z p r áv y z o b c e
M Y S L I V E C K É O K É N KO

Lovecká sezóna

4

I n for m a č n í č t v r t le t n í k ob c e Č e č e l ic e
Ročník 2 — Číslo 4 — Datum vydání 14. prosince — ZDARMA

/2020

Dne 21. listopadu se uskutečnil za slunečného počasí první hon MS Čečelice-Konětopy. Bylo uloveno 36 ks bažantů (kohoutů).
Během honu se nám ukázalo 8 ks černé
zvěře (prase divoké) v lokalitě Na Lukách.
Vzhledem k tomu, že černá vyběhla na větší

Foto Josef Zeman

vzdálenost, nebyl žádný kus uloven. Bohužel jsme po honě nemohli své lovecké zážitky prodiskutovat při tradičním posezení
z důvodu nařízených opatřeních v souvislosti s COVID-19. Tak snad bude situace
lepší při dalším honu.


Josef Zeman, Myslivecký spolek Čečelice-Konětopy

Upozornění pro občany
Vážení spoluobčané,
rok 2020, který byl poznamenán pandemií
COVID-19, se pomalu chýlí ke konci. Dá se
říci, že to byl rok „nenormální“. Epidemii takových rozměrů nikdo z nás nečekal a nikdy
nezažil. Pandemie COVID-19 poznamenala
každého z nás, a to jak ve smyslu omezení
pohybu, omezení v zaměstnání, pro některé
i ztráty zaměstnání, omezení různého druhu
podnikání, distanční výuka dětí atd. Mnoho
měsíců se nemůžeme scházet při různých

oslavách a tradičních kulturních a sportovních akcích. Obec zrušila pro letošní
rok i vítání občánků a návštěvy občanů
při různých životních jubileích. Proto všem
občanům, které jsme nenavštívili, přejeme
alespoň touto cestou mnoho štěstí a zdraví.
Nemocí COVID-19 se nakazilo i několik
našich spoluobčanů, kteří měli většinou
mírný průběh nemoci, ale byli i jednotlivci
s velmi závažným průběhem, proto je zcela
namístě opatrnost a onemocnění COVID-19
nepodceňovat.
Josef Zeman, starosta

Obecní úřad oznamuje, že někteří vlastníci
nemovitostí ještě nejsou napojení na obecní
splaškovou kanalizaci, proto je tímto žádáme o provedení napojení do 30. 4. 2021.
Dále sdělujeme občanům, kteří jsou již
napojeni a nemají uzavřenou smlouvu o odvádění odpadních vod, aby se po předešlé
telefonické dohodě dostavili na obecní
úřad, kde s nimi bude smlouva uzavřena.
Děkujeme.
Josef Zeman, starosta

Celá ulice Konětopská dostala v listopadu
nový Asfaltový povrch. Teprve touto akcí se
definitivně uzavřel příběh výstavby obecní kanalizace, neboť rekonstrukce povrchu
hlavních komunikací byla v podmínkách
stavebního povolení na kanalizaci. To je
zároveň i vysvětlením, proč jsme museli
upřednostnit tuto ulici před ostatními. Stav
Konětopské od Družstevní až k východnímu
konci obce však po opravě hlasitě volal. Vý-

moly a síťový rozpad starého asfaltu na konci
životnosti a utržená jižní krajnice od míjení
nákladních vozidel byly nejhoršími poruchami. Po odfrézování obrusné vrstvy se potvrdilo, že se jedná o velmi starou konstrukci
bez řádného podloží a v některých úsecích
se musí opravovat hlouběji. Oprava proběhla
v pohodě bez uzavírky, provoz probíhal kyvadlově. Jak s průběhem, tak i s výsledkem
můžeme být spokojeni a navíc, vyfrézovaný
materiál máme uschovaný pro opravu dalších ulic. Radost byla i na druhé straně, dělníci si na finišeru s úsměvem odváželi pivo
z čečelského pivovaru. Na Konětopskou ulici
se brzy s rozvojem vrátíme, jelikož právě dokončujeme projektovou dokumentaci na zvýšení bezpečnosti chodců. Ta přinese mimo
jiné dva nové přechody, osvětlení všech přechodů, bezpečné propojení parků chodníkem a nová parkovací místa u obchodu.
Text a foto Libor Kurzweil, místostarosta

Foto Libor Kurzweil

Aktuality z rozvoje obce

Milí spoluobčané,
věřím, že příští rok 2021 bude rokem lepším, který nám vrátí opět plnohodnotný,
krásný a radostný život.
Přeji Vám všem do nového roku hodně, hodně zdraví a štěstí.
Josef Zeman, starosta
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Covid – 19 aneb básně
našich školáků
Začal COVID-19
Zdeněk Bína, Christian Prokeš

Ve zprávách nám říkají,
že karanténu nařídí,
protože lidi „pšíkají“.
Školy se zas zavírají,
on-line výuky otvírají.
Děti se učí rády,
hodně se nám daří,
snad se nesejdem až v září.

Škola on-line

Foto archiv ZŠ a MŠ

Podzimní čas v mateřské škole

Ema Blechová, Anika Škarnitzlová

No a už je korona tady zas,
karanténa vítá nás.
Chceme jít ale se spolužáky do školy
a opět neplnit on-line úkoly.
Nechceme si volat, psát,
ale s kamarády si ve škole užívat.

Info o soutěži v psaní
epigramů
Zkuste psát jako slavný
Karel Havlíček Borovský?
Od narození známého novináře, spisovatele, básníka i satirika uplyne 31. října 2021
již 200 let. Právě při této příležitosti rozjíždíme autorskou soutěž v psaní krátkých básní
EPIGRAM 2021.
Havlíček byl mimo jiné mistrem epigramů.
Zkuste si nyní tak jako on vytvořit takovou
báseň. Syndikát novinářů Vysočina vypisuje soutěž o nejlepší (dosud nepublikované)
epigramy, které mají šanci být součástí připravovaného sborníku EPIGRAM 2021.
Příspěvky zkušených či začínajících autorů
přijímáme do 1. března 2021 na e-mailové
adrese epigram2021@volny.cz.
Soutěž má tyto kategorie:
• Autoři ve věku nad 18 let – mohou zaslat
až 5 svých epigramů (nikoli celé sbírky)
• Autoři do 18 let – mohou dodat až tři své
epigramy
• Bonusová kategorie „Dopište Karla Havlíčka Borovského“ – navíc každý může poslat až tři příspěvky v jím upravené podobě:
zvolíte si část z některého Havlíčkova epigramu a zbylou část doplníte podle své invence.
V e-mailu také nezapomeňte uvést jméno
a příjmení, datum a místo narození, poštovní adresu a soutěžní kategorii.
Kontakty: Jaroslav Paclík, Jan Kliment
E-mail: epigram2021@volny.cz
Tel.: 606 644 809
Sbírku z předchozího kola EPIGRAM 2016
naleznete na webové stránce:
http://syndikat-vysocina.blogspot.com/

Základní škola zela prázdnotou, ale mateřskou školou se ozýval smích a zpěv dětí,
které se radovaly ze společných her a akcí.
Paní učitelky připravily dětem dýně, které dostaly od rodičů. Děkujeme. Společně
vydlabaly strašidla, která jim ještě celý týden ráno svítila na cestu do školky.
Halloweenský karneval se také vydařil.
Děti tancovaly v maskách, které si přinesly z domova a kdo zapomněl, tak si ji s paní

učitelkou vyrobil. A tak nikdo nebyl smutný.
Pochmurné podzimní počasí dětem nevadilo, rády pomáhaly při hrabání listí na zahradě, nebo hrály různé pohybové hry.
Děti vytvořily spousty výrobků, naučily
se nové básničky a písničky, které se vztahovaly k podzimu a jeho tradicím.
A tak se i rodiče potěšili tím, co se děti
ve školce naučily. Přejeme v této době všem
hodně zdraví a pohody.
Kolektiv ZŠ a MŠ

Děkujeme žákům a rodičům
Když jsme v září vstupovali
do školního roku 2020/2021
a vítali nové žáky první třídy,
všichni jsme si přáli, aby tento školní rok byl úspěšný, bez
stresu a bez distanční výuky.
Bohužel se tak nestalo. Pro prvňáčky a jejich rodiče nastalo obávané – ,,učení na dálku“. Pro žáky, kteří jsou na úplném začátku
školní docházky, kde se seznamují s novým
prostředím, osvojují si potřebné návyky,
bylo toto velmi obtížné. Všichni se s tím

vypořádali na výbornou a kaž
dý den usedali před počítače
nebo tablety.
Někde pomáhali rodiče, jinde dítka pracovala úplně samostatně.
Chceme proto poděkovat za vzornou spolupráci všem rodičům i dětem. Pro nikoho
to nebylo jednoduché, ale všichni pracovali
– od prvňáčků po páťáky.
JEŠTĚ JEDNOU VŠEM VELKÝ OBDIV
Kolektiv ZŠ a MŠ
A PODĚKOVÁNÍ.

Výtvarná soutěž
Naše škola se zapojila do výtvarné soutěže
na téma „Čtvero ročních období“ v rámci
aktivit MAP II. Žáci mohli nakreslit roční
období, které mají nejraději. Velikost obrázku byla daná, ale techniku si mohli vybrat
libovolně. Nejhezčí práce budou vystaveny veřejně. Místo výstavy bude upřesněno
po vyhodnocení nejlepších obrázků. Vítěz
obdrží malou odměnu. Které období vyhraje? Uvidíme.

Necháme se překvapit. Všem soutěžícím
držíme palce.
Hana Paličková, učitelka

120 let základní školy
Na 17. října 2020 byl naplánovaný DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ u příležitosti 120. výročí výstavby naší školy. S ohledem na krizová opatření nebylo možné tuto akci uskutečnit. Tento
významný den jsme si připomněli alespoň vydáním PAMĚTNÍHO LISTU.
Kolektiv ZŠ a MŠ
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Z historie ulice Dlážděná

Pozvánka
na kulturní akce

Nachází se západním směrem od kostela. V historii patří mezi nejdříve
osídlenou část obce. První číslování domů v tereziánské době roku
1769 udává, že v obci bylo 61 popisných čísel a rovná třetina z nich
se nacházela právě v této ulici. Zbytek stavení se nacházel severně
od kostela a další pak byly východním směrem od něho.
V dnešní Dlážděné ulici převažovala
od 17. století selská stavení, ostatní pak
byly chalupy. Rychtáři a později starostové
(od r. 1850) byli většinou zvolení z těchto selských gruntů. Ti pak ve větší míře dbali nejen
o zlepšení obce, ale také o svou ulici. Za starosty Františka Pokorného byla schválena
stavba silnice. Starosta Jan Pokorný ve svém
volebním období nechal postavit na konci ulice kapličku Panny Marie Lurdské.

Přestože se nám v letošním roce nepodařilo uskutečnit většinu z plánovaných kulturních akcí, neztrácíme
chuť a optimismus a plánujeme akce
na další rok. Věříme, že se situace zlepší a prožijeme spoustu společných akcí
a zábavy. Termíny plánovaných akcí
se dozvíte na úřední desce a webových
stránkách obce.

a zůstala v Čečelicích jen jediná, která se
nachází v Konětopské ulici.
Takovou bránu měl také statek, který se
nacházel při vjezdu do této později „Dlážděné ulice”, ale dne 20.12.1911 tento dům vyhořel. Stejný osud postihl předchůdce tohoto statku, neboť v roce 1790 uhodil do statku
blesk a dům začal hořet. Od něho se větrem
požár rozšířil na další stavení a panský
dvůr v okolí. Vyhořelo celkem 13 stavení.

Únor

Hasičský ples | Masopust
Březen

Josefská zábava
Duben

Jarní Poupatovský bál
Pálení čarodějnic
Květen

Staročeské máje
Červen

Dětský den
Červenec

Čečelská lávka
Srpen

Pouťová zábava
Statek pana Josefa Maislera dříve.

Říjen

Statek pana Josefa Maislera dnes.

Drakiáda | Havelské posvícení
Listopad

Zpívání v kostele, jarmark
a rozsvícení vánočního stromu
Prosinec

Mikulášská nadílka na Sokolovně
Zimní pochod
Dům vlevo č. p. 15, dům vpravo č. p. 14,
oba z konce 20. století.

Dům vlevo č. p. 15, dům vpravo č. p. 14,
začátek 21. století.

V Čečelicích, jako jedné z prvních obcí
mělnického okresu v roce 1911 byl rozveden po obci elektrický proud. Po obci bylo
instalováno 29 světel a svítilo se ve 175
obytných domech.
Starosta Josef Sýkora nechal vybudovat
pokračování silnice směrem k železniční
trati v Sadovkách. Jeho nástupce Alois Pokorný dal souhlas s osázením silnice do Sadovek 168 stromy švestek.
Ulice Dlážděná nese své jméno od roku
1935, v tomto roce došlo k vydláždění celé
ulice. Někteří lidé však pojmenovali tuto
ulici „Zadní konec”, ale také krátce nesla
jméno „T. G. Masaryka”.
Ještě na konci 19. století a na počátku
20. století některé ze statků a chalup měly
typické selské brány při vjezdu do dvora.
Během doby však všechny brány zmizely

Dnešní podobu tohoto statku nechal
postavit tehdejší starosta Josef Majzler v roce 1912. Budova byla postavena
na stejném místě, ale už bez selské brány.
Po více jak sto letech je stále projíždějícími turisty obdivován pro svou výzdobu
s 8 bystami. V průčelí, které je orientováno do středu obce jsou dvě bysty, a to
PhDr. Miroslava Tyrše, vpravo je umístěna bysta Jindřicha Fügnera. Na jižní
straně domu je dalších 6 byst. Jako první
v řadě od průčelí je bysta Františka Palackého, dále bysta Stanislava Kubra, Josefa
Kajetána Tyla, vedle něho má bystu Václav Beneš Třebízský. Další bysta je Karla
Havlíčka Borovského a poslední v řadě je
bysta Bedřicha Smetany.


Jaroslav Jaroš, kronikář obce

Recept na rybí polévku
• alespoň 4 kapří hlavy
• malý celer • 2 mrkve
• 2 petržele • hladká mouka
• sůl, pepř • jikry, mlíčí
Uvaříme hlavy, jemně osolíme a opepříme.
Než se hlavy uvaří, nastrouháme na hrubším struhadle zeleninu. Asi půl hodiny
po tom, co jsme dali vařit hlavy, dáme vařit jemně osolené a opepřené jikry a mlíčí,
ty vaříme cca 30 minut (vaříme zvlášť).
Po uvaření hlavy scedíme, obereme maso.
Nastrouhanou zeleninu cca 10 minut smažíme na másle, zaprášíme moukou, chvilku
smažíme, zalijeme vývarem z uvařených
hlav a asi 15 minut povaříme. Přidáme
maso, jikry a mlíčí a nakonec nasekanou
petrželovou nať. Dobrou chuť.


Tereza Netíková, zastupitelka obce
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Houby, houby a zase houby
aneb co Čech, to houbař
Takové počasí, jakým se vyznačoval měsíc říjen, bylo úplně stvořené pro vycházku
do lesa spojenou s houbařením. Vysoká vlhkost vzduchu, dostatek vláhy a poměrně teplo byly optimálními podmínkami pro to, aby
rostly houby. A že jsme se poměli! I obyčejná
odpolední procházka třeba s pejskem nebo
s dětmi znamenala minimálně dobrou večeři
v podobě smaženice. A skuteční houbaři zažívali doslova žně. Ten, kdo si přivstal v obavě, aby mu houby nevysbírali jejich ostatní
milovníci, neprohloupil. Hříbky, hřiby, kozáky, křemenáče rychle plnily košíky. V lese
je samozřejmě pestrá paleta dalších druhů
hub, ale já tvrdím – sbírat houby jen takové,
které dobře znám. A tohle je jistota.
A k těm dalším, třeba i jedovatým stojí
za to zakleknout a pořídit alespoň oku lahodící snímek.
A protože převážná většina z nás sbírá
houby, že si na nich skutečně pochutná,
mám pro vás recept, který by mohl obohatit
Váš houbový repertoár.

Houbová roláda
z bramborákového těsta
Bramborákové těsto (tak, jak je každý zvyklý si připravit – nastrouhané syrové brambory, vejce, hladká mouka, česnek, sůl,
pepř, majoránka, drcený kmín) vylijeme
na plech, který předem opatříme pečícím
papírem, do výšky cca 1-2cm a upečeme
dozlatova.
Mezitím si připravíme klasickou smaženici, zase dle zvyku každého a tu pak rozprostřeme na upečenou bramborákovou
placku. Zarolujeme do rolády, vršek posypeme strouhaným sýrem a ještě chvilku
zapékáme do jeho rozpuštění.
Dobrá je i studená.
O své úlovky se s námi podělili dva mladí
čečelští houbaři, a jsou vskutku skvostné!
Marcela Radomilová, zastupitelka obce

Fotbalový podzim – OP muži
Na podzimní část jsme byli velmi dobře připraveni. Sezonu jsme začali třemi výhrami
po výborných výkonech, postupem času
ale naše forma klesala vinou naší nedisciplinovanosti, zraněními. Zranění bylo hodně a na náš tým to mělo velký vliv, protože
jsme další tři zápasy remizovali a ve všech
penaltových rozstřelech neuspěli.
V dalším zápase v Horních Počaplech
jsme byli od začátku lepší, ale nedokázali

jsme vstřelit branku. Nakonec se nám podařilo dát vítězný gól těsně před koncem.
Před zápasem v Kostelci se nám marodka
rozrostla ještě víc a i přesto jsme nehráli
špatně, ale nakonec jsme prohráli.
Tímto zápasem pro nás podzimní část
skončila z důvodu pandemie koronaviru
a nařízení vlády. Teď doufáme, že na jaře už
bude vše jako dřív a bude se moci sportovat
bez omezení.
Pavel Palička, trenér
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Zázrak přírody
na dosah ruky
U staré cesty za Školní ulicí, pod hřebenem
byšického kopce, nachází se dva duby. První z nich je dobře známý šípák, který si zdejší pěkný výhled na obec užívá již půl století.
K němu jsme o druhé listopadové neděli vysadili mladého kamaráda. Zajímavý je tím,
že byl vypěstovaný ze žaludu a je buď synem
památného dubu ze všetatských luk, anebo
potomkem jednoho z krásných dubů z lesa
na Dlouhém běhu. Nyní jako tříletý našel místo, kde může růst i několik staletí a být jednou
majestátní dominantou obce. Vypěstovat dub
a zanechat odkaz mnoha dalším generacím
může být lákavé, a přitom docela snadné. Pokud to také chcete zkusit, zde je návod. Nejlépe na podzim, ale můžete zkusit ještě teď, si
nasbírejte opadané zralé žaludy, které doma
potopte třeba do vany. Ty, které zůstanou
na hladině dejte stranou, a ponechte si jen ty
ze dna. Osuště je a vložte na vlhký substrát
z pilin a zeminy do krabičky, nejlépe průhledné, abyste mohli jejich vývoj pozorovat.
Krabičku dejte do ledničky, bude zde asi tři
měsíce. Podle nízké teploty žaludy stejně jako
v přírodě poznají, že mají začít klíčit. Dobře je
pozorujte a nepropásněte onen zázrak přírody,
když malý a křehký klíček ve své touze stát se
obřím stromem dokáže prorazit nesmírně tvrdou skořápku a najít si cestu na svět. Žaludy
vám budou klíčit ochotně. Na jaře je můžete
jednotlivě přesadit do květináčků nebo kelímků a nechte pěkně povyrůst. Až jim pak květináčky začnou být malé, najděte jim někde
v našem okolí pěkné místo, které se jim stane
domovem.
Libor Kurzweil, místostarosta

TABULKA OKRESNÍ PŘEBOR MUŽI
Z
V
R
P
S
B
1. SK SLAVIA V. BOREK,z.s.
8
8
0
0
22:5
22

P+

P-

2

0

2. Tělovýchovná jednota Sokol Tišice
8
7
0
1
30:9
21
1

1

3. Tělocvičná jednota Sokol Čečelice
8
4
0
4
23:12
15
0

3

4. Tělocvičná jednota Sokol Dolní Beřkovice
8
5
0
3
28:21
15
0
0
5. SK Mšeno z.s.
7
5
0
2

23:10

14

1

0

6. SK Labský Kostelec
7
4
0
3
18:11

13

0

1

7. Tělovýchovná jednota Sokol Obříství
7
4
0
3
14:15
12
0

0

8. Sportovní klub Viktoria Všestudy, z.s.
8
3
0
5
18:20
9
2

2

9. Tělocvičná jednota Sokol Dolní Beřkovice
8
3
0
5
13:20
9
1
1
10. FK PŠOVKA MĚLNÍK
7
3
0
4
12:18

8

1

0

11.SK Liběchov, z. s.
8
3
0
5
9:21

8

2

1

12. Tělovýchovná jednota Sokol Libiš B, z.s.
7
2
0
5
9:22
6
0
0
13. Tělovýchovná jednota Sokol H. Počaply, z.s.
7
2
0
5
10:25
6
0
0
14. SK VOJKOVICE A
8
0
0
8
5:25

1

0

