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Jarní příprava – OP muži

Přichází jaro, pro většinu nejhezčí období
v roce, ve kterém se probouzí příroda.
Tímto jarním obdobím a snad končícími
opatřeními z důvodu COVID-19, který je
na ústupu, jsem si myslel, že začneme opět
lépe a veseleji žít.
Bohužel události, které nyní nastaly,
nás opět vrátily do reality dnešního světa.
Přesto věřím, že se v naší obci opět začnou
pořádat tradiční kulturní akce, na kterých
se budeme setkávat a poznávat. Takovým
větším setkáním by mohly být staročeské
máje. Nádherná tradice, do které jsou zapojeni občané naší obce od nejmladších
po nejstarší. Jsem přesvědčen, že se najde
skupina mladých lidí, kterým se tato tradiční akce podaří uskutečnit. Josef Zeman, starosta

INFO

Kotlíková dotace

Foto Jiří Kábrt

Příprava na jarní část soutěže začala 1. února kondičním tréninkem v místní sokolovně,
abychom zjistili, jak na tom kluci po zimní
přestávce jsou. Další fáze přípravy pokračuje každé úterý a čtvrtek podle počasí v sokolovně nebo na osvětleném venkovním
hřišti před sokolovnou. Do přípravy máme
také zahrnuta přátelská utkání: s Kropáčovou Vruticí (OP Mladá Boleslav), Předměřicemi (III. třída Mladá Boleslav), Beznem
(III. třída Ml. Boleslav), Radonicemi (I. B
třída Praha východ). Tradiční součástí pří-

pravy je soustředění, které se tentokrát
uskutečnilo ve Sportovním areálu Vodranty
Čáslav. V tomto areálu jsme byli ubytovaní
na ubytovně a měli k dispozici hřiště s umělou trávou, travnaté hřiště, bazén a saunu.
Kousek za ubytovnou byl krásný přírodní
park s rybníkem, kde jsme absolvovali krátké i delší výběhy. S prostředím a přístupem
všech kluků jsme byli nadmíru spokojeni.
Tak teď už jenom všechnu tu dřinu a přípravu přenést také do mistrovských utkání.

Pavel Palička, trenér

Máte zastaralý neekologický kotel
na pevná paliva? Do 1. září 2022 je třeba
ho vyměnit za vyhovující nebo požádat
o dotaci na nový, jinak hrozí sankce.
Jakých kotlů se to týká?
A jak požádat o dotaci?

Vše najdete na webu Středočeského
kraje ve sloupci vpravo pod odkazem
Kotlíkové dotace.
Tam můžete vyplnit i formulář pro zjištění
zájmu o poskytnutí Kotlíkové dotace 2021+
ve Středočeském kraji.

Kde a kdy můžete žádat
Na krajském úřadě poté,
co kraj vyhlásí výzvu pro občany
(pravděpodobně jaro 2022).

Kontakty: kotliky@kr-s.cz
Kotlíková linka: 257 280 991
(pondělí a středa 8:00 – 12:00)

Všetatská pěšina zase o kus lepší
Cesta do Všetat na kole nebo pěší procházkou je nyní příjemnější. Ve spolupráci
se sousedním panem starostou Robertem
Sokolem jsme Všetatskou pěšinu vyčistili,

Foto Libor Kurzweil

srovnali a položili na ni dva metry široký
koberec z frézovaného asfaltu. Na všetatském úseku je navíc pěšina přetrasovaná
a kaluže a bahno jsou minulostí. Vyzkoušejte si ji a využívejte co nejvíce. Prosíme,
nejezděte již na kole po hlavní silnici, je to
čím dál nebezpečnější. Silnice je úzká a zejména před zatáčkou pod Cecemínem je
u krajnic propadlá a vyhýbací manévr vozidla a cyklisty je rizikový.
Pro letošek se snažíme ještě o další zlepšení Všetatské pěšiny. Chceme ji novou polní stezkou prodloužit až do obce, konkrétně
ke hřbitovu. Pokud se to podaří, nebude již
cesta po silnici vůbec nutná, pouze ji překřižujete. Bezpečnost je přece nejvyšší prioritou.
Libor Kurzweil, místostarosta

Pomoc pro uprchlíky
KACPU – KRAJSKÁ ASISTENČNÍ
CENTRA POMOCI UKRAJINĚ
STŘEDOČESKÉHO KRAJE.
PŘÍBRAM Kulturní dům, Legionářů 400
KUTNÁ HORA Kongresové centrum Galerie
Středočeského kraje, Kremnická 239/7
MLADÁ BOLESLAV ZŠ a MŠ M. Boleslav,
17. listopadu 1325
PRAHA Kongresové centrum Praha,
5. května 1640/65
Poskytují: kontaktní místo, pomoc s registrací,
ubytováním, vyřízením zdravotního pojištění,
pracovními povoleními či sociálními dávkami,
urgentní psychologickou či lékařskou pomoc

tel.: 226 288 400 NONSTOP
Veřejná doprava je po Středočeském kraji pro
ukrajinské občany po předložení pasu zdarma.
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v mateřské škole Čečelice

KDY: 20. 4. 15:00 – 16:30 h.
KDE: na zahradě školy
Seznámení s provozem, prohlídka, společné
hraní dětí, informace o zápisu.
Přijďte se k nám podívat, popovídat
si a seznámit se s prostředím školky.
Těšíme se na Vás!

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
2022/2023
6. dubna 13:00 – 16:30 hod.
Pro školní rok 2022/2023 budou zapsány
do 1. ročníku děti, které dovrší k 31. 8.
2022 věku šesti let a děti s odkladem školní
docházky z minulého školního roku. K plnění
povinné školní docházky mohou být přijaty
i děti, které dosáhnou šestého roku věku
v době od září 2022 do konce června 2023.
Podmínky přijetí těchto dětí budou zákonným zástupcům sděleny v mateřské škole.
Informace o škole:
• třídy vybavené počítačovou a didaktickou
technikou • přátelská atmosféra, příjemné klima
• individuální přístup • školní projekty
• výborná kuchyně • školy v přírodě
• plavecký výcvik • zájmové kroužky – hra
na flétnu, klavír, anglický jazyk, klub zábavné logiky
a deskových her • environmentální zaměření
Zákonný zástupce předloží u zápisu rodný list dítěte
(u cizinců pas) a svůj občanský průkaz.

ZÁPIS DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ
DO ZŠ A MŠ ČEČELICE
od školního roku 2022/2023
Zápis se koná od 2. do 16. 5.
Aktuální informace budou během měsíce
dubna zveřejněny na stránkách školy.

JARNÍ SBĚR PAPÍRU
Ve dnech 21. až 25. března
proběhne školní sběr starého papíru.
Další informace:
tel.: 315 696 422, e-mail: zs.cecelice@seznam.cz

www.skolacecelice.cz

Foto Martina Kábrtová

Medvěd v Čečelicích
Se začátkem nového roku přišla do mateřské školy informace, že se v našem okolí
objevuje medvěd. Kde by se tu vzal medvěd? Jak je asi veliký? Co ho k nám mohlo
přilákat? Tyto otázky našim dětem putovaly
v myšlenkách. Rozhodli jsme se tedy, že té
věci přijdeme na kloub. Vytvořili jsme projekt zvaný Medvěd v Čečelicích. Vyrobili
jsme vlastní mapu, na které byla zaznamenána nejdůležitější místa Čečelic a okolí.
Označili jsme si školu, sokolovnu, faru,
kostel, cestu do Byšic, do Všetat i do Konětop, místní lesy, pole a stráně. Následně

jsme medvěda trasovali. Děti si důkladně
zaznamenaly místa, kde a kdy byl medvěd
spatřen, jakým směrem se vydal a v jakých
okruzích se objevil. Při této činnosti jsme
rozvíjeli prostorovou orientaci a upevnili si
základy pro práci s mapou. Následující dny
jsme se o medvědovi dost vyprávěli. Povídali jsme si o tom, čím se medvěd živí, jak
je veliký, kde spí, jak žije a hlavně, jak vypadá. Ač to byla velmi výjimečná a z počátku
i nebezpečná situace, dokázali jsme ji využít a o medvědovi jsme se hodně dozvěděli.

Martina Kábrtová, učitelka MŠ

Oslava masopustu v ZŠ a MŠ
Při příležitosti Masopustu, se u nás ve škole
17. 2. 2022 konal karneval. Každý rok to pro
nás znamená vytáhnout staré i nové masky
a vyrazit s nimi do školy. Všichni jsme se
moc těšili právě na nejoriginálnější kostýmy a některé byly dokonce ručně vyráběné.
Během karnevalu si vždycky pochutnáme
na dobrotách, které připravily naše maminky. Ochutnali jsme slané šneky, bábovku
a pravé masopustní koláče. Když jsme dohodovali, jak to tak o masopustu bývá, tak
jsme si zatancovali v maskách na námi
oblíbené písně. Našel se čas zahrát si i nějakou tu karnevalovou hru. Nejvíce se dětem líbí hod jelitem na cíl, taneční soutěže
a tance. Mezi maskami se objevilo hodně
Spidermanů, pirátů, princezen, dále víly,
policisté, vojáci a hasiči a různá zvířátka.

Všechny masky byly senzační a originální.
Karnevalová párty byla nezapomenutelná
a děti na ni budou ještě dlouho vzpomínat.

Martina Kábrtová, učitelka MŠ

Foto Martina Kábrtová

Beseda se spisovatelkou
V pondělí 21. února navštívila naši školu
spisovatelka Jitka Vítová, která je autorkou
těchto dětských knih: např. O Květušce a tesaříkovi, Květuška hledá tesaříka, Květuška
se vrací, Život u rybníka, Kamarádi z lesa.
Seznámila děti nejen se svými knihami, ale

i s prací spisovatele a poutavě jim přiblížila
výrobu celé knihy. Zapůjčila nám své knihy,
ve kterých měla připravené úkoly. Všichni
pracovali s textem i s obrázky a prohlíželi si
její tituly. Někteří žáci si nechali svoje knihy
na památku podepsat. Ilona Vejnárková, učitelka ZŠ
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Čečelice jsou jednou
z nejstarších obcí na Mělnicku
Nejstarší písemně doložená zmínka o vsi Čečelice pochází z roku
1252, kdy je uveden na listině z 29. března 1252 jako svědek rytíř
Pabián (Fabián) z Čečelic, sídlící na tvrzi v Čečelicích.
Zdejší majetkové poměry byly, stejně jako
měli drobní zemědělci propachtováno přes
u sousedních obcí, velmi složité. Různé čás300 ha půdy, ze které platili vysoký nájem.
ti vsi patřily různým majitelům, kteří se něPro Čečelice byly velice významné roky
kdy prokazovali predikátem z Čečelic, a to
1911 a 1912, protože se začalo s rozvodem
samozřejmě vede k různým historickým
elektrického proudu po obci. 9. března
zmatkům.
1912 se již svítilo. V obci bylo instalováno
Ves Čečelice byla až do první poloviny
29 světel a ve 175 obytných domech se ten
17. století samostatné rytířské sídlo. Tvrz
den rozsvítily první žárovky. Spolu s obcí
nejstaršího rodu rytířů z Čečelic,
z něhož je i první zmiňovaný Pabián
z Čečelic, prý stála na zdejším pahorku. Mezi lety 1391 až 1405 jsou
zmínky o pánech z Čečelic dosti
časté v listinách o prodejích majetku nebo o stanovení práva podacího
ke kostelu, z čehož lze usoudit, že
rod rytířů z Čečelic byl početný.
Dalším středověkým rodem spjatým majetkem ve vsi Čečelice je rod
Vrábský z Vrábí. Byl to starý rod, který pro odboj vůči králi Ferdinandu I.
musel v r. 1547 postoupit svůj majetek, mimo jiné i dvůr v Čečelicích se
vším příslušenstvím, panovníkovi.
Velmi významnými majiteli části Čečelic na přelomu 16. a 17. století byli
Zazděné románské okno ve věži
rytíři Smrčkové z Mnichu.
Další díl vsi Čečelice, náležející
Janu Vtelenskému ke statku Mělnické Vtelno, byl roku 1622 zkonfiskován
a následně prodán Martinu Knisenovi
z Kobachu. I. díl patřící od r. 1562 Václavu
rytíři Pětipeskému ke statku Byšice byl pro
vzpouru odňat a roku 1623 jej koupila Polyxena, kněžna z Lobkovic.
Později nabyl Čečelice František Antonín
Hovorai, hrabě z Dubé u Lípy, ale pro dluhy
o ně roku 1694 přišel. Čečelice byly koupeny
Foto Libor Kurzweil
od Pachtů z Rájova na Byšicích a připojeny
k panství Byšice, později roku 1719 byly
společně s Byšicemi koupeny k Mělníku.
Mělnické Vtelno byly Čečelice prvními obPřed rokem 1850 náležely Čečelice
cemi na mělnickém okrese, kde byla před
ke třem panstvím. Větší část vsi patřila
1. světovou válkou provedena elektrifikace.
k mělnickému panství, menší části k velPrvní světová válka zasáhla krutě i do žikostatku košáteckému, jehož držitelem byl
vota Čečelic. Bylo odvedeno 92 mužů – obZdeněk hrabě Kolowrat Krakovský, a k velčanů Čečelic, z nichž 19 se již nevrátilo. Zůkostatku brandýskému.
stala po nich jen vzpomínka rodin a přátel
Dne 15. září 1864 došlo k výstavbě železa jména vytesaná do Pomníku Padlých voniční dráhy přes čečelické pozemky smějínů v letech 1914 – 1918.
rem na Byšice.
Během II. světové války se do pronajatých
V 80. letech 19. století byla pronajata
statků, kde majitelé nehospodařili, nastěhoi zádušní a farní pole, protože pro vzrůsvali Němci z Rumunska, z oblasti Besarábie,
tající počet obyvatel, nestačila již rodinám
kterým se říkalo „Beserábci“. Němci žili v Čezemědělská půda. Před I. světovou válkou
čelicích až do konce dubna 1945. Koncem

roku 1943 se objevuje ruský zajatec, který
pracuje jako konfident německého gestapa.
13. 6. 1944 došlo k zatýkání. V Konětopech
bylo zatčeno 20 občanů a v Čečelicích 4 občané a ti byli odvedeni gestapem. V Konětopech došlo k dalšímu zatýkání 23. 10. 1944,
kdy byl zatčen i starosta obce a strážní. Celkem bylo zatčeno 32 osob. V prosinci se konal v Praze soud se zatčenými. Pět občanů
bylo odvezeno a odsouzeno k smrti a ostatní
rozvezeni do koncentračních táborů. Mnozí
z útrap zemřeli v koncentračních táborech
nebo hned po návratu domů.
Dalším dokladem o starobylosti
obce je dosud stojící věž románského
kostela sv. Havla, která si zachovala
svou podobu i po přestavbách lodi
tohoto kostela. V Dějinách umění
národa českého F. J. Lehnera se uvádí, že kostel sv. Havla byl zbudován
ve 12. věku.
Velká románská věž kostela je asi
24,5 m vysoká, do roku 1392 byla
součástí románského kostela, poté
gotického kostela a po přestavbě
roku 1649 – 1711 součástí nové stavby kostela v barokním slohu. Došlo
také ke změně orientace lodě sever
– jih, dříve byla loď orientovaná východ – západ. Věž zůstala původní
a až na vrchol kamenná, podobná
více věži tvrze, nežli kostelní zvonici.
Zdi jsou silné, což je typické pro
románské stavby, původně byly
neomítnuté, nad římsou je věž roubená ze
čtyř světových stran výstupky tzv. cimbuřím. Vrchol věže tvoří nízký zděný původně jehlanec, na jehož vrcholku je kamenný
kříž.
Věž je rozdělena do čtyř pater, v hořejších dvou bývala před úpravou okénka,
z každé strany dělená románským sloupkem. Do dnešní doby se zachovala v původním slohu pouze na východní straně věže.
Uvnitř věže v patře najdeme rovněž zazděný románský sloupek. V přízemí věže je
sakristie (vchod je zvenku) a vedle vchodu
jsou schůdky do prvního patra věže. Z prvního patra se jde po zašedlých dřevěných
schodech do druhého patra, kde je zachován románský průchod do půdního prostoru lodi kostela. Výše je zvonice se zvonem
„Linhart“ z roku 1486 a nový zvon „Jan“
z roku 2002.
Od zvonů se pak po dřevěném žebříku
může stoupat k otvoru průlezu do cimbuří
věže, které bylo v roce 2012 klempíři opraveno na jeho podlážce měděným plechem.


Jaroslav Jaroš, kronikář obce
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Výročí Sokola slavíme
cvičením
Nedávno se mě jeden spoluobčan zeptal, jak slavíme výročí.
Nejprve jsem jeho otázce neporozuměla, říkala jsem si,
o jakém výročí mé rodiny mluví?

Fotbal OP muži – jaro 2022
14. kolo

Sobota 26. 3. 2022 15:00

AFK Vraňany – TJ Sokol Čečelice

15. kolo

Sobota 2. 4. 2022 16:30

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

16. kolo

Sobota 9. 4. 2022 16:30

SK VOJKOVICE – TJ Sokol Čečelice

17. kolo

Sobota 16. 4. 2022 17:00

TJ Sokol Čečelice – TJ Sokol Obříství

Prvotní nedorozumění se vysvětlilo hned
záhy, myšleno bylo výročí Sokola. Letos
oslavil spolek Sokol 160 let od svého založení. Byl založen 16. února 1862. Odpověděla jsem mu, že slavíme cvičením. A byla
to pravda. TJ Sokol Čečelice má bohatou
minulost i současnost. Neustále se snaží
rozvíjet a podporovat pohybovou aktivitu
nejen těch nejmenších, ale i mládeže, cvičenců a cvičenek všech věkových kategorií
i těch nejstarších seniorů.
Moje pochvala patří hlavně ženám a dívkám, které se každé pondělí a středu přijdou protáhnout (to zprvu, pak i trošku zapotit) při cvičení. A protože si mnohé z nich
vytvořily na cvičení závislost a není lekce,
na které by chyběly, jsou ochotny podpořit
a zúčastnit se i takové bláznivosti, jako je
maraton ve cvičení. Letos na něj připadl
právě termín skoro spojený s výročím sokola a to 26. února.
Maratony pořádám již třetím rokem a to
pokaždé jarní a podzimní. Pět hodin společně strávených při různém cvičení – kruhovém tréninku, tabátě, pilates, cvičením
na velkých míčích – fitballech, cvičení
s malými míčky – overbally, zumbě, je sice
vyčerpávajících, ale ty vyplavené endorfiny,
ten pocit šťastné únavy a milého rozbolavění celého těla, čas strávený s dobře naladěnými holkami, s veselou partou odhodlanou propotit triko a dokázat si, že žádná síla
se nevyrovná síle odhodlané ženy, tak ten
moc ráda dvakrát ročně podstoupím.
Chtěla bych tímto poděkovat i Nikolce
Kocurové. Nikdy mě nenechala ve štychu
a zumba na maratonu patří jí a jejímu perfektnímu lektorování. Tímto ji zdravím
a moc děkuji za zpestření a určitě doporučuji všem, kdo si chce „hodit bokem“, abyste na její lekci přišli a zkusili. Je to opravdu

18. kolo

Sobota 23. 4. 2022 17:00

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

19. kolo

Sobota 30. 4. 2022 17:00

TJ Sokol Čečelice – TJ Sokol Dolní Beřkovice

20. kolo

Neděle 8. 5. 2022 17:00

SK Viktoria Všestudy, z.s. – TJ Sokol Čečelice

21. kolo

Sobota 14. 5. 2022 17:00

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

22. kolo

Sobota 21. 5. 2022 17:00

SK Labský Kostelec – TJ Sokol Čečelice

23. kolo

Sobota 28. 5. 2022 17:00

TJ Sokol Čečelice – FK PŠOVKA MĚLNÍK B

24. kolo

Sobota 4. 6. 2022 17:00

FK Vysoká z.s. – TJ Sokol Čečelice

25. kolo
Foto Marcela Radomilová

26. kolo
příjemně strávená hodinka s porcí pěkně
rytmické hudby, která roztančí tělo skoro
sama.
Snad nahlodám odhodlání všech ještě
nerozhodnutých žen a dívek začít se trošku
hýbat, nebát se zajít si zacvičit, zkusit to.
Informace pro nově příchozí:
PONDĚLKY makáme, posilujeme, nebojíme se činek, gum, TRX, beden, medicimbalů, jedeme cardio a funíme. Začínáme
v 18.30 hodin.
ÚTERKY – zumba s Nikčou, většinou
od 17.00 hodin.
STŘEDY formujeme postavu, protahujeme,
správně dýcháme, žádné nepochopitelné
krokové náročné aerobní variace neděláme.
Pro všechny i cvičením zatím nepolíbené.
Začínáme v 18.30 hodin.
Tak na viděnou v tělocvičně v sokolovně.

Marcela Radomilová, zastupitelka

Poupata z Čečelic Vás srdečně zvou na

IV. POUPATOVSKÝ JARNÍ BÁL

23. 4. v 19.30 | Vstup: 100 Kč | Kde: TJ Sokol Čečelice | Hudba: Bíza Band
Zahájení přípitkem s Poupaty, které v průběhu večera vystoupí.
Malé občerstvení v ceně vstupného. Bohatá tombola.

Sobota 11. 6. 2022 17:00

TJ Sokol Čečelice – TJ Sokol Tišice

Sobota 18. 6. 2022 17:00

SK Mšeno z.s. – TJ Sokol Čečelice



Pavel Palička, trenér

POZVÁNKY NA AKCE
Poupatovský jarní bál
Sobota 23. 4. 19.30 TJ Sokol
Zahájení s přípitkem, vystoupení
Poupat. Hraje Bíza Band. Malé
občerstvení v ceně vstupného 100 Kč.
Bohatá tombola.

Pálení čarodějnic
Sobota 30. 4. 17.00
hasičská zbrojnice
Občerstvení zajištěno.

Staročeské máje
Sobota 21. 5. 9.00
Průvod obcí od místní Sokolovny.

Dětský den
Sobota 4.6. 14.00
u hasičské zbrojnice
Připraven bohatý program.
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Sobota 16. 7. 14.00
u hasičské zbrojnice
Soutěže na vodě i na souši pro děti
i dospělé.

