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Všem obyvatelům naší obce
přejeme krásné a pohodové
prožití adventního času, svátků
vánočních a do nového roku
spokojenost, porozumění, štěstí
a zejména pevné zdraví.
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Děti z MŠ si užily
dušičky a Halloween
Většina roku bez
kulturních akcí

Foto Martina Kábrtová

Jako každý rok přichází chladný podzim
a s ním spojený svátek, který děti v mateřské škole milují. Halloween je pro nás zábavný svátek, hlavně díky karnevalu v maskách
a pořádné oslavě. Na Halloween se vždy převlečeme do kostýmů, maminky nám připraví něco dobrého na zub, vyzdobíme si naši
školku a oslava může začít. Během oslavy
hrajeme nejrůznější hry. Letos byla naše nejoblíbenější hra židličkovaná. K tomu si ještě
pořádně zatancujeme a představíme si naše
masky. Letošní byly opravdu velmi strašidelné – kostlivci, upíři, čarodějky, zombíci,
pavouci a příšerky. Neslavíme však pouze
Halloween. Nezapomínáme ani na náš tra-

diční český svátek dušiček. Na dušičky se
děti učí poznávat veškeré tradice spojené
s tímto svátkem a mít o něm povědomí. Přímo v den svátku dušiček každoročně vyrážíme s dětmi na náš krásný čečelský hřbitov.
Zapalujeme svíčky na opuštěných hrobech,
které už léta nikdo nenavštívil. Poté pozorujeme plápolající svíčky po celém hřbitově.
Když celý hřbitov svítí, připomínáme si
s dětmi, jak je důležité zavzpomínat a nezapomenout na naše babičky a dědečky. Některé děti vyprávěly, že se na hřbitov ještě
večer vrátily s rodiči a pohled na plápolající
světélka byl ještě krásnější.


Martina Kábrtová, učitelka

Informace o platbě stočného za rok 2021
Obecní úřad Čečelice žádá občany, aby nahlásili stavy vodoměrů k 31. 12. 2021. Týká
se to pouze občanů, kteří odebírají vodu
pouze přes vodoměr.
Stav vodoměru (pouze celé kubíky) je
nutné nahlásit nejpozději do 5. 1. 2022 jedním z níže uvedených způsobů:
• e-mailem na adresu: info@cecelice.cz
(v e-mailu prosíme uveďte jméno, příjmení, číslo popisné a stav vodoměru
k 31. 12. 2021),
• formou SMS zprávy na mob. 724 158 797

ve formátu: příjmení / číslo popisné / stav
vodoměru k 31. 12. 2021,
• telefonicky na linku OÚ 315 696 191.
V případě, že došlo v průběhu roku k výměně vodoměru, je nutné nahlásit stav vyměněného vodoměru.
Občanům, kteří používají i jiný zdroj
vody, bude výše „stočného“ vypočítána
automaticky na OÚ dle počtu připojených
osob v objektu (viz Smlouva o odvádění odpadních vod). Děkujeme.

Josef Zeman, starosta obce Čečelice

Vážení spoluobčané, blíží se konec roku 2021,
který je opět poznamenán epidemickými
opatřeními z důvodu pandemie COVID-19.
Bohužel jsme nemohli žít naplno, byla zrušena většina plánovaných kulturních akcí.
Pouze v létě se podařilo uskutečnit pár akcí,
které proběhly ve venkovních prostorách.
Užili jsme si pouťové posezení, vítání občánků a lávku. Podzimní posvícenské posezení
proběhlo ve vnitřních prostorách místní sokolovny, a zúčastnil se jej malý počet lidí, pravděpodobně z důvodu obavy hrozícího přenosu
nemoci. Přesto si přítomní účastníci užili posvícenské posezení do ranních hodin při krásných písních v podání skupiny ČEČELBAND.
Kulturní akce, které by měly proběhnout
v zimních a jarních měsících, jsou též ohroženy (plesy, zábavy, masopust, máje…). Jsou
zrušeny i návštěvy při výročích narození občanů starších 70-ti let. Všem těmto občanům,
kterých se to týká a bude týkat, přejeme alespoň touto cestou vše nejlepší a hodně zdraví.

Myslivecké okénko
První letošní hon MS Čečelice-Konětopy proběhl 20. listopadu. Uloveno bylo
44 bažantů (kohoutů). Za hezkého počasí
se sešlo hodně mysliveckých kamarádů
i z okolních vesnic. Po první leči jsme si
opekli buřty a zahřáli se černou kávou. Tentokrát nám bylo po honě umožněno posezení v místním hostinci, kde jsme diskutovali
o loveckých záležitostech a pochutnali si
na dobré zvěřinové večeři. Myslivosti zdar.


Josef Zeman, Myslivecký spolek Čečelice-Konětopy
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Děti ze základní školy si
připomněly Den stromů
Den stromů se slaví 20. října nejen v České republice, ale
i v ostatních zemích Evropy. Tento den má připomenout, že
stromy jsou nezbytnou součástí naší krajiny.

Královna vánočního
stolu – vánočka
Tradiční vánočka by na slavnostním stole
neměla chybět. Výhoda je, že si ji můžeme
upéct třeba týden před svátky, vydrží
totiž dlouho vláčná. Uchovávat bychom
ji měli zabalenou v alobalu nebo pečícím
papíru a dobré spížce. K čaji nebo ke kávě
je vynikající pokrytá tenkou vrstvou
másla nebo jemně posypaná moučkovým
cukrem. Chutná báječně! Včetně opečených
mandliček na povrchu.

K přípravě vynikající vánočky
potřebujeme
½ kg hladké mouky
1 kávovou lžičku soli
10 dkg cukru moučky
1 vanilkový cukr
1 kostku droždí
½ másla
¼ l mléka
2 žloutky
citronovou kůru asi z ¾ citronu
špetku muškátového oříšku
rozinky
mandle
rum
Rozinky namočíme do rumu nejlépe přes
noc. Připravíme si kvásek – droždí rozdrobíme do ohřátého mléka (mléko musí být pouze vlažné), zasypeme lžičkou cukru moučka, nemícháme, necháme vzejít.
Zatím si do velké mísy dáme mouku, sůl,
vanilkový cukr, zbytek moučkového cukru prosetého přes sítko, citronovou kůru,
muškátový oříšek, dva žloutky a nakrájíme
½ změklého másla. Vše “na sucho” zpracujeme, jako když děláme žmolenku, do sypké
směsi.
Přidáme vyběhlý kvásek a hněteme
a hněteme. Těsto musí být hladké a na mísu
nelepit. Nejlepší je keramická mísa. Zabalíme do utěrky, klidně deky a necháme hodinu kynout. Poté jemně vmícháme rumové
rozinky a ještě necháme 10 minut u tepla.
Upleteme vánočku ze tří, čtyř nebo ze šesti
pramenů. Návody naleznete na youtube.com
Potřeme žloutkem a posypeme mandlemi. Aby nám vánočka nesjela, dáme po celé
délce špejle. Na 2 minuty vložíme do trouby
předehřáté na 200 C°, potom teplotu snížíme na 150 C° a pečeme cca 1 hodinu.
Dobrou chuť!
Tereza Netíková, šéfredaktorka

Foto Soňa Šebestová

Co by to bylo za oslavu, kdybychom se museli učit. Učebnice i sešity zůstaly v tento
den schované. Žáci se učili prvouku a přírodovědu. Pracovali samostatně, ale i ve skupinách.
Poznávali stromy, větve, kůru, listy a plody. Také se vydali do přírody. Pozorovali
pestrou paletu barev v podzimní přírodě.
Zdobili, tvořili, navlékali listy a zkoušeli
vyrábět papír.
Během dne zazněla i písnička od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře – Stromy.
Po celý den byli všichni šikovní, spolupracovali a měli dobrou náladu.


Hana Paličková, učitelka

JAK SE CÍTÍ STROM
Jak se cítí strom na podzim? Cítí
se jako červánky a je rád, že má
barevné listy. Strom vyčkává,
až mu opadají listy a nemá rád,
když do něj lidé kopou a olamují
větve. Nesnáší, když ho žerou
mravenci. Naopak má rád, když
ho datel léčí. Když je strom dutý,
znamená to, že je mrtvý. Bylo mu
cca 80 let, teď je už pár let mrtvý
a pokácený. Jako památkou nám
zůstal pařez.


Štěpán Martínek, žák ZŠ Čečelice

Žáci naší školy zazářili
Žáci 4. ročníku získali 2. místo v procvičování slovní zásoby v okresním kole soutěže.
V říjnu se žáci naší školy zapojili do Jazykového WocaBee šampionátu.
Jedná se o třetí ročník soutěže v učení slovíček cizího jazyka, ve kterém mezi
sebou soupeří studenti všech cizích jazyků od základních škol až po gymnázia,
a to nejen v Česku, ale také na Slovensku.
Šampionát probíhá online v inovativní aplikaci pro učení cizích slovíček s názvem
WocaBee. Celkem se do soutěže zapojilo
téměř 60 000 žáků!
V našem okrese se v TOP 3 umístili
žáci naší školy. Druhé místo získali díky
tomu, že v soutěžním období mezi 20.10.
a 29.10.2021 nahráli denně v průměru až
130 bodů (tzv. WocaPoints) na žáka.

Žáci v aplikaci získávají body pouze
za správné odpovědi při procvičování slovíček.
Celé třídě děkujeme za reprezentaci naší
školy a gratulujeme k umístění!


Soňa Šebestová, učitelka
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Od narození Karla Havlíčka
Borovského uplynulo již 200 let
Na konci měsíce října, přesně 31. 10., jsme si připomněli 200 let
od narození jednoho ze zakladatelů české žurnalistiky, Karla
Havlíčka Borovského, který se narodil v roce 1821 v Borové.
Jako český vlastenec, politik a neohrožený
žurnalista na počátku 19. století rozvinul aktivní boj proti rakouské vládě,
která nesplnila své konstituční
sliby a obnovila v Čechách
tuhý absolutistický režim. Za svůj postoj
vůči tehdejší vládě
byl tento vlastenec souzen a internován do Brixenu v Tyrolích
v roce 1851, kde
byl až do roku
1855.
Stal se vzorem českému lidu
za svou nebojácnost
a byl příkladem v boji
za svobodu národa. Jak
je uvedeno v nejstarší kro-

nice obce Čečelice, v roce 1910 na základě
usnesení volených zástupců obce a všech
spolků v Čečelicích bylo jednohlasně rozhodnuto, postavit Karlu Havlíčku
Borovskému pomník.
Socha v životní velikosti
je zhotovena z hořického
pískovce. Po nutných
terénních úpravách
byla
instalována
uprostřed obce.
Slavnostní odhalení sochy se
konalo 28. srpna
1910 za velké slávy a účasti lidu
z celého širokého
okolí a stalo se tím
i manifestací zdejšího
venkovského lidu za svobodu.
Jaroslav Jaroš, kronikář

Naši hasiči získali nové zkušenosti

Již v loňském roce se naší jednotce čečelských hasičů podařilo získat z letiště Václava
Havla starší, ale stále plně funkční dýchací
přístroje. Ty umožňují zasahovat v zadýmených prostorách anebo při požárech uvolňujících nebezpečné toxické látky. Doposud
jsme žádné dýchací přístroje neměli, a tak
byly naše možnosti zásahů značně omezené.

Používání dýchacích přístrojů má spoustu podmínek, jednou z mnoha je dobrý
zdravotní stav a další odborná příprava.
V loňském roce však žádné školení dostupné nebylo. Dvoudenní kurz Nositel dýchací
techniky v hasičské škole v Bílých Poličanech jsme tedy absolvovali až začátkem října letošního roku.

První den plný teorie byl informačně bohatý, například tím, že nejjedovatější kouř
vzniká hořením molitanu, polystyrenu,
nebo plastů. Den druhý byl akční, čekala
nás praktická část výcviku v zakouřeném
sklepení zámku, ve kterém se hasičská
škola nachází. Po závěrečném testu jsme
obdrželi potvrzení o úspěšném absolvování
kurzu, jež nás opravňuje k používání dýchací techniky.
Když jdu po naší vesnici a pohlížím
na komíny některých domů, tiše doufám, že
dovednosti, které jsme v kurzu získali, nevyužijeme brzy u někoho na půdě.
Nepodceňujte stav vašeho komína, dbejte
na pravidelné čištění a kontrolu od odborníků. Stále se najdou takoví “odborníci“,
kteří vám vystaví potvrzení bez kontroly.
To je dobré pouze k tomu, aby vám pojišťovna v případě požáru zaplatila škody. Ani to
však není jisté, na havarijní stav komína se
ve vyhořelém domě většinou snadno přijde
a pojištění nemusí být uznáno. Vy rázem
nemáte kde bydlet a mostů, pod kterými by
se dalo přespávat, v Čečelicích moc není.


Miroslav Netík, velitel JSDH Čečelice
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Máme za sebou úspěšnou
podzimní část SR 2021/2022
v cílové kategorii dospělých
Po polovině soutěžního ročníku jsme v dílčí tabulce se
ziskem 30 bodů na 2. místě nejvyšší okresní fotbalové
soutěže. Jsem přesvědčen, že naše umístění je zasloužené,
odpovídá reálné síle týmu a není dílem náhody.

Také mládežnické
týmy mají odehranou
kompletní podzimní část
soutěže
V dílčí tabulce přezimují:
U19 na 6. místě, U13 na 5. místě, pro U11,
U9 a U6 se umístění neeviduje.
V říjnu proběhl v Kladně turnaj okresních
výběrů hráčů U13. Do výběru OFS Mělník
byl nominován i náš hráč Vojtěch Šofr, ročník 2010. Ukazuje se, že snad jdeme správnou cestou.
Jiří Kábrt, trenér A-týmu

Prověřovací
cvičení hasičů

Máme za sebou 80 hodin tréninkových
jednotek, spousty naběhaných kilometrů
i množství herní a fyzické zátěže. Musím
pochválit hráče za přístup k tréninku i nasazení v zápasech. Velká zásluha patří i celému realizačnímu týmu, který hráčům vytváří nejlepší možné podmínky pro trénink
i utkání.
Máme věkově i výkonnostně vyvážený
tým, složený převážně z lokálních hráčů
a daří se nám jej vhodně doplňovat z vlastní
mládežnické základny.
Kvalitní sportovní výsledky přináší samozřejmě i dobrou atmosféru do týmu. Dobrá atmosféra v mužstvu, určitá hierarchie
propojení starších i mladších hráčů a komunikace je pro mne stejně důležitá jako
sportovní výsledky.

Ve 13 soutěžních utkáních jsme soupeřům nastříleli 39 branek, obdrželi pouze 19.
V týmu máme nejlepšího střelce soutěže a dle
mého názoru nebyl žádný tým v této soutěži
nad naše možnosti. Je však nutno připomenout, že jsme v poločase a hodnotit se bude
na konci soutěže, tedy v červnu 2022.
Jako vedení klubu se snažíme držet nastavené sportovní strategie, stále zlepšovat zázemí a podmínky pro fotbal, ale i pro
ostatní možnosti sportování v naší obci.
Lepší výsledky přináší i vyšší cíle.
Obec je pro nás strategický partner a my
jako klub se jí snažíme dobře reprezentovat. Podobně jako jiné akce, jsou i fotbalová
utkání určitou formou kulturního i společenského dění v obci. Naším cílem a snahou je, aby tomu tak bylo i do budoucna.

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
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V místní sokolovně proběhlo v sobotu
27. 11. cvičení čečelské jednotky dobrovolných hasičů. V 17:00 hodin byl jednotce
vyhlášen cvičný poplach. Poté, co se celá
jednotka seběhla a převlékla do zásahových obleků, vyrazila zdolat simulovaný
požár kuchyně v budově sokolovny. Po příjezdu už probíhalo vše jako u skutečného
požáru. V dýchacích přístrojích roztáhli
hasiči hadice do kuchyně a pokračovali se
zajišťováním přilehlých prostor. Aby toho
nebylo málo, bylo na sále několik ležících
osob s různými zraněními. Některá zranění
byla ošetřena na místě, některé osoby byly
na nosítkách vyneseny ven. Během cvičného zásahu přijeli také kolegové z JSDH
Satalice doplňovat vodu do našeho auta.
Na závěr proběhlo vyhodnocení zásahu.
I když cvičení neproběhlo bez chyby, mělo
pro naši jednotku mimořádně velký přínos.
Protože je stále co zlepšovat, chtěli bychom
v příštím roce cvičení zopakovat.


Miroslav Netík, velitel JSDH Čečelice

