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Obecní úřad oznamuje, že do naší obce občas zavítají „obchodníci“, kteří Vás mohou
oklamat pod záminkou levnějších energií
a dalšího levnějšího zboží.
Mohou Vám též tvrdit, že jsou zástupci
různých společností a mají pro Vás „skvělou“ nabídku. Nevěřte jim! Těmto lidem jde
jen o smluvní pokutu a svoji provizi.
Důvěryhodně působící podomní prodejce u Vás zazvoní a nabídne Vám časově
omezenou nabídku (smlouvu) např. na prodej levných úsporných žárovek. Později
si smlouvu důkladně přečtete a zjistíte, že
smlouva, kterou jste podepsali obsahuje
např. změnu dodavatele plynu nebo elektřiny. Proto nikdy nic nepodepisujte, dokud si
smlouvu předem pozorně nepřečtete.
Ohroženi jsou nejvíce senioři a proto je
nejlépe požádat o radu své blízké. Závěrem
sdělujeme, že v naší obci je podomní prodej
zakázán.
Josef Zeman, starosta

Jahodův kříž opraven
Foto Libor Kurzweil

Trvale udržitelný rozvoj
je takový způsob rozvoje lidské společnosti,
který zajistí životní úroveň, hospodářský
a společenský pokrok naší generaci a zároveň, nezničí svět generacím příštím. Je
to pojem, který jste již mnohokrát slyšeli.
Protože se dotýká celých kontinentů, zemí,
měst, obcí, firem i každého jednotlivce,
chceme jej uvést článkem i u nás. V mnoha příštích číslech Čečeláku, a nejspíše
i ve veškerém našem počínání, na něj budeme navazovat.
Ačkoliv se to obvykle naplno neříká, nejde o nic menšího, než zachránit podmínky
pro život na zemi dalším generacím. Průmyslový rozvoj, tak jak jej známe za posledních 120 let, nemůže pokračovat do nekonečna a vedl by ke zkáze. Slovo udržitelnost
se stává klíčem k budoucnosti. Uslyšíme jej
brzy ze všech stran, coby téma století. Svět
se obrovsky promění. Přijdou změny smysluplné, kontroverzní i zcela nesmyslné, ale
téměř nic nebude jako dřív. Jako příklad
uveďme elektromobilitu. Přes veškeré její
kontroverze a rizika je jasné, že její příchod
už nic nezastaví.
Udržitelný rozvoj zní jako supermoderní
pojem, ale nejedná o nic nového. Definovala

jej v roce 1987 Komise OSN pro životní
prostředí a to dokonce v podobě téměř totožné s tou, o které se hovoří dnes: rozvoj
je udržitelný tehdy, naplní-li potřeby současné generace, aniž by ohrozil možnosti
naplnit potřeby generací příštích. Konkrétní činy však nenastaly a dále pokračoval
světový závod ve spotřebě, nadprodukci
nekvalitních výrobků, mobilizaci, růstu
HDP, těžbě surovin, skládkování, betonování na orné půdě atd. Vůle ke změnám
se postupně objevuje nyní. Některé z nich
mají smysl. V udržitelnosti jsou i jednoduché a dobré myšlenky, které stojí zato
podporovat a obec by mohla jít správným
příkladem svým občanům. Velká šance
na zohlednění principů udržitelnosti přijde
například s novým územním plánem – biologická rozmanitost, udržení vody v krajině. Anebo při výstavbě nové školky – výběrem zhotovitele uznávajícího principy
udržitelnosti, minimalizací stavebního odpadu, později pak šetrným provozem školky. Ke konkrétním projektům a činům se
budeme od této chvíle stále vracet. Přispět
k zachování života na zemi musí zkrátka
každý.
Libor Kurzweil, místostarosta

Vydáte-li se na konci Školní ulice starou
cestou vzhůru na hřbet byšického kopce,
na samém vrcholu na konci nově proklestěného úvozu objevíte kamenný Kříž. Pochází
z roku 1930 a vytesán je z hořického pískovce. Na podstavci je vyražen nápis POSTAVENO R. 1930 NA PAMÁTKU FRANTIŠKA HLAVENSKÉHO. Proč mu tedy říkáme
Kříž Jahodův, a celému místu „U Jahodova
kříže“? Je to proto, že zde kdysi stával kříž
dřevěný, postavený sousedem Jahodou
z č.p. 5. Tento vlivem počasí postupně zanikl. Jeho náhrada, kříž kamenný tedy již není
původní „Jahodův“, název je ovšem tak zažitý, že mu patrně navždy zůstane. Dřevěný
kříž podlehl větru a dešti, kříž kamenný pak
agresivnímu vandalství. Nalezli jsme jej
jednoho dne povalený na zemi a rozlámaný
na kusy. Pokud se ale k němu vydáte na procházku dnes, najdete jej čerstvě opravený.
ještě jej čeká čištění od mechu a nátěr. Náprava napáchané škody neplánovaně odčerpala z obecní pokladny částku přesahující
20 tisíc korun.
Libor Kurzweil, místostarosta

Foto Libor Kurzweil
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Pouťová sobota
Letošní pouťová sobota , provázená nádherným letním počasím, byla plná milých akcí.
Komu se nechtělo chytat sluneční paprsky a trávit čas u vody, mohl se po obědě vydat na místní sokolovnu, kde v prostorách
pohostinství připravil kronikář obce pan
Jaroslav Jaroš, jako vždy velmi atraktivní
výstavu své dlouholeté práce, knihy s fotografiíi s čečelskou tématikou.
Rodiče s dětmi využili odpoledne trochu
adrenalinově, na pouťových atrakcích na přilehlém hřišti. Mnozí byli ale zklamáni, chyběly atrakce pro nejmenší, dětský kolotoč se zvířátky, autíčky a motorkami. Chyběly tradiční
houpačky – lodičky, pravda, pamatují moje
mládí, ale to zase tak úplně malým dětem nevadí. Na své si přišly alespoň větší děti, skákací hrad je dokázal pořádně rozdovádět.
Odpolední první mistrovský fotbalový zápas čečelských fotbalistů proti soupeři z AFK
Vraňany zase zvedl adrenalin fotbalovým fanouškům. Gólové skóre to jen potvrzuje, výhra 4:3 pro naše fotbalisty byla zasloužená.
Od 18 hodin mohli přijít posedět na letní
parket sokolovny a pobavit se všichni, kteří
mají rádi hezkou hudbu. Svou hudební produkcí nás bavil až do první ranní hodiny
pan Hovorka mladší.
Posezení bylo zpříjemněno drobným
pohoštěním v podobě pouťových koláčů
a něco dobrého k jídlu a pití si mohli všichni
zúčastnění dopřát k tomuto účelu v příležitostně otevřené hospůdce v sokolovně.
Z atmosféry bylo jasné, jak nám všem
chyběl společenský život, který zamrzl
na mnoho měsíců díky covidové pandemii,
jak je důležité pořádat takovéto akce, které
sbližují a prohlubují sounáležitost, jak bylo
zase hezké pozorovat propletenec dospívajících, mladých, starších a starých, vidět
radost, úsměv, slyšet humor, cítit přátelství.


Marcela Radomilová, zastupitelka obce

POZVÁNKY
NA AKCE
Havelské posvícení

Po roční přestávce znovu lávka
Po delší pauze se našem hasičům povedlo znovu uspořádat
oblíbenou akci, která nese název Čečelská lávka.

Foto Libor Kurzweil

Bombastickou novinkou se stala „čtyřka bez kormidelníka“ ve staré plechové nádrži.

Akci samotné předcházelo vyčištění požární nádrže, která je pro uskutečnění klíčová.
S ohledem na množství ryb jsme místo
vypouštění přes odtokovou trubku zvolili
vyčerpání nádrže čerpadly. Čerpadla běžela dva dny, v sobotu ráno 31. července zbývalo pár centimetrů vody, a tak mohlo dojít
k samotnému výlovu ryb. Ze zbytku vody
bylo vyloveno 130 kaprů a spousta malých
rybiček. Po vyčištění dna jsme nádrž znovu
napustili a ryby vrátili zpět.
V předvečer před akcí jsme namontovali
lávku a těšili se na další den. Po nepříznivém
počasí přes týden v sobotu od rána svítilo
sluníčko a bylo příjemné teplo. Po dopolední
přípravě stánku a disciplín mohlo vše začít.

Od 14 hodin se začali scházet soutěžící v doprovodu svých rodin.
Soutěžilo se v přechodu lávky, to si vyzkoušeli i ti nejmenší, dalšími disciplínami
byl souboj na lávce, jízda v kolečku a královská disciplína, přejezd lávky na jízdním
kole. Soutěžilo se celé odpoledne a na konci
byli ti nejlepší odměněni krásnými cenami. Všechny děti dostaly malou drobnost
za účast. Vydařené odpoledne jsme zakončili dětmi oblíbenou pěnou, kterou nám vyrobili hasiči z pražských Satalic.
Celá akce se povedla, jídlo se snědlo, pití se
vypilo a mohlo se jít spát. Věříme, že si všichni tento ročník užili a těší se společně s námi
na ten další.
Miroslav Netík, velitel JSDH Čečelice

První pozdravy ze školy
Prázdniny nám skončily a naše škola i školka jsou opět v plném proudu. Těšíme se
na nové zážitky a akce, které nás v tomto

SOBOTA 16. 10.
19.00 hodin
Sokolovna
K tanci a poslechu hraje skupina
Čečelband

Zahájení adventu
PÁTEK 26. 11.
16.30 hodin
kostel, park
Zpívání v kostele, jarmark
a rozsvěcení vánočního stromu
Foto Košťáková Michaela

roce čekají. V měsíci září se žáci 3. – 5. ročníku zúčastnili preventivního programu
„DEN S MAPÍKEM“, kde nás čekalo velké
soutěžní dopoledne. 15. září k nám přijelo mobilní planetárium, které našim dětem a žákům „přivezlo cestu ke hvězdám“.
V rámci projektu „Poznej svůj region“ děti
v MŠ projdou ČEČELSKOU NAUČNOU
STEZKU a své okolí. Žáci navštíví Kokořínsko, kde prozkoumají život v lesích Kokořínského dolu a v mokřadu říčky Pšovky.
Poodhalí vznik dolů, jeskyní a pokliček
na Kokořínsku.
Vážíme si toho, že jsme zase spolu a přejeme všem našim dětem, žákům a rodičům
pohodovou a zdárnou cestu celým školním
rokem.
Kolektiv ZŠ a MŠ
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Zmapoval třista let zpět

PUBLIKAČNÍ TVORBA

PhDr. Jaroslav Jaroš, CSc., kronikář obce Čečelice, velmi významně
zmapoval historii naší obce a neustále zaznamenává její tradice,
kulturu a zvyky. Je autorem celé řady dokumentů, ze kterých
čerpá redakce Čečeláku a nebo internetové stránky obce.

Kroniky
• VI. díl 2011-2015
• VII. díl 2016-2017
• VIII. díl 2018
• IX. díl 2019-2020
Knižní publikace

Požádala jsem pana kronikáře o krátký rozhovor.
Kdy a jak jste se dostal k povolání
čečelského kronikáře?
Co Vás k této práci vedlo?
Svou kronikářskou práci jsem začal vykonávat po Václavu Čermákovi, dlouholetém
kronikáři naší obce Čečelice, který zemřel
v roce 2013.
Od mládí jsem měl rád historii a zvláště
tu naši místní a regionální. Ještě před mojí
funkcí místního kronikáře jsem v 90. letech
minulého století začal psát rodinnou kroniku rodiny Jarošových a Urbanových, a to
byl počátek i mého rozhodnutí převzít později práci kronikáře naší obce. Po mamince pocházím z rodiny Urbanů, kteří přišli

• Čečelice očima historie, vydal OÚ
Čečelice v roce 1994
• Obecná škola Čečelice, vydalo Okresní
muzeum Mělník v roce 1995
• Vlastivědný průvodce okolím Čečelic,
vydal OU Čečelice v roce 1997
• Sbor dobrovolných hasičů – 120 let
Čečelice, vydal OÚ Čečelice v roce 1998
• Historie a popis církevních památek
v Čečelicích, soukromý tisk v roce 2006
• Kulturní a společenský život
v historii Čečelic, soukromý tisk
• Čečelice v historii válečných let
1939 – 1945, soukromý tisk
• Čečelice – zajímavosti z historie,
soukromý tisk
• Historie fotbalu v Čečelicích,
soukromý tisk
• Ves Čečelice v historických
proměnách, (6 studií) soukromý tisk
• Cesty na starých mapách v okolí
Čečelic, soukromý tisk
• Čečelice v architektuře dříve a nyní,
soukromý tisk
• Ves Čečelice – řemesla a živnosti
od minulosti, soukromý tisk

řům i důležitá výročí uvedeného roku, která se zvláště vztahují k obci a mají vztah
i k současnosti. Pro moji práci jsou důležité
i statistické údaje např. o volbách, o složení
obecního zastupitelstva, o pohybu obyvatelstva, o výstavbě obce, ale i o životě, práci
a zábavě zdejších občanů. To je obsaženo
v materiálech, které získávám od zastupitelstva obce, od ředitelky školy a ze zápisů
jednotlivých společenských organizací.
Na čem v současné době pracujete?
V současné době spolupracuji s Oblastním
muzeem v Brandýse nad Labem při katalogizaci „Selských a chalupnických bran
z 18. až počátku 20. století ve středním Polabí“. Již jsem zpracoval daný úkol „Čečelice – selské a chalupnické brány“.

Další vydané publikace mimo Čečelic:

Foto Tereza Netíková

• Škola obecná a měšťanská Byšice,
I. díl – vydal OÚ Byšice v roce 1998
• Košátky, Slivna a okolí od minulosti
k dnešku, vydal OÚ Košátky v roce 1999
• Kropáčova Vrutice a okolí od historie
k současnosti, vydal OÚ Kropáčova
Vrutice v roce 2000
• Mečeříž od historie k současnosti,
vydal OÚ Mečeříž v roce 2002
• Konětopy ve světle a stínu doby, vydal
OÚ Konětopy v roce 2003
• Konětopy a okolí ve stínu válečných
let, vydal OÚ Konětopy v roce 2015
• Kostelní Hlavno v proměnách času –
jako spoluautor, vydal OÚ Kostelní Hlavno
v roce 2016

do Čečelic na konci 17. století, začal jsem
pátrat, jak ti moji předci zde žili, pracovali,
jaké zde byly události během těch 300 let.
A protože byli sedláci, zajímalo mě také,
jak hospodařili, jaké měli problémy, když
nastala neúroda, nebo požáry, nemoci atd.
To se týkalo všech obyvatel Čečelic, a řadu
těchto věcí jsem se dočetl ve staré „Pamětní knize obce Čečelice“ z roku 1795 až 1930
a z druhé kroniky z roku 1930 – 1937. Stejně
tak z některých jiných rodinných kronik.
Jak vznikají zápisy do kronik?
V ročních zápisech se snažím zachytit živou současnost, ale každoročně se vracím
i do minulosti a chci připomenout čtená-

Jako pečlivý kronikář vedete kroniky
i s fotografiemi. Kde všude získáváte
fotografie, informace, historické listiny
a dokumenty?
Historické fotografie jsem částečně získal
od místních občanů a přátel obce Čečelice,
ale i bývalých rodáků, dále ze svých sbírek
ve svém archivu, z historických pohlednic
Čečelic, od starosty obce a místostarosty
Libora Kurzweila a sám neustále fotografuji
pro kroniku. Informace, historické listiny
a dokumenty získávám od přátel s historickým zaměřením, ale i z Regionálního muzea Mělník, Oblastního muzea v Brandýse
nad Labem i Státního oblastního archivu
Mělník.

Jste v kontaktu i s jinými kronikáři?
Máte např. nějakou skupinu, se kterou
pořádáte různá setkání a předáváte si
zde cenné informace?
Ano, je to právě a skupina kronikářů
ve výše uvedeném úkolu o selských a chalupnických branách, kterou vede pracovník
Oblastního muzea v Brandýse nad Labem.
Do úkolu jsou zapojeni kronikáři ze Sudova
a Kostelního Hlavna, ze Dřís, ze Lhoty a Čečelic. Setkání bylo několik a zkušenosti si
vzájemně předáváme.


Tereza Netíková, šéfredakorka
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Fotbal opět láká své fandy
Po nekonečně dlouhé přestávce způsobené
koronavirem je fotbal opět zpátky.
Ta doba byla dlouhá a nikdo dopředu nevěděl, kdy skončí.
Konečně jsme se dočkali a od července
jsme mohli trénovat.
Příprava na sezónu začala 13. července
prvním tréninkem. Po tak dlouhé době bylo
na každém vidět, že na tom není fyzicky
dobře. Sehráli jsme 2 přípravná utkání. První s Velkým Borkem, který postoupil do I. B
třídy jsme prohráli 4:1 a s FC Lobkovice,
kteří hrají 3. třídu vyhráli 6:0.

Na závěr přípravy jsme absolvovali soustředění v naší oblíbené destinaci Harrachov. Počasí bylo super a kluci celé soustředění příkladně odmakali.
Podzimní část sezóny začala oproti zvyklostem o týden dříve a první soutěžní utkání
s AFK Vraňany jsme vyhráli 4:3. První poločas z naší strany byl kvalitní, ale ve druhé
půli jsme ustoupili ze své hry a soupeř se
dotáhl na rozdíl jedné branky.
Uvidíme v dalším průběhu sezóny, jestli
jsme se z toho poučili a výkony se budou
lepšit.
Pavel Palička, trenér

Rozpis utkání – podzim 2021

7. kolo

1. kolo

Sobota 14. 8. 2021 17:00

Sobota 25. 9. 2021 16:30

TJ Sokol Čečelice – Sportovní klub Viktoria Všestudy, z.s.

Tělocvičná jednota Sokol Čečelice – AFK Vraňany

8. kolo

2. kolo

TJ Sokol Libiš,B z.s. – TJ Sokol Čečelice

Sobota 21. 8. 2021 17:00

Sobota 2. 10. 2021 16:00

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

9. kolo

3. kolo

TJ Sokol Čečelice – SK Labský Kostelec

Sobota 28. 8. 2021 17:00

TJ Sokol Čečelice – SK VOJKOVICE

4. kolo

Sobota 4. 9. 2021 17:00

TJ Sokol Obříství – TJ Sokol Čečelice

5. kolo

Sobota 11. 9. 2021 17:00

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

6. kolo

Sobota 18. 9. 2021 13:30

TJ Sokol Dolní Beřkovice – TJ Sokol Čečelice

Sobota 9. 10. 2021 16:00

10. kolo

Neděle 17. 10. 2021 15:30

FK PŠOVKA MĚLNÍK B – TJ Sokol Čečelice

11. kolo

Sobota 23. 10. 2021 15:30

TJ Sokol Čečelice – FK Vysoká z.s.

12. kolo

Neděle 31. 10. 2021 14:00

Fotbalové tréninky
našich nejmenších
Od 26. srpna (každý čtvrtek) od 16:30 hodin
pokračují tréninky přípravky pro děti od 4
do 7 let. Tréninků se pravidelně účastní okolo 20 dětí nejen z naší obce, ale i okolních
obcí, se kterými fotbalově spolupracujeme.
Trenérem přípravky je Stanislav Schachl.
Avšak pro aktuální počet dětí v této věkové
kategorii je nutný vyšší počet trenérů a tak
využíváme trenérské i organizační podpory
A-týmu dospělých.
Z organizačních důvodů probíhají tréninky na fotbalovém hřišti bezprostředně
před tréninky A-týmu. Tréninky se snažíme
koordinovat tak, aby nebyly v kolizi s cvičením všestrannosti nebo mladým hasičem
a děti mohly plně využívat všechny zájmové
aktivity v naší obci.
V případě nepřízně počasí plánujeme využívat osvětlené tréninkové hřiště sokolovny, případně tělocvičnu.

Fotbalová sezóna
zahájena i v novém
B-týmu

TJ Sokol Tišice – TJ Sokol Čečelice

13. kolo
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TJ Sokol Čečelice – SK Mšeno z.s.

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 ÚT děti 4 až 7 let, 17:00 ST děti od 7 let, 17:00
Josef Najman, tel.: 607 171 662

Zpravodaj Čečelák vydává Obec Čečelice
Adresa vydavatele: Všetatská 41/1, 277 32 Čečelice. IČ: 00236772, info@cecelice.cz, www.cecelice.cz
Redakční rada: Obecní zastupitelstvo obce Čečelice, PhDr. Jaroslav Jaroš, CSc.
Šéfredaktor: Mgr. Tereza Netíková, cecelak@cecelice.cz | Povolovací číslo MK ČR E 23537 | 3. ročník
Grafické zpracování: Axapa.eu, havlicek@axapa.eu

A-tým dospělých zahájil po náročné letní
přípravě nový soutěžní ročník bez větších
změn v hráčském kádru.
Výsledkově se nám prozatím daří, ale
na další hodnocení je odehráno příliš málo
soutěžních utkání.
Jednou z novinek je zřízení společného
B-týmu s TJ Sokol Všetaty.
Smyslem projektu je maximální možná
herní vytíženost všech hráčů kádru i začleňování dorostenců do kategorie dospělých. Prozatím se tento systém jeví jako
oboustranně výhodný, ale i ekonomičtější
než zřizování samostatného B-týmu.


Jiří Kábrt, trenér A-týmu

