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Rozvojové projekty,
které se připravují
Rekonstrukce hlavních
komunikací

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

Přislíbila Správa a údržba silnic, obec bude
projekty spolufinancovat. Výměna povrchu
má proběhnout postupně v ulicích Všetatská,
Byšická a Konětopská. V ulici Byšické připravujeme výstavbu nového chodníku, projednává se projektová dokumentace.
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Zvýšení bezpečnosti
na komunikacích
Za jasnou prioritu považujeme zvýšení bezpečnosti chodců při pohybu v obci, zejména
dětí. Analyzovali jsme problematická místa
hlavních komunikací a navrhli řešení – zpomalovací prvky, zvýšené stávající a nové přechody, místa pro přecházení, cyklokoridor,
prvky pro ochranu chodců. Usilovně sháníme projektanta pozemních komunikací pro
vyprojektování navržených prvků – pomozte
pokud víte.

Kapacita školy a školky
Začátkem dubna loňského roku proběhl Den otevřených dveří čističky odpadních vod,
díky kterému se občané mohli zúčastnit jejího spuštění.

Rozvoj obce nabývá
konkrétní podobu
Dotazník
V novém čtvrtletníku Vám, mimo jiné, budeme přinášet
informace o rozvoji obce. Získáte přehled o tom, jaké investice
se realizují, jaké se připravují a o kterých se uvažuje.

Obec má zpracován Program rozvoje obce, www.
cecelice.cz/cecelice/program-rozvoje-2018-2023/
a zastupitelstvo jej postupně naplňuje. V dokumentu jsou zakotveny rozvojové priority
na nejbližší roky. Je to dokument potřebný
nejen pro zastupitelstvo obce, ale především
pro Vás, obyvatele, kteří chcete znát záměry
samosprávy. Základem pro jeho vznik byl dotazník, ve kterém jste v roce 2015 měli možnost

vyjádřit Vaše názory a podněty k rozvoji obce.
Mnoho z Vašich podnětů se podařilo naplnit.
Nyní Vám dotazník předkládáme znovu a prosíme o podněty nové. Možnost máte osobně,
pokud si sjednáte schůzku na OÚ, e-mailem
na adresu mistostarosta@cecelice.cz, tištěným
dotazníkem rozeslaným do schránek anebo
dotazníkem v elektronické podobě na www.
survio.com/survey/d/Y9Y7K9V9N1A7L7M2N.

Realizované rozvojové projekty
ČOV a splašková kanalizace
Stavba je dokončena a plně funkční. Většina
domácností je připojena. Položení potrubí
bylo nutnou podmínkou pro navazující rekonstrukce komunikací.

kov. Počítá se s novými povrchy v asfaltu,
novými chodníky, přeložením elektrického
vedení do země, zelení a přípravou na rychlý
optický internet.

Dětské hřiště
Rekonstrukce a modernizace
místních komunikací
Započaly ihned po dokončení kanalizace. Rekonstruovali jsme již ulici Školní. Připravujeme ulice Nouzov, Hřbitovní, Družstevní a Mi-

Řada z Vás v podnětech apelovala na chybějící dětské hřiště. Vznikly proto herní prvky
na čtyřech místech v obci: na koupališti, fotbalovém hřišti, u fary a u Sokolovny.

Pokračování na 2. straně

Počet dětí v obci utěšeně narůstá a kapacita
školní budovy již přestává stačit. Připravujeme proto výstavbu nové dvoutřídní školky.
Budově základní školy jsme opatřili novou
fasádu. Pro školní zahradu jsme získali dotaci na revitalizaci v přírodním stylu. Jednáme
se sousedními Všetaty o smluvním zajištění vzdělávání našich dětí na druhém stupni
v tamní základní škole.

Naučná stezka
Projekt je připraven a ještě v roce 2019 umístíme do obce 10 infopanelů s historickou tématikou.
Libor Kurzweil, místostarosta


odpovědný za Program rozvoje obce

Nový zpravodaj
bude přinášet obecní
novinky
Vážení spoluobčané, milí čtenáři.
Dostává se Vám do rukou historicky
první časopis obce Čečelice. Na Čečelák, jak jsme náš zpravodaj pojmenovali,
se můžete těšit každého čtvrt roku. Posláním této tiskoviny je informovat Vás
o činnosti orgánů obce, o jejím rozvoji
a dalším dění. Dozvíte se zde o připravovaných, ale také již uskutečněných
kulturních a společenských akcích,
o sportovním a spolkovém životě, o historii i tradicích. Věříme, že tento časopis
zpříjemní Vaši volnou chvilku a že se při
jeho čtení odreagujete od běžných, všedních činností.


Za redakční radu Tereza Netíková, šéfredaktorka

|2

z p r áv y z o b c e / š k o l a

Připravuje se nový
Územní plán
Zahájili jsme přípravu nového Územního plánu, který nahradí stávající Územní
plán z roku 2001. V rámci přípravy nového
Územního plánu se může přehodnotit dosavadní urbanistická koncepce, tedy i rozsah
současných zastavitelných ploch. Obecně
lze říci, že majitelé pozemků zařazených
v původním Územním plánu do zastavitelných ploch, nemají automaticky nárok
na zařazení do zastavitelných ploch v novém Územním plánu. Přijímáme tedy podněty občanů na změny využití pozemků
v katastrálním území. Zasílejte je co nejdříve pomocí www.cecelice.cz/cecelice/podnety-k-uzemnimu-planu/ nebo podávejte osobně na Obecním úřadě.
Josef Zeman, starosta

Kroužek mladých hasičů
Hasiči nejsou obyčejný sport, není to věc,
kterou se naučíme za týden. A v tom spočívá jejich krása. Náplň kroužku „mladých
hasičů“ je obsáhlá, ale můžeme si uvést několik hlavních cílů. Děti se jako mladí hasiči učí základům požární ochrany (např. jaké
jsou druhy hasebních látek, jak se používají
a k čemu, povely, signály, uzly, práci s mapou či orientaci v přírodě). Tyto základy by
v nich měly vypěstovat trvalé návyky k požární bezpečnosti. Získané znalosti pak mohou šířit i mezi další mládež.
V letošním roce bychom se opět rádi zúčastnili soutěží v požárním útoku, závodů ZPV, uzlování, a také závodu „Juniorský Železný hasič“,
v tom jsme loni, zásluhou jedné z našich mladých hasiček, vysoutěžili krásné druhé místo.

Josef Najman, vedoucí kroužku mladých hasičů

Hasičský ples
odstartoval plesovou
sezónu
Dámy oděny do plesových šatů, pánové
do společenských obleků. Řeč je o Hasičském plese, slavnostní události ve spojení
společenského tance a taneční hudby v podání hudební skupiny Gradace.
Jako již tradičně, i letos odstartoval plesovou sezónu Sbor dobrovolných hasičů.
K tanci a poslechu hrála skupina Gradace,
která spolu s bohatou tombolou přilákala
na 113 lidí. Parket byl nabytý tanečníky
až do odbití půlnoci, kdy se začala losovat
tombola. Výherce první ceny si odnesl poukázku na maso v hodnotě 4 000,- Kč. Letos
byla tombola doopravdy bohatá, za což patří velký dík našim sponzorům. Zábava trvala do ranních hodin. Za hasiče mohu říci, že
se akce vydařila a těšíme se opět příští rok.
Tereza Netíková, členka Sboru dobrovolných hasičů

Realizované rozvojové projekty
Dokončení ze str. 1

Opravy památek
Všechny památky v majetku obce, kapličky
a pomníky se podařilo již opravit. Na Biskupství litoměřickém jsme vyjednali opravu kostela sv. Havla, která postupně probíhá. Nalezli
jsme také ekonomickou cestu k budoucí opravě dalšího církevního majetku, čečelské fary.

Cyklotrasy
Do roku 2015 nebyla v katastru obce žádná
cyklostezka ani cyklotrasa. Program rozvoje zajistil první z nich, č. 8241 Liblice – Čečelice – U Beranovy rokle. Následovat bude
cyklotrasa Čečelice – Všetaty po obnovené
Všetatské pěšině a dále po vedlejších komunikacích do Tišic a Mlékojed, kde se napojí na cyklotrasu č. 2 Labská.

Dopravní obslužnost
Jeden z Vašich nejčastějších podnětů. V letech 2016-17 jsme jednali o zapojení Čečelic
do systému pražské integrované dopravy
a v květnu 2018 se cíl uskutečnil. Ve všední den je k dispozici 9 autobusů na Všetaty, 8 na Byšice a další na Konětopy. Došlo
ke zvýšení frekvence spojů (i přes trvající
velmi nízkou obsazenost). Tarif PID přinesl možnost cestovat za daleko nižší cenu
a na jeden lístek.
Aktuality o zásadních rozvojových projektech můžete sledovat na www.cecelice.cz/
cecelice/rozvojove-projekty/
Váš kontakt pro otázky rozvoje obce:
mistostarosta@cecelice.cz.
Libor Kurzweil, místostarosta
odpovědný za Program rozvoje obce

Ohlédnutí základní a mateřské
školy za prvními měsíci roku 2019
Jan Palach
Při vzpomínkách na významné rodáky našeho okolí jsme využili 50. výročí
od smrti Jana Palacha. Žáci vyhledávali
informace o jeho životě. Se zájmem si prohlédli fotografie z jeho dětství. Na mapě
hledali rodný dům a základní školu, kterou navštěvoval. Společně jsme si naplánovali trasu pěšího výletu k Palachovu
rodnému domu, kde vzniká památník
a expozice věnovaná jeho životu. Pátrání jsme zakončili fotografiemi památníků
Jana Palacha nejen v naší republice, ale
i po světě. Překvapilo nás, kde všude si
jeho osobu připomínají.
Ilona Vejnárková, učitelka základní školy

Masopustní karneval
Abychom žákům přiblížili tradiční masopustní veselení, oblékli jsme si masky
(nejen ty masopustní) a společně s mateřskou školou si udělali krásné odpoledne
s masopustní tematikou. Žáci si připravili
vlastní pohoštění a organizovali soutěže.
Velké popularitě se těší soutěž o nejlepšího
tanečníka a tanečnici.
Soňa Šebestová, učitelka základní školy

Školka v akci
Nový rok 2019 jsme s dětmi v MŠ přivítali
radostně. Děti dostaly nové hračky. Nejvíce
se jim zalíbila molitanová stavebnice velkých kostek. Ještě po Vánocích rády zpívaly
koledy a vyprávěly své zážitky. Příchod Tří
králů oslavily tanečním rejem a zpíváním.
K tomuto tématu si zhotovily masky. Byla
vyhlášena nejlepší vyrobená maska. Tancování na dětské rytmické písničky se dětem
velice líbilo, zapojily se i malé děti.
V průběhu ledna a února jsme využili sněhové nadílky a skotačili na kopci u Sokolovny. Při bobování byla vidět v očích dětí
radost z pohybu. Naučily se i básničku
a písničku s pohybem „Sněhulák“. Toto si
společně namalovaly na velký karton. Radovaly se ze zdařilé malby.
Nezapomněli jsme ani na krmení zvěře
a ptáčků. Děti přinesly mrkev, jablíčka a suchý chléb. S těmito dobrotami jsme se vydali
ke krmelci, kam zvířátka pravidelně chodí.
Připravili jsme pro ně hostinu. Nezapomínáme ani na ptáčky na školní zahradě. Tam sypeme do krmítka různá zrníčka. Ptáčci nás
za to na jaře a v létě odmění pěkným zpěvem. Jiřina Lukešová, vedoucí učitelka mateřské školy

Zápis do 1. třídy 2019/2020
Datum: 10. dubna Čas: 14.00 – 16.00 hodin
Pro školní rok 2019/2020 budou zapsány do 1. ročníku děti, které dovrší k 31. 8.
2019 věku šesti let a děti s odkladem školní docházky z minulého školního roku.
Zákonný zástupce předloží u zápisu rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj občanský průkaz.
Další informace – tel.: 315 696 422, e-mail: zs.cecelice@seznam.cz

www.skolacecelice.cz
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Masopust v Čečelicích
dříve a dnes
Obec Čečelice byla celá staletí obcí zemědělskou a v podstatě
dříve i nábožensky orientovanou. Tyto skutečnosti měly
i původní význam při jednotlivých slavnostech, které tvořily
hlavní osu vesnického společenského života.
Po důstojných a rozjímavých vánočních
svátcích přišlo období masopustu. Čas,
kdy se dbalo na jídlo, pití a rozverné veselí s tancem a maškarami. Začíná hned
po Třech králích 7. ledna a končí s masopustním úterým. Masopust je dobou hodování nikoli půstu.
Typické pro masopustní veselí byly a stále jsou masky. K vidění byly masky Turků,
husarů, židů, různých bab a dědků, nevěst
a ženichů. Hojné byly i masky zvířat, jako
je např. kobyla, medvěd apod., ale i atrapy
vzducholodí, letadla aj. Masopustní veselí
muselo skončit do úterní půlnoci. Rozloučení s bujarým masopustem bylo „pochování basy“, kdy muzikanti dohráli, přivázali
na basu černý fábor a v průvodu se vynášela z hospody ven. Někdy se také místo basy
pochovávala slaměná figura.
Masopust v roce 1935
Jako v předchozích letech, tak i v roce 1935
se uskutečnil tradiční masopustní průvod
s maskami. Z Prahy byla získána maska
býka a šaška vysokého 3 metry. Rovněž
naši mladí sportovci a konstruktéři sesta-

Josefská zábava
Sobota 16. 3. 20.00 hodin
Sokolovna
K tanci a poslechu hraje skupina
Fragment Band.

Jarní Poupatovský bál
Sobota 13. 4. 20.00 hodin
Sokolovna
K tanci a poslechu hraje skupina Bonus
Pavla Pilaře.

Pálení čarodějnic
Úterý 30. 4. 18.00 hodin
u hasičské zbrojnice
Občerstvení zajištěno.

Rodina se baví
Čtvrtek 9. 5. 2019 16.30 hodin
školní zahrada
PROGRAM: Přivítání, výstavka prací,
vystoupení dětí a žáků, soutěže rodin,
vyhodnocení.

Staročeské máje
Sobota 25. 5. průvod obcí
od místní Sokolovny.
Od 20.00 hodin taneční zábava.

Jaroslav Jaroš, kronikář obce

Masopust v roce 2019
Neuvěřitelných 10 let uplynulo od posledního masopustu konaného v obci, a tak zastupitelé, spolu se zájmovými organizacemi
spojili síly a oživili tuto lidovou tradici. A že
se povede naznačovalo už od pravého poledne slunečné a teplé počasí. Nejen sluneční
paprsky, ale zajisté i vůně ovárku, jitrniček,
sladkých a křupavých koblih i vynikajících
koláčků přilákala nespočet malých i velkých občanů. Všichni si přišli dopřát hojnosti zabíjačkového jídla a pochoutek, a také
lahodného moku. Děti samozřejmě v podobě teplého čaje a dospělí se mohli zahřát
u svařáčku nebo kávy. Posezení pod velkým stanem zpříjemnila milým hudebním
doprovodem místní skupina Čečel Band. Pro
děti byly připraveny soutěže a zábavný program. Masek se nesešlo moc, ale všechny
byly krásné a k vidění například udatní rytíři, Bílá paní, kominíček, ze zvířátek králíček, kočička, žirafka, princezny, lesní žínky,
klaun, kovboj, drahé tety a sladké cukrářky.
Za obětavou práci všem, kteří se na přípravách podíleli patří veliký dík. Děkujeme i Vám, kteří jste svou účastí podpořili
hezkou, lidovou tradici masopustu. Snad
jste si pěkně naplnili svá bříška neb jak se
říká: „velikonočního půstu se blíží období
a masu na čas odzvoní“.

Marcela Radomilová, zastupitelka obce

a Tereza Netíková, zastupitelka obce

Foto: Libor Kurzweil

vili velkou maketu letadla, která zasahovala svým rozměrem do celé šířky ulice.
Sešlo se mnoho lidí – zvědavců a přátel
čečelického fotbalu, aby náš sportovní
klub podpořili svou účastí, ale i finančně.
V průvodu se všichni vesele bavili, stejně
tak i večer při taneční zábavě, kdy byly
přestávky vyplněny býčími zápasy. Nálada byla nejen při reji masopustních masek
v ulicích naší obce Čečelice, ale i večer při
taneční zábavě nadmíru veselá.

Pozvánky
na kulturní akce

Dětský den
Sobota 1. 6. 2019 14.00 hodin
u hasičské zbrojnice
Je připraven bohatý program.

Další plánované
kulturní akce
27. 7. Čečelská lávka
17. 8. Pouťová zábava
24. 8. Turnaj v plážovém volejbale
5. 10. Drakiáda
19.10. Havelské posvícení s besedou
PhDr. Jaroslava Jaroše, CSc.
24. 10. Školní akce
9. 11. Svatomartinská husa
16. 11. Maraton ve cvičení
29. 11. Zpívání v kostele, jarmark
a rozsvěcení vánočního stromu
28. 12. Zimní pochod

SPORT
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Sportem ku zdraví aneb
proč sportovat
Cvičení spouští mechanismus uvolnění endorfinů, chemických
látek tvořených v mozku, díky kterým se cítíte šťastní.
Důležité je vybrat si takové cvičení, aby nás
bavilo alespoň půl hodiny nejméně třikrát
týdně. Existuje mnoho forem cvičení, které lze snadno zařadit do každodenního rozvrhu.
Třeba takové procházky povzbuzují činnost
srdce, plic, svalů a mysli, pomáhají spalovat
nadbytečné kalorie. Pro ty z Vás, kteří nejsou
v dobré kondici je vhodné plavání. Zvýšíte
sílu a vytrvalost, zpevníte svaly s nízkým
rizikem poškození kloubů. Zaplavat si můžete v nedalekých přírodních jezerech a nebo
v plaveckém bazénu např. v Neratovicích.
Pro lidi téměř všech věkových kategorií
je jedním z nejlepších druhů cvičení jízda na kole. Zvyšuje vytrvalost a posiluje
svaly na nohou. Proč nevyužít k projížďce

na kole např. naši cyklotrasu č. 8241 Liblice
– Čečelice – U Beranovy rokle.
Pro všechny úrovně zdatnosti je vhodný tanec. Klasický zlepšuje pohybové schopnosti,
moderní se podobá aerobiku a latinskoamerický zvyšuje pružnost. Aplikujte ho na společenských akcích obce a zájmových organizací.
Ti z Vás, kteří potřebují energický typ cvičení na hudbu, aerobní cvičení, které zvyšuje výkonnost srdce, plic, snižuje riziko
srdečních chorob a onemocnění krevního
oběhu, mají možnost chodit cvičit do místní
Sokolovny, kde každé pondělí od 18.30 hodin a středu od 17.30 hodin probíhá fitness
cvičení pro ženy a kondiční cvičení pro
ženy každou středu od 18.30 hodin.

Čečelský fotbal
a konec podzimu
Dorost (U – 19) OP Mělník
Mužstvo je přihlášeno jako sdružený tým, kde
jsou hráči z Čečelic, Byšic a Všetat. Po podzimní části jsou na krásném druhém místě
z 10 mužstev a na 1. místo ztrácejí jen 4 body.
Tréninky začínají v únoru každou středu
od 18 hodin a neděli od 10 hodin v Byšicích.
První mistrovské utkání na jaře odehraje dorost 24. 3. v 10.15 hodin na hřišti SK Mšeno.
Mladší žáci (U – 13) OP Mělník
Sdružený tým, který se skládá z hráčů z Čečelic, Byšic a Všetat.
Na podzim jsme měli přihlášen tým starších žáků, ale v zimě nám odešlo několik
starších kluků, a proto jsme byli nuceni
na jaro přihlásit tým mladších žáků.
Tréninky začínají od 12. 2. každé úterý
a čtvrtek v místní Sokolovně od 17 hodin.
Starší přípravka a mladší přípravka
Přípravky jsou sdruženými týmy Byšic
a Čečelic. Rozpisy tréninků a zápasů budou
během března.

Marcela Radomilová, starostka Sokola

Čečelský fotbal
a zimní příprava

Zimní soustředění

Muži A – tým 3. třída
Dva roky po sobě utekl mužstvu postup
do Okresního přeboru vždy o kousek,
a nyní mají po podzimní části náskok
7 bodů na druhé mužstvo TJ Sokol Dolany,
tak jim budeme držet palce, aby to dopadlo.

Zimní soustředění mužů se uskutečnilo v Harrachově v Krkonoších od 21. 2. do 24. 2.
2019. Ubytovaní jsme byli v hotelu Diana,
kde skvěle vařili a krásně se o nás starali.
Hned na první den byl naplánován přátelský přípravný zápas na umělé trávě TJ
Desná s týmem FK Smržovka, který hraje
na okrese Jablonec B. třídu. Kluci zápas poctivě odmakali a prohráli těsně 5:4.

Druhý den dopoledne byl výběh do místního okolí a odpoledne kondiční trénink s míčem na umělé trávě. V sobotu dopoledne
výběh proložený sprinty, odpoledne výběh.
Na neděli dopoledne byl naplánován výběh
a po obědě odjezd domů. Trenéři byli s přístupem kluků spokojeni, soustředění splnilo jejich očekávání.
Pavel Palička, trenér žáků
Foto: Pavel Palička

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 kteroukoli středu v 18.00 hodin.
Josef Najman, tel.: 603 171 66
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Tréninky začínají 5. 2. 2019 každé úterý
a čtvrtek v místní Sokolovně od 18.30 hodin.
Přípravné zápasy:
21. 2. Smržovka 1.B třída
3. 3. Dřísy
4. třída
9. 3. Chotětov
1.B třída
16. 3. Mšeno
OP

Rozpis utkání na jaro 2019
23. 3. 15.00 h. PTZ NelahozevesV
30. 3. 15.00 h. SK Liběchov domaD
7. 4. 16.30 h. TJ EMĚ MělníkV
14. 4. 16.30 h. FK Čechie Kralupy n/Vl.V
20. 4. 17.00 h. TJ Sokol DolanyD
28. 4. 17.00 h. TJ Sokol JeviněvesV
4. 5. 17.00 h. TJ ŘepínD
11. 5. 17.00 h. FC Sokol OvčáryV
18. 5. 17.00 h. TJ Sokol ObřístvíD
25. 5. 17.00 h. FC LobkoviceV
1. 6. 17.00 h. SK Slavia V. Borek BD
8. 6. 17.00 h. TJ Sokol SazenáV
15. 6. 17.00 h. TJ Liaz VehloviceD
(v = venku / D = doma) Pavel Palička, trenér žáků

