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Od 1. ledna 2020 bude povinnost označovat
psy mikročipem. Štěňata musí být označena nejpozději v půli roce věku. Nemusí být
označeni psi, kteří mají čitelné tetování provedené před 3. červencem 2011. Za psa bez
označení hrozí pokuta ve výši až 20 tis. Kč.
Svého psa můžete nechat očipovat v čečelské veterinární ordinaci u paní doktorky
Zdenky Svorenové. Cena za mikročip a jeho
aplikaci je 650 Kč. Ordinační hodiny: PO – PÁ
od 17 do 19 hodin. Tereza Netíková, zastupitelka obce

Přivítali jsme nové
občánky

Foto Josef Zeman

Oslava vánočního adventu
V pátek dne 29. 11. 2019 se uskutečnil tradiční vánoční jarmark, který byl organizován ve spolupráci s obcí. Dle návštěvnosti
se opět jednalo o velice zdařilou akci v době
zahájení adventu. Všichni jsme si společně
zpříjemnili čas vánočním zpíváním v kostele sv. Havla, slavnostním rozsvícením
vánočního stromu a prodejem vánočních
výrobků.

Poděkování patří všem, kteří se podíleli
na zabezpečení vánočního jarmarku. Bez vaší
pomoci by nebylo možné tuto pěknou a hojně
navštívenou akci zdárně a úspěšně uskutečnit.
Dovolte, abych Vám jménem všech zaměstnanců ZŠ a MŠ popřála klidné pohodové vánoční svátky, hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti v nastávajícím roce 2020.
Hana Slánská, ředitelka ZŠ a MŠ Čečelice

Ve středu 2. října 2019 jsme do života přivítali 14 dětí, 8 chlapců a 6 děvčat.
Kluci obdrželi vojenské tatry, holčičky
kočárky a maminky růži.
Účast rodičů a prarodičů byla hojná. Myslíme si, že vítání občánků si všichni užili.
Tuto tradici bychom rádi zachovali i v budoucnu, vzhledem k tomu, že je to jedna z nejhezčích a nejveselejších kulturních akcí.
Věříme, že i v budoucnu budeme vítat stále více nových občánků, kteří budou rádi bydlet v naší obci Čečelice. Josef Zeman, starosta
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Zastupitelstvo obce Čečelice Vám přeje krásné
a klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví,
štěstí a vše dobré v roce následujícím.
Symbolem českých Vánoc je
Panna Marie s Ježíškem. Jedna taková proto zdobí i předvánoční vydání našeho časopisu. Uhádnete, kde takovou
Pannu Marii budete moci
najít v Čečelicích? Odpověď
najdete uvnitř čísla, a zde je
nápověda.
Stávala zde již od pradávna,
malá stavba v klínu dvou cest
na malém pahorku, ve stínu
vysokého akátu. Myslíme si
o ní, že sloužila k uvítání poutníků přicházejících od jihu
do Čečelic, a zároveň byla
posledním symbolem Čečelic

pro ty, kteří se z vesničky vydávali na cestu.
Poutníci se mohli pozastavit, požádat Pannu
Marii o ochranu na cestách a šťastný návrat
domů…
Známe ji z několika dobových fotografií,
ale do dnešních dnů se nám nezachovala
ani malá část. Plány na její obnovu nosíme
v myšlenkách již několik let a přejeme si,
aby příští rok stála. Kaplička Panny Marie na pískách. V předvánočním čase jsme
požádali nového obyvatele Čečelic pana
architekta Martina Junka a jeho kolegu
Adama Ciglera, aby obnovu architektonicky navrhli. Byla by zde možnost pokusit se
o moderní kopii původní stavby, ale jelikož
z ní nezbyl ani kamínek, architekti přišli
s myšlenkou vytvořit něco, co propojí his-

torii se současností a vznikne malebný objekt v krajině, který dále zachová původní
historický motiv Panny Marie a zároveň ponese prvky současné, které pro změnu naše
generace odkáže těm budoucím.
Pokračování na straně 3
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Recept na lahodné
perníčky
650 g hladké mouky
250 g cukru, 100 g medu
50 g tuku (Hery), 4 vejce
2 lžičky jedlé sody
1 kypřící prášek do perníku
Do mísy dáme mouku, cukr, sodu a perníkové koření. Vše promícháme, přidáme máslo,
vejce, med a vypracujeme těsto. Nemusí se
dávat do lednice rozležet, můžem hned vyválet na asi 0,5 cm tlustý plát a vykrajovat oblíbené vánoční tvary.
Pečeme na 170 °C asi 10 minut. Upečené
perníčky hned potřeme žloutkem. Zdobíme
polevou.
Věřím, že Vám chuť těchto vynikajících
perníčků zpříjemní kouzelný vánoční čas.

Naši žáci v letošním školním
roce nezahálejí
V září jsme spustili nový celoroční projekt zaměřený
na řemesla a profese. Naším prvním cílem se stal kravín
v nedaleké obci Chorušice, který nám měl přiblížit živočišnou
a zemědělskou výrobu v našem kraji.

Mysleme v zimě
i na krmení ptáčků
Ptáčci si jako každé divoce žijící zvíře dovedou poradit, rozhodně ale není na škodu
jim při velkých mrazech maličko přilepšit.
I krmení ptáčků má svá pravidla.
Základem je krmítko, které by nemělo
být titěrné. Nejlepším materiálem je dřevo.
Střecha by měla přesahovat jeho dno. Krmítko pověste vysoko, aby se k ptáčkům
nedostaly hladové šelmy.
Vhodnou potravou pro ptáčky je pestrá
směs semen. Mák, lněné semínko, proso jsou
ideální potravou pro všechny druhy ptáků.
Pokud do své zahrady chcete nalákat
sýkorky a strakapoudy, připravte jim do
krmítka tučné dobroty, jako je slunečnice
nebo lůj. Vrabce, kosi a pěnkavy zase nepohrdnou suchými semeny obilovin a prosem.
Pokud si nejste jistí, čím přesně vaše ptáčky
krmit, zeptejte se v obchodě 1. zemědělská a.s.,
Chorušice 118, 277 37 Chorušice, www.suprachor.cz, tel.: 602 695 391, e-mail: chorusice@
suprachor.cz. Otevřeno od pondělí do neděle
od 7.00 do 17.30 hodin. Tento obchod nabízí
krmítka, lojové koule, směs semen pro ptáky
a slunečnice.
Tereza Netíková, šéfredaktorka

V říjnu jsme se věnovali papírenskému průmyslu. V rámci DNE STROMŮ jsme vyráběli ruční recyklovaný papír, popovídali si
o možnostech recyklace a zapojili se do každoročního sběru papíru. V tomto čtvrtletí se
podařilo nasbírat 3 200 kg. Mnohokrát děkujeme všem zúčastněným. Stejně jako v předchozích letech se náš EVVO plán zaměřuje
na harmonizaci vztahů mezi školou a přírodou a i v dalších měsících budeme rozvíjet
znalosti žáků v oblasti ochrany životního
prostředí prostřednictvím přednášek, soutěží, výkladů a praktických činností, které
dětem připomínají dopady lidských aktivit
na přírodu a životní prostředí jako celek.
Projekt „Poznej svůj region“ jsme letos
zaměřili na naše hlavní město a zúčastnili
se moderované naučné stezky Prahou. Akce
probíhala na Střeleckém ostrově, dozvěděli
jsme se zajímavé informace o Karlově mostě, Novém Městě, Starém Městě, Petřínské
rozhledně, Hradčanech atd. Soutěžili jsme
v týmech, sbírali pirátské zlato a diamanty.

Nejlepší tým vyhrál 12 zlaťáků a dva diamanty. Pak jsme se prošli na Karlův most
a Kampu. Přes mlhavé počasí se nám v Praze líbilo a výlet jsme si užili.
Čečelští žáci byli osloveni místní akční
skupinou, aby svými výtvarnými pracemi
obohatili výstavu k výročí „Sametové revoluce“, která proběhla v prostorách Regionálního muzea Mělník. Myslíme si, že práce
našich žáků krásně doplnily tuto výstavu
a plnohodnotně reprezentovaly naši školu.
Listopad jsme zasvětili stavařskému řemeslu a školu navštívili lektoři z MTU (Malá
Technická Univerzita). Názorně a jednoduše nás zavedli do světa technických oborů
a ukázali nám, jak se matematika a fyzika
používá v praxi. Mohli jsme si vyzkoušet,
jak teoretické poznatky fungují v realitě a to
nás vedlo k hlubšímu pochopení a k lepšímu
zapamatování probraného tématu. Jejich program „Stavitelé měst“ nás nadchl natolik, že
jsme si na příští pololetí objednali program
„Malý architekt“.
Učitelé ZŠ a MŠ Čečelice

Podzim v mateřské škole
Letošní školní rok započal tématem „Cesta
za bludným kořenem“, které je zaměřeno
na ochranu životního prostředí a přírody.
V úterý 17. září nás navštívil sokolník
a předvedl nám některé druhy ptáků, které
u nás žijí. Děti poznaly jejich vlastnosti, jak
se chovají a čím se živí.
Výlet do Chorušic se uskutečnil 19. září
a děti se seznámily s péčí o skot a jeho mláďata. V muzeu Kadlín si prohlédly staré nástroje řemeslníků a poznaly život lidí dříve.
Opět se uskutečnil sběr starého papíru,

který byl úspěšný. Vyprávěli jsme si, proč je
sběr důležitý, co se ze starého papíru vyrábí
a hlavně, že tím chráníme lesy a přírodu.
V říjnu děti sbíraly různé přírodniny (kaštany, šípky žaludy..), společně vařily a ochutnávaly šípkový čaj, připravovaly krmení pro zvířátka
na zimu. Také poznávaly kouzelné bylinky, které nám pomáhají léčit různá onemocnění.
Dětem se líbila i práce s dýněmi. Nasušili
jsme jadýrka, na jaře je děti zasadí a budeme se těšit, až nám dýně vyrostou.


Jiřina Lukešová, učitelka MŠ
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Pozvánky na kulturní
akce v roce 2020
Hasičský ples
PÁ 14. února 20.00 Sokolovna
Čeká na Vás malé pohoštění a bohatá
tombola. K tanci a poslechu hraje
skupina Gradace.

Masopust
SO 22. února 14.00 na návsi
Oblíbená akce neodmyslitelně spojena
s vepřovými hody.

Josefská zábava

Mikulášská nadílka
Tak jako každý rok nás v Čečelicích navštívili nadpřirozené
bytosti. V sobotu 30. listopadu 2019 jste mohli se svými dětmi
navštívit místní sokolovnu, kam přišel Mikuláš s krásnými
anděly, ale i Lucifer s čerty.

SO 21. března 20.00 Sokolovna
K tanci a poslechu hraje skupina
Fragment Band.

Další plánované akce
Duben

Jarní poupatovský bál
Pálení čarodějnic
Květen

Staročeské máje
Červen

Dětský den
Všechno začalo děsivou zprávou, že nás
našel Lucifer se zlými čerty, sokolovna se
zahalila do černočerné tmy, čerti se začali
zjevovat ze všech stran a za již otevřenou
oponou byl vidět na řetězech přivázaný
sám kníže pekel. Když se rozhlédl po sále
a uviděl všechny zlobivé děti, řetězy nevydržely a povolily, v tu chvíli se na ochranu
slétli andělé a snažili se udržet vládce pekel
na řetězech i nadále. Za pomoci ostatních
čertů se mu však podařilo uniknout, andělé
ale neváhali ani chvilku a všechny pekelné
bytosti odehnali zpět do pekla. Statečné
děti se šly do pekla podívat a fotkou zvěčnit památku na Lucifera. Pak už nastal čas,

Foto Libor Kurzweil

Pokračování ze strany 1
„Navrhli jsme jednoduchou trojbokou kapli
jako odkaz na tři zdejší cesty. Pannu Marii
zpodobňujeme jako sošku, stejně tak, jako
tomu bylo v kapli původní. Umisťujeme ji
ale do nitra. Kolemjdoucí si k ní musí najít
cestu, nespatří ji hned při prvním pohledu,

kdy přišel Mikuláš odměnit hodné děti. Vydařenou akci jsme zakončili hrami, tanečky
a další zábavou.
Obrovský podíl na atmosféře mají všichni zúčastnění. Děkujeme! Další poděkování
patří 25 lidem, kteří toto vše pro naše děti
naplánovali a uskutečnili.
Celý výtěžek z Mikulášské nadílky 2019
půjde pro osoby se zdravotním postižením
do Domova Mladá v Milovicích. Těšíme se
zase za rok! A nezlobit!!
Video je možné shlédnout na www.youtube.com pod názvem: Mikulášská a čertovská nadílka v Čečelicích 2019.


Červenec

Čečelská lávka | Pouťová zábava
Srpen

Výročí Základní a Mateřšké školy
spojené se setkáním rodáků
Říjen

Draikáda | Školní akce
Havelské posvícení
Listopad

Zpívání v kostele a jarmark
s rozsvícením vánočního stromu
Prosinec

Zimní pochod

Za SKuMiK Michaela Kovaříková

stejně tak, jako si člověk musí najít cestu
k víře, k duchu, k sobě samému. Kdo tuto
cestu nechce podstupovat, nemusí. Pohled
na Pannu Marii umožní tři okénka z různých stran a představí ji jako pannu, matku
a světici. V nitru kaple bude chráněna před
nepříznivými vlivy okolí, jakoby v kapli
schována, schoulena, stejně, jako se matka
choulí k miminku, aby jej ochránila a zahřála. Umístěním v nitru/středu pak rovněž
vyzdvihujeme zázrak zrození, záruky zachování lidského rodu na Zemi,” citujeme z architektonické studie.
Důležitou součástí myšlenky je, aby
stavba byla jednoduchá a mohli jsme si ji
postavit my sami Čečelští, vlastníma rukama a z materiálu, který je místní, s velmi
nízkými náklady, abychom nijak nebrzdili
naplánované a velmi potřebné rozvojové investiční projekty v obci. Proto je navržena

malá jednoduchá stavba ze starých plných
cihel, omítnutá bílou omítkou jako onen
prvek historizující, a soška v trojcestné komůrce, kterou chceme zhotovit 3D tiskem
a bude tedy odkazem dnešní počítačové
doby. Noční LED světélko napájené malým
fotopanelem bude symbolizovat energetickou nezávislost a udržitelný rozvoj, důležitá
témata současnosti.
K původní kapličce patřily lavička
a strom a proto i my upravíme místo ve stejném duchu. Na oblíbené vycházkové cestě vznikne místo k zastavení, odpočinku
a rozjímání s pěkným výhledem do okolí.
Odpověď na otázku, kde najít Pannu
Marii titulní strany časopisu tedy znáte:
nejpozději o příštích Vánocích, v obnovené
kapličce Na pískách, od ulice Mikov směrem k Cecemínu.


Libor Kurzweil, místostarosta
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Obnovená tradice
požárního sportu

Fotbalový podzim
Muži

V letošním roce jsme navázali na dlouholetou a bohatou tradici
v účasti čečelských hasičů v požárním sportu. Nápad dát dohromady
nové družstvo a začít opět závodit vznikl, jak už to tak bývá, u piva.

Jako nováček v okresním přeboru Mělník
si mužstvo vedlo v podzimní části docela
dobře. Skončilo v tabulce na pátém místě. Z domácích zápasů mužstvo získalo 16
bodů a prohrálo jenom jednou.
Venku už se tolik nedařilo, hra byla úplně odlišná než v domácích zápasech. Bodů
mohlo být ještě více, kdyby se v některých
zápasech podařilo udržet výhru až do posledních minut. Jinak lze hodnotit podzimní
působení v OP velmi dobře a až na jaře se
uvidí, při vyrovnanosti tabulky, jak na tom
mužstvo doopravdy je.

Dorost
Dorost v OP je pro tuto sezónu spojen s Velkým Borkem a na podzim odehrál 11 zápasů
s pěti výhrami a šesti prohrami. S tréninky to
u dorostu není nijak valné a až zlepší docházku, tak by mohl dosahovat i lepších výsledků.

Starší žáci

Foto Tereza Netíková

Vždy jsme se potýkali s nedostatkem lidí,
kteří by měli chuť závodit. Letos se nám
ale podařilo nabrat dva nové členy, a tak
jsme začali trénovat. Scházeli jsme se každou středu odpoledne a cvičili většinou až
do tmy. Každý trénink provázela dobrá nálada a odhodlání stále něco zlepšovat. V sobotu 21. září přišel den pravdy, již od rána bylo

krásné počasí, a i my jsme podali skvělý výkon. Páté místo je pro začátek pěkný úspěch,
i když to bylo místo těsně poslední.
Protože se v zimě trénovat nedá, pustili
jsme se do nezbytné generální opravy požární stříkačky, která nám jistě v příští sezóně
pomůže k dosažení lepších výsledků.


Žáci jsou spojeni se Všetatami a mají v týmu
hodně hráčů, kteří teď přišli z mladších
žáků a potřebují si ještě zvyknout na velké
hřiště. Proti nim nastupují většinou starší,
vyšší žáci a ti mají výhodu. Po podzimní
části jsou na pěkném pátém místě z 9 týmů.

Mladší žáci
Mladší žáci jsou spojeni s Byšicemi, mají hodně malých žáčků a sbírají teprve zkušenosti.
Moc se jim na podzim nedařilo a z 10 zápasů
vyhráli jen jeden a jsou na posledním místě.

Miroslav Netík, velitel SDH
TABULKA OKRESNÍ PŘEBOR MUŽI

Havelské posvícení
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1. SK SLAVIA V. BOREK,z.s.
13
9
0
4
29:17

Vypadá to, že posvícenské
posezení pořádané čečelskými
Poupaty ve spolupráci s obcí, se
stalo milou podzimní tradicí.

2. Tělovýchovná jednota Sokol Tišice
13
8
0
5
39:32
25
1

Pozvaný host, pan docent Jaroš, svou poutavou přednáškou přilákal velký počet vděčných posluchačů. Tentokrát se návštěvníci
dozvěděli zajímavosti o stáří významných
čečelských stromů a historii starých cest,
více v příštím vydání Čečeláku.
Po jeho přednášce a po jiných cestách,
tentokráte viničních tratích, všechny přítomné provedl pan Martínek při své řízené
ochutnávce vín. Jako zkušený somelier se
postaral o velmi příjemnou atmosféru. Nejen
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27

1

1

3. Tělovýchovná jednota Sokol Libiš, z.s.
13
8
0
5
30:26
23
2
1

dobré pití provázelo hosty odpolednem, ale
i dobré jídlo, které ve formě rautu připravila
Poupata ke zpříjemnění posezení.
K přibývající dobré náladě se od 19 hodin
připojila hudební skupina Vitamín a starala
se o ni u všech zúčastněných až do půlnoci.
Děkujeme všem, kteří přišli podpořit tuto
hezkou podzimní akci.


Za Poupata Marcela Radomilová, Foto Libor Kurzweil
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4. Sportovní klub Viktoria Všestudy, z.s.
13
8
0
5
22:19
23
3

2

5. Tělocvičná jednota Sokol Čečelice
13
8
0
5
30:26
21
3

0

6. SK Mšeno z.s.
13
7
0
6

1

1

7. Tělovýchovná jednota Sokol Obříství
13
6
0
7
25:31
21
0

23:19

21

3

8. SK VOJKOVICE A
13
6
0
7
15:17

18

2

2

9. FK PŠOVKA MĚLNÍK
13
6
0
7
29:32

18

2

2

10. SK Labský Kostelec
13
5
0
8
40:26

17

1

3

11. Tělovýchovná jednota Sokol H. Počaply, z.s.
13
6
0
7
27:36
17
1
0
12. Tělocvičná jednota Sokol Dolní Beřkovice
13
5
0
8
27:32
15
2
2
13. TJ Slovan Horní Beřkovice z.s.
13
5
0
8
27:36
15

0

0

14. TJ Záryby, z.s. B
13
4
0
9
20:34

1

1

12

Pavel Palička, trenér

