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• Obec Čečelice se stala od 1. 2. 2020 plátcem DPH.
• Pod obecním úřadem je nově přistaven
kontejner (černá popelnice) na odkládání
rostlinných olejů a tuků, před vložením
do kontejneru je nutné nalít oleje a tuky
do plastových lahví a uzavřít zátkou.
• Obecní úřad upozorňuje, že v případě
výměny vodoměru je nutné nahlásit stav
“starého” vodoměru a datum výměny pro
výpočet stočného.
• Obecní úřad apeluje na občany, kteří mají
bezdrátový přijímač BOR-1 a nemají ho
zapnutý v síti, aby ho vrátili.


Josef Zeman, starosta

Myslivecké okénko

Projděte se Čečelskou
stezkou a poznejte naši obec
Čečelice jsou obcí s prastarou a bohatou
historií, vynikajícím způsobem dokumentovanou v místních kronikách. Nová naučná
stezka tuto historii veřejně představuje návštěvníkům obce a všem obyvatelům včetně mladých. Historie obce se tak zachová
příštím generacím. Zveme Vás k prohlídce
nových infopanelů v obci, které představují
naše Čečelice dříve a dnes, věnují se nejvýznamnějším památkám jako kostelu sv.
Havla a faře, zavzpomínají na pana faráře
Hermanna Schmida, který je našim čestným
občanem. Věnují se i školní budově a ději-

nám vzdělávání v Čečelicích, Sokolu, ochotnickému divadlu, Sboru dobrovolných hasičů
a jeden speciální vysvětluje dětem třídění odpadu. Na otočných kostkách si prohlédnete
historické pohlednice a na dalších stezka nabízí tipy na výlety do blízkého okolí. Náklady
byly vskutku minimální, jelikož návrh, výrobu i instalaci jsme si zajišťovali sami a s pomocí místních. Jestliže se Vám nápad zalíbí,
budeme v příštích letech pokračovat a stezku
rozšíříme na Byšický kopec o vycházkový
okruh pro děti s poznáváním místní krajiny
a přírody. 
Libor Kurzweil, místostarosta

Jelikož se opět blíží
roční období, ve kterém přichází na svět
největší počet mláďat
volně žijících druhů
zvěře, upozorňujeme,
že je nutné dodržovat
několik
důležitých
zásad. My lidé si často neuvědomujeme jaké
ztráty na životech mláďat může zavinit zdánlivě neškodné volné pobíhání psů, proto je
nutné především v tomto období mít psa neustále pod kontrolou a vodit ho pouze po cestách a ne ve volné přírodě.
Pokud najdeme v přírodě osamocené mládě, tak se ho v žádném případě nedotýkáme,
protože by ho „matka“ mohla opustit. Velkým
nešvarem je též jízda na motocyklech ve volné přírodě. Pyrotechnickou zábavou trpí nejen psi, ale i další domácí zvířata a volně žijící
zvěř. Pokud se vyvarujeme těmto negativním
jevům, uděláme hodně pro zlepšení životního
prostředí naší volně žijící zvěře.


Josef Zeman, Myslivecký spolek Čečelice – Konětopy

Bezpečnost je naší prioritou
Milí občané, v okénku rozvoje obce tentokrát přinášíme téma ze všech nejdůležitější. Byli bychom s ním přišli mnohem dříve,
ale nápady brzdil nedostatek projektantů.
Na hlavních komunikacích je několik míst,
která jsou riziková z pohledu bezpečnosti. Chybí přechod k autobusové zastávce,

přechod na Konětopské mezi chodníky,
přechod od obchodu ke škole je nevýrazný
a především, cesta z parku k obecnímu úřadu míří na silnici přímo před protijedoucí
auta a rozhledu chodců, cyklistů i řidičů
brání kostelní zeď. Provoz aut rychle narůstá a stejně tak i rychlost jízdy, proto místa
dříve bezpečná dnes již nevyhovují. Na začátku roku 2020 jsme projektanta konečně
získali a zapracovali na dopravní studii,
která otevírá cestu k zvýšení bezpečnosti.
Dnešní přechod ke škole bude opatřen zpomalovacími polštáři a nasvícen. K zastávce
bude vyznačen přechod nový, stejně tak
mezi chodníky na Konětopské. A rizikové
místo v parku? Oddělíme jej zcela od komu-

Toto je naše nejrizikovější místo a projekt
jej zabezpečí. Do té doby buďte opatrní,
hlavně děti na kolech!

nikace. Chodník z parku prodloužíme podél kostelní zdi a zaústíme na přechod pro
chodce u obchodu. Oba parky se tím krásně
propojí.
Libor Kurzweil, místostarosta
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Mateřská škola pod lupou
Základní škola
a Mateřská škola Čečelice

Srdečně vás zveme na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v mateřské škole, který se bude
konat dne

15. DUBNA 15–16 hod.
Těšíme se na vás a vaše děti!

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
2020/2021
V novém roce jsme opět nezapomněli
na zvířátka a ptáčky. Do krmelce děti donesly plno dobrot. Také jsme pravidelně
sypali ptáčkům zrní do krmítka na zahradě.
Děti v rámci projektu “Cesta za bludným
kořenem“ stříhaly a nalepovaly na papír
krmítka a ptáčky. Poznávaly, kteří ptáčci
přezimují a kteří odlétají do teplých krajin.
Práce se všem dětem povedla.
I ve školce proběhla akce Malý architekt.
Děti stavěly z lega podle plánku a seznámily se s novými pojmy.
Konec měsíce února jsme zakončili Maškarním karnevalem. Jiřina Lukešová, učitelka MŠ

22. dubna 13:30 – 17:00 hod.
Pro školní rok 2020/2021 budou zapsány
do 1. ročníku děti, které dovrší k 31. 8.
2020 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 2020 do konce června 2021.
Podmínky přijetí těchto dětí budou rodičům
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 2020/2021

5. května 14–16 hod.
v ředitelně ZŠ a MŠ Čečelice

JARNÍ SBĚR PAPÍRU
Ve dnech 16. až 20. března
proběhne školní sběr starého papíru.
Další informace:
tel.: 315 696 422, e-mail: zs.cecelice@seznam.cz

www.skolacecelice.cz

Škola v akci
V lednu jsme navázali na celoroční projekt
zaměřený na řemesla a profese „stavařskými činnostmi“, Malá technická univerzita
za námi přijela s programem „Malý architekt“. V pracovních činnostech jsme si postavili město z různých stavebnic a materiálů a ani procházka obcí nám nezůstala cizí.
V sychravých lednových dnech pobavili
starší žáci mladší dramatizací světových
bajek, na kterou si všichni vyrobili masky
a kulisy. Soutěž v jazykolamech potrápila
nejednoho z nás, čímž děkujeme všem rodičům, že se s dětmi pečlivě připravovali.
Měsíc únor byl věnován textilnímu průmyslu a masopustnímu veselí. Abychom
žákům přiblížili tradiční masopustní zvyky,
oblékli jsme si masky (nejen ty masopustní), povyprávěli si o lidových tradicích
a udělali si krásné odpoledne s masopustní
tematikou.
Oslavy dne mateřského jazyka jsme věnovali i našim unijním sousedům. Žáci
pátých ročníků se seznámili s úředními
jazyky, s hymnami a reáliemi těchto států.

Textilní průmysl se odrazil i do tohoto dne,
kdy jsme se pokusili ilustrovat české básně batikou, vyšili si iniciály našich jmen
a vyrobili si písmenkovou abecedu z textilií. Také jsme si zahráli na módní návrháře
a při besedě se švadlenou jsme se seznámili
s různými stehy, šicím strojem a střihy.
Nezapomněli jsme ani na čtení. Přijela
nás navštívit paní lektorka se zajímavými
čtenářskými dílnami.
Mladší žáci si povídali nad knihou Jeden
za všechny a všichni za jednoho, ti starší pracovali s knihou Případ pro mistrova
žáka a sbírali informace o Leonardovi da
Vinci.
Učitelé ZŠ a MŠ Čečelice
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V předešlém čísle časopisu jsme Vám slibovali více z přednášky
pana docenta Jaroslava Jaroše, kterou vedl na Havelském posvícení
v Sokolovně. Hovořil zde například o stáří významných čečelských
stromů, a právě o nich si můžete přečíst v tomto článku.

Kulturní akce
Josefská zábava – ZRUŠENA
SO 21. března 20.00 Sokolovna
K tanci a poslechu hraje skupina
Fragment Band.

I stromy v Čečelicích
mají svoji historii
Životní prostředí, péče o zeleň, ta byla
vždy v popředí zájmu nejen místních obyvatel obce Čečelice, ale i zastupitelů obecního
úřadu. Nasvědčuje tomu i samotná skutečnost, že v 30. letech 20. století byl ustanoven v obci „Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny“, dnes je k tomuto účelu v obci
zřízen Výbor pro kulturu, sport a zeleň.
Mimořádný vztah ke stromům měli lidé
od pradávna. Strom představoval spojení
země a nebe, kořeny tkví v zemi a koruna
směřuje k nebi.

Jarní Poupatovský bál
SO 18. dubna 19.30 Sokolovna
K tanci a poslechu hraje skupina
BizaBand.

Pálení čarodějnic

vysázel 106 meruněk, 34 ořechů, 189 keřů
vinné révy, 300 sazenic břečťanu. V Sadovkách bylo vysázeno 168 švestek a u obecní
váhy 1 ořech a rovněž 1 u sochy sv. Václava. V té době bylo v Čečelicích 4 691 ovocných stromů.

ČT 30. 4. 18.00
u hasičské zbrojnice
Občerstvení zajištěno.

Staročeské máje
SO 23. 5.
Průvod obcí od místní Sokolovny.
Po průvodu taneční vystoupení dětí.
Od 20.00 hodin taneční zábava.

Dětský den
Sobota 6. 6. 2020 14.00
u hasičské zbrojnice
Je připraven bohatý program.

Vysazování stromů
před sto lety až po současnost
Roku
1919 byly slavnostně vysazeny 2 lípy, jedna
u kostela, druhá v parku. Tyto lípy se staly symbolem míru a svobody, měly se stát
připomínkou pro budoucnost a zároveň
i symbolem slovanské pospolitosti. Jak se
uvádí v jiných textech, lidé si tímto činem
s úctou vzpomněli na těžce získanou svobodu a mír, pro které položili svůj život v I.
světové válce i naši muži – spoluobčané
Čečelic, a proto na jejich památku byly vysázeny tyto dva vzácné stromy. Do dnešní
doby se zachovala pouze jedna z nich, a to
lípa u kostela, druhá byla v samém počátku
vandaly poničena. Dnes, po více než sto letech tato lípa u kostela působí mocně svojí
korunou a krásou.
1930 byly oploceny parky ve středu obce
a vysázeny okrasné stromy a keře u pomníku Mistra Jana Husa.
1935 U Močidel bylo vybudováno na obecním pozemku koupaliště a vedle byl vysázen višňový sad na počest Bohumíra Bradáče, předsedy poslanecké sněmovny.
1936 místní tělovýchovný spolek Sokol

V měsíci březnu oslaví významné životní jubileum PhDr. Jaroslav Jaroš,
CSc., rodák z naší obce Čečelice.
Celý svůj život zasvětil školství. Nejvyšší akademickou funkci zastával
na Pedagogické fakultě UK v Praze jako
proděkan. Je autorem řady knižních publikací o naší obci i o činnosti spolků. Vydal též publikace několika obcí okolních.

Další plánované akce
Červenec

Čečelská lávka
Pouťová zábava
1949-1950 Pozemkům na jih od Jahodového kříže se říkalo U Dubu. Aby název nezanikl a aby měl také své opodstatnění, byl
vysázen tehdejším čečelským farářem nový
dub, který zde stojí dodnes.
1957 podél pěšiny do Všetat, která byla
zřízena v roce 1925 přes luka, byl vysázen
po celé délce větrolam z topolů. Téhož roku
byly vysázeny topoly na fotbalovém hřišti
a na hřbitově.
1957-1960 byly vysázeny lípy u sochy sv.
Václava.
V ulici Konětopská stojí lípa někdy z poloviny 20. století (ohnutá).
V Družstevní ulici, kde býval kal zvaný
„Kraťák“, stojí dvě statné lípy někdy z první
poloviny 20. století.
Dosud nejmladší lípa byla vysazena
25. 10. 2018 k 100 výročí ČSR.


Jaroslav Jaroš, kronikář obce

Od roku 2013 je kronikářem obce Čečelice a aktivně spolupracuje při zajišťování různých akcí v obci. Jeho práce
kronikáře a celkové zmapování minulých
i současných dějin obce bude sloužit příštím generacím čečelských občanů.
Přejeme panu Doc. Jarošovi hlavně
hodně zdraví, životního i pracovního elánu do dalších let.

Říjen

Školní akce
Havelské posvícení
Listopad

Zpívání v kostele a jarmark
s rozsvícením vánočního stromu
Prosinec

Zimní pochod

Začala plesová sezóna
Na všechny, kteří se přišli pobavit na hasičský ples čekal vkusně vyzdobený sál
a na stolech malé občerstvení v podobě
čerstvého chleba a škvarkové pomazánky. Sál Sokolovny se roztančil něco málo
po 20.00 hodině. Na parketu vládla bezvadná atmosféra, kterou podpořila skupina
Gradace. O půlnoci se losovala tombola,
která byla opět bohatá. Výherce první ceny
si odnesl poukázku na nákup masa v hodnotě 4 000 Kč. Zábava trvala až do ranních
hodin. Děkujeme všem, kteří se hasičského
plesu zúčastnili a podpořili tak kulturní život v naší obci. Těšíme se zase za rok.


Tereza Netíková, členka SDH Čečelice
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Sobotní odpoledne patřilo masopustu
„To zase byla příjemná sobota!“
Kdyby si takovouto větu řeklo
alespoň pár návštěvníků
čečelského masopustu, tak
by byla pro organizátory a pro
všechny, kteří se na přípravách
podíleli, tou nejlepší odměnou.
Masopustní hostina se zabíjačkovými
specialitami k takovéto akci neodmyslitelně patří a na dobrotách „přímo z kotle“ si
pochutnávali jak dospělí, tak i děti. Ovar,
jitrnice, jelítka ale i nadýchané koláče a masopustní koblihy mizely z připravených pultů rychlostí blesku.
Tradiční svařáček a kapela Čečel band se
postaraly o příjemnou náladu.
Kdyby ale nebylo některých dětí, tak se pro

masopust typický pestrobarevný rej maškarád nekonal. Dospěláci nějak na maškary pozapomněli, alespoň že dětských masek
bylo k vidění docela dost.
A moc si to užívaly. Mohly se vyřádit na koloběžkách při slalomu, přeskakovat překážkovou dráhu, nebo jen tak pobíhat kolem
plácku s herními prvky a v přilehlém parku.
Přálo i počasí a tato povedená akce končila
až s přicházejícím soumrakem.

Masopust byl od nepaměti pro lidi svátkem
hodování, během kterého se připravovali na následný čtyřicetidenní půst. Vy ale
na půst a odříkání zapomeňte, nikdo se nevydrží omezovat dlouho. Dopřejte si jídelníček rozumně vyvážený, zvyšte výdej kalorií
pravidelným cvičením, lépe spálíte tuky
a posílíte ochablé svaly. A přijďte podpořit
další nadcházející akce, ať nám tradice v obci
nevymizí.
Marcela Radomilová, zastupitelka obce

Naši mladí hasiči a jejich účast
na Floriánkovo uzlování

Rozpis zápasů mužů na jaro

Na podzim loňského roku se řady mladých hasičů rozrostly o nové
členy, kteří jsou nadšeni pro hasičinu a chtějí závodit pro zábavu.

15. kolo

Tak jsem s těmito novými, ale i s ostatními
mladými hasiči začal pomalinku trénovat
na závody, až se nějaké objeví. Měli jsme
štěstí, že se nemuselo dlouho čekat na příležitost vyzkoušet svoje dovednosti v hasičské zručnosti v uzlování, topografii, zapojování plata (hadic, proudnic a rozdělovače)
do celku a v technických prostředcích pro
hasiče (určování co je co po hmatu v bedně
po slepu).
Na tyto první závody v Libiši bylo potřeba poskládat družstvo o pěti členech
ve věku 12 – 15 let.
Bohužel v tomto věkovém rozhraní máme
pouze čtyři mladé hasiče, tak jsme toto
družstvo doplnili o jedno mladšího hasiče
(10 let).
Věděli jsme, že v tomto složení nemůžeme pomýšlet na přední místa (bednu), ale
nechtěli jsme nic vzdávat a měli chuť závodit. Chuť byla velká, ale projevila se tréma,
a tak se stalo, že se nebojácným hasičům
na prvním závodě něco pokazilo a paměť
začala také občas vynechávat. I přes tyto
překážky naši mladí hasiči zaťali zuby a bojovali až do konce. Probojovali se na hezké
13. místo ve své kategorii.
Také musíme říci, že i když nemáme mladé hasiče v mladší kategorii 9 – 11 let pro
celé družstvo. Máme ve svých řadách jednu
mladou hasičku, která jela s námi a zkusila
své odhodlání a dovednosti v družstvu mla-

14. kolo

Neděle 22. 3. 2020 15:00

SK SLAVIA V. BOREK, z.s. – TJ Sokol Čečelice

Sobota 28. 3. 2020 15:00

TJ Sokol Čečelice – TJ Sokol Tišice

16. kolo

Neděle 5. 4. 2020 16:30

FK PŠOVKA MĚLNÍK – TJ Sokol Čečelice

17. kolo

Sobota 11. 4. 2020 16:30

TJ Sokol Čečelice – TJ Sokol Obříství

18. kolo

Sobota 18. 4. 2020 17:00

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

19. kolo

Sobota 25. 4. 2020 17:00

TJ Sokol Čečelice – SK Mšeno z.s.

20. kolo

Neděle 3. 5. 2020 17:00

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

21. kolo

Sobota 9. 5. 2020 17:00

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

dých hasičů z Lužce, kterým jeden závodník
onemocněl a potřebovali náhradníka.
Abychom nehovořili jen o mladých hasičích, tak i něco k dospělým. Na všech závodech je potřeba hodně rozhodčích a pomocníků rozhodčích, i zde jsme mohli podat
pomocnou ruku a vyslat dva naše dospěláky,
kteří zvládli role rozhodčích na výbornou.
Všem zde zmíněným, jak mladým hasičům, tak i rozhodčím děkuji za účast a obětování svého času pro zábavu druhým,
v tomto případě dětem.


Josef Najman, vedoucí hasičské mládeže

22. kolo

Neděle 17. 5. 2020 14:00

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

23. kolo

Sobota 23. 5. 2020 17:00

TJ Sokol Čečelice – TJ Záryby, z.s. B

24. kolo

Sobota 30. 5. 2020 17:00

SK VOJKOVICE A – TJ Sokol Čečelice

25. kolo

Sobota 6. 6. 2020 17:00

TJ Sokol Čečelice – TJ Sokol Dolní Beřkovice

26. kolo

Sobota 13. 6. 2020 17:00

SK Labský Kostelec – TJ Sokol Čečelice



Pavel Palička, trenér
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