské školy si vyzkoušely
velký bazén a byl to pro ně nezapomenutelný zážitek. Už se těšíme na příští rok.

Foto Michaela Košťáková

Naše škola nejlepší v republice
Žáci základní školy v Čečelicích dosáhli opětovně vynikajícího výsledku v rámci celorepublikových motivačních her. Již několik let
se pravidelně účastní motivační hry „Středověk – postav si své království“ určené žákům
od čtvrté třídy až po žáky sedmých tříd či
žáky víceletých gymnázií. Tato komplexní hra
prověřuje dovednosti žáků v širokém spektru,
a to včetně čtenářské gramotnosti, schopnosti řešení logických operací a nevyjímaje
organizační dovednosti. Vzhledem k délce
hry (90 minut ) je pro úspěch nutná vytrvalost
a dlouhodobé udržení pozornosti. Rovněž korektní spolupráce mezi jednotlivými týmy přispívá k dosažení výborných výsledků.
Motivační hry „Středověk – postav si své
království“ se každým školním rokem účastní kolem 100 třídních kolektivů napříč celou
Českou republikou. Během 10 let realizace
této motivační hry se pouze tři třídní kolektivy přiblížily magické hranici 500 bodů. Jedná

se o žáky sedmé třídy z Benešova a dva třídní
kolektivy právě ze základní školy v Čečelicích. Je nutno poznamenat, že prozatím tento
školní rok byli žáci základní školy v Čečelicích
jediní, kteří přesáhli hranici 400 bodů.
Žáci ZŠ Čečelice během hry prokázali
obdivuhodnou schopnost spolupráce, vzájemného respektu a tolerance, dokázali
efektivně diskutovat ve skupinách a hledat
to nejlepší řešení. Každá skupina se pečlivě věnovala úkolům, které jí byly zadány,
a i díky této své schopností získali žáci
ve všech třech skupinkách vysokého bodového ohodnocení. A tak pomyslná zlatá
a bronzová medaile v deset let trvající soutěži je výbornou vizitkou nejen pro žáky
ZŠ Čečelice, ale rovněž pro pedagogy školy,
kterým se dlouhodobě daří žáky motivovat,
rozvíjet širokou škálu dovedností, a především naplno rozvíjet potenciál svých žáků.

Exkurze ve svíčkárně

vlastní kousek mýdla, namíchaly si do lahviček mořskou sůl do koupele, kde měly
na výběr mnoho barev a vůní. Nakonec si
upekly perníčky. Výrobky, které si děti odnesly, věnovaly v neděli maminkám k jejich
svátku. Pro ostatní členy rodiny měly možnost zakoupit drobné dárky, čehož nadšeně
využily. Přestože počasí nebylo zrovna nejpříznivější, dětem to vůbec nevadilo a exkurzi si užily.
Hana Paličková, učitelka

V úterý 3. května jsme se pěšky vydali na školní exkurzi do svíčkárny Rodas
v Košátkách. Při vstupu nás omámila příjemná vůně vonného vosku a ve dveřích na nás
čekala usměvavá tvář, která nás mile přivítala. Paní děti rozdělila do dvou skupin a vysvětlila vše potřebné. Děti si vlastnoručně
obarvily svíčky, vyřízly si z mýdlového plátu

Ing. Radana Sedláčková, Nakladatelství Thovt s.r.o.
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Vinice v historii
Jižním směrem od starobylé obce Čečelice asi 2 km se zvedá nad
okolní krajinou dlouhý hřbet, který je tvořen středoturonskými
prachovci a jemnozrnnými pískovci s nadmořskou výškou 234 m,
jehož název je odedávna Cecemín. Kdy název vznikl či jakého je
původu dosud nevíme. Na mnohých starších mapách je často
také uváděn jako Čečemín.
Tento kopcovitý pás, který začíná od Všetat
a končí u Dřís, měří asi 3 km. V minulosti,
v době středověku, byly na jeho temeni velké dubové a bukové lesy.

POZVÁNKY
NA KULTURNÍ
AKCE
Vítání občánků
Středa 15. 6. 17.00 hodin
zahrada místní ZŠ a MŠ

Čečelská lávka
(změna termínu)

Na severní straně pod Cecemínem
byly pouze lesy borové. V části pod Cecemínem zvané Kuchyňka byl les dubový
i borový. V Chobotách směrem severovýchodním od Cecemína se rozkládaly jen
lesy borové.
Jižní stráně Cecemína od Všetat až
ke Dřísům měly bohatou historii s pěstováním vinné révy už po mnoho staletí. Podrobně o tom píše František Viktorin z Ovčár, část pro kronikářské účely vybral Jiří
Hyka ze Dřís pod názvem „Pověsti, omyly
a pravdy o vinících na Cecemíně“.
Na jižní straně od Všetat se na Cecemíně
zachovaly pouze terasy. Žádný vinný sklep
se nedochoval, i když se o něm tradovaly
pověsti, že je tam dosud uskladněno mnoho
soudků vína.
Členové Českého svazu zahrádkářů
ve Dřísech část kapitulní vinice zúrodnili a na pěti malých viničkách po 10 arech

Pěstování vinné révy v dokumentech
v 17. a 18. století.

vysázeli vinnou révu. Po letech na přehlídkách českých vín dosáhli v roce 1978
na Mělníce a roku 1980 na Karlštejně
po dvou stříbrných medailích.
Na závěr je potřeba dodat, že vinice byly
zčásti panské (=dominikální), selské (=rustikální), a to od Všetat k Nedomicím a další
pak směrem ke Dřísům patřily církvi – kapitule ve Staré Boleslavi.
Jaroslav Jaroš, kronikář

Mladí hasiči si ze soutěže
přivezli 2. místo
Po delší pauze, kterou nám přinesl sled
omezení a veškerých nařízení, se znovu
konaly závody mladých hasičů. V naší
krásné obci máme několik mladých, statečných a odvážných lidiček, kterým říkáme
Mladí hasiči. Někteří z našich odvážných
mladých hasičů si dodali dostatek odvahy
a řekli, že svou snahu a chuť zkusí ukázat
hned v prvním závodě.

Z našich řad se zúčastnilo celkem 12 dětí.
Startovaly ve čtyřech věkových kategoriích. U všech našich soutěžících bylo vidět
a cítit velmi velké odhodlání ukázat, co
všechno už umí a dokážou. Někomu se závod povedl líp a někomu méně, ale to nikomu nevadí, protože v sobě našli další chuť
zlepšovat své dovednosti, které předvedou
na dalších závodech.

Jak jsme si tedy na závodech vedli?
Přípravka: 2. místo
Mladší (6-8 let): 14, 15, 18, 28
Mladší (9-11 let): 4, 9, 17, 22
Starší: 13, 16, 22

Pouť

Naši mladí hasiči si zaslouží obrovskou
pochvalu za svou píli a odhodlání. Velký
dík patří pořadatelům, rozhodčím i všem,
kteří s mladými hasiči pracují.
V září se těšíme na další závod v Nelahozevsi, budeme mít opět šanci zúročit své
snažení a trénink.

Josef Najman, vedoucí kroužku mladých hasičů

Sobota 20. 8. celodenní akce
Pouť, setkání rodáků. Od 19.00 hodin
večerní zábava pod širým nebem
s Lenkou Ducháčkovou.

Foto Josef Najman

Sobota 23. 7. 14.00 hodin
hasičská zbrojnice
Soutěže na vodě i na souši pro děti
i dospělé.

A tento den D nastal 14. 5., kdy se pořádal
v Libiši závod Železný junior hasič.
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Prožíváme uspěšné období
V kategorii dospělých
aktuálně prožíváme jedno
z nejúspěšnějších období
i výkonnostní vzestup
1. týmu v novodobé historii
fotbalu v Čečelicích.
Domácí utkání jsou momentálně nedílnou
součástí společenského života naší obce
a místem setkání nejen sportovců, fanoušků, ale i těch, kteří jdou pouze za společností a občerstvením.
Snažíme se vlastní činností udržovat
a modernizovat sportovní areál i zázemí pro
diváky. Tam vidím ještě rezervy v porovnání se stadiony, na kterých hostujeme.
Tým dospělých:
V zimní přestávce jsme si dali jasný cíl.
Pokusit se vyhrát tento soutěžní ročník nejvyšší okresní soutěže. Je nám jasné, že to
není jednoduchý cíl, ale je to pro nás velká výzva. Lepší výkony přináší vyšší cíle.
Covidová pauza byla dlouhá a sezona je tak
pro všechny hodně náročná.
Po odehrání ¾ soutěžního ročníku 2021/22
se držíme na průběžném 1. místě tabulky
nejvyšší okresní soutěže a děláme vše, co je
v našich silách, schopnostech i možnostech,
abychom umístění udrželi do konce soutěžního ročníku. Myslím, že jsme se na sezonu
dobře připravili. Komplikací pro nás jsou
přibývající zdravotní problémy některých

Foto Jiří Kábrt

hráčů. To je riziko, se kterým jde do sezony
každý tým, nás nevyjímaje. Nejsme velký
klub, proto nemáme moc široký kádr.
Sportovní strategie klubu je taková, že
sázíme primárně na domácí hráče. Ty se
nám prozatím daří vychovávat v dorosteneckém programu STM (spojený tým mládeže Čečelice/ Byšice/ Všetaty).
Čeká nás poslední a nejtěžší část soutěže,
ve které chceme udělat vše pro maximální
možný úspěch, ale pokud se to nepodaří, tak
se svět také nezboří. Pořád je to jen sport.
Tým mládeže:
Čtvrteční tréninky přípravky jsou součástí
celého programu STM.

Pohyb je naše potěšení
S dětmi, které mají rády pohyb, hry a legraci při setkáních s kamarády se scházíme již
od roku 2019. Pravda, naši činnost přerušila několikrát pandemie Covidu, ale to už je
snad zažehnáno.
Letošní školní rok jedeme bez přerušení
a pohyb nás moc baví. To dokazuje nejen to,
že je nás na cvičení čím dál více.
Našim nejmladším členům je 5 let a „nejstaršímu“ atletovi je 11 let.
Scházíme se každé pondělí v 16:30 hodin
u sokolovny a podle počasí cvičíme buď
uvnitř, kde využíváme veškeré vybavení

sokolovny, které nám umožňuje trénovat
atletiku, gymnastiku, sportovní i pohybové
hry nebo venku, kde využíváme k tréninku
rozlehlého a členitého prostoru a od loňského roku i doskočiště na skok daleký.
Trénujeme hody, běhy, překážkové dráhy,
štafety, skoky, gymnastické prvky a různé
pohybové soutěže, to vše herní formou, při
které děti úplně zapomenou, že trénují kondici, obratnost a především všestrannost.
Takový trénink je radostí pro všechny
zúčastněné a po každém cvičení odcházíme s pocitem dobře vykonané práce.

V této věkové kategorii se zaměřujeme na rozvoj atletiky, gymnastiky a míčových her. Bez atletické a gymnastické
průpravy se žádný sport nedá dobře rozvíjet. Částečně tímto navazujeme na pondělní cvičení dětí pod vedením Hanky
Kadlecové.
Snažíme se dětem vysvětlit a podchytit v nich principy kolektivních sportů,
respekt a ohleduplnost ke spoluhráčům
i soupeřům.
Výhled pro dalších cca 8 let je takový,
že pokud se situace nijak zásadně nezmění, nebojím se o budoucnost našeho klubu
a ani sportu v Čečelicích.


Jiří Kábrt: trenér A-týmu Čečelice/vedoucí STM

Samozřejmostí je sladká odměna na závěr.
Kdo by se k nám chtěl přidat, může se
přijít podívat nebo vyzkoušet cvičení každé
pondělí od 16:30 do 17:30 na hřišti u sokolovny.
Hanka Kadlecová
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