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Výměna elektrorozvodů
se chystá v ulici Nouzov,
U Trativodu a Hřbitovní
/2021

Foto Libor Kurzweil

Dne 25. května vítr vyčistil vzduch a z Cecemína se nabídl nevídaný výhled na Ještěd.

Koncem června budou zahájeny stavební práce na výměně elektrorozvodů nízkého napětí, resp. nadzemního vedení
za podzemní vedení s odstraněním sloupů
v ulicích Nouzov, U Trativodu a Hřbitovní
(od Nouzova po OÚ). Výkopové práce se
budou převážně provádět ručně „bez“ výkopové techniky a začnou ulicí Nouzov od trafostanice u Sv. Václava západním směrem.
Stavební práce budou probíhat po dobu cca
jednoho roku bez zásadních silničních uzávěr. Vzhledem k tomu, že v těchto ulicích se
budou pohybovat dělníci a určitá technika,
je třeba omezit parkování motorových vozidel, aby nebyl narušen průběh stavby.
Stavbu bude provádět společnost ENERG
-SERVIS a.s., stavbyvedoucím bude pan
Josef Jirásek (tel. 603 508 021).
Prosíme občany, aby stavební firmě byli
nápomocni při různých situacích, které vyplynou v průběhu stavby, jako upřesnění
různých přípojek-kanalizace, plyn, voda,
telefon apod. Věříme, že i tuto náročnou
stavbu společně zvládneme.


Síť pro budoucnost Čečelic
Stejně důležitou službou, jakou je elektřina,
plyn nebo kanalizace, se stane vysokorychlostní internetové připojení pomocí optických sítí. Tyto budou již v brzkých letech
nutností pro efektivní práci z domova (Home
Office), fungování chytré domácnosti, cloudové služby, komunikaci a domácí zábavu,
fungování místních firem a organizací. Raketově stoupá počet připojených zařízení
a nároky na objem přenášených dat. Dnes
používaná připojení WiFi nebo ADSL nebudou svou rychlostí a kapacitou dostačovat.
Jednoznačnou budoucností jsou optická
vlákna, nejmodernější kabeláž, která přenáší data rychlostí světla. Poskytovatelé budou
moci díky optickému vysokorychlostnímu
internetu nabízet i více než 10x vyšší rychlosti než u připojení „starým telefonním“
(metalickým) kabelem nebo přes Wi-Fi.

Optický kabel

Zdroj: www.ventureinsights.com.au

Optické připojení bude nutností prakticky
všude a pro všechny. Obce nebo části měst,
které se o zavedení optického internetu nepostarají, začnou brzy zaostávat.

Počet obyvatel Čečelic není tak vysoký,
aby bylo možné reálně očekávat rychlý vstup
některého poskytovatele internetu a masivní
investici zahrnující rozsáhlé výkopové práce a tím i vysoké náklady. Jednou by k tomu
bezpochyby došlo, znamenalo by to však
dlouholeté čekání na dobu, než poskytovatelé
pokryjí veškeré více zalidněné, tj. komerčně
zajímavější lokality, tedy města a větší obce.
Je zde ale jedna možnost, jak mnohé
z nich předběhnout a stát se díky rychlému
internetu atraktivní obcí. Jde o to chytře využít veškeré rekonstrukce ulic, chodníků,
elektřiny nebo kanalizace k tomu, abychom
současně pokládali takzvané mikrotrubičky,
do kterých se optické kabely kdykoliv později, a již bez výkopů, nainstalují. Čím více
takové stavební připravenosti vytvoří obec,
tím aktraktivnější se lokalita stane pro vstup
poskytovatelů, kteří projekt dokončí a internet budoucnosti spustí. Obec Čečelice proto
ve prospěch svých obyvatel, organizací a firem sama vyvíjí aktivitu k zahájení postupné
výstavby sítě. Kromě zrychlení realizace je to
výhodné i tím, že obec dokáže stavět přípravu velmi efektivně a s minimálními náklady.
Na poskytovatele zůstane pouze zbývající
část investice a tím levnější internet můžeme
mít. Pro datovou síť budoucnosti nyní připravujeme studii a pokud se zadaří, ještě letos
bude první z našich ulic na superrychlý internet připravena.
Libor Kurzweil, místostarosta

Josef Zeman, starosta obce

Myslivecké okénko

Foto Libor Kurzweil

V červnu si již dlouhá léta připomínáme měsíc myslivosti a ochrany přírody. Tato tradice
u nás vznikla v roce 1959. Proč právě červen?
Je to přelom jara s létem. V tomto období přichází v přírodě na svět největší počet mláďat
všech živočichů a bují veškerá vegetace. Proto
v tuto roční dobu si zaslouží příroda zvýšenou
ochranu. I my můžeme pomoci chránit přírodu a to třeba tím, že naše pejsky nebudeme
nechávat volně pobíhat po okolí, budeme se
pohybovat pouze po cestách a ne v lánech obilí, vojtěšky apod. V přírodě neodhazujeme odpadky (papíry, plastové láhve apod.), tzn., co
si do přírody přineseme, to si také odneseme.
Velkým problémem je také pohyb motorkářů,
kteří svými hlučnými stroji ruší nejen zvířata
v přírodě, ale i nás lidi.
V lese se budeme chovat tiše. Pokud při
našich procházkách narazíme na srnče,
zajíčka atd., v žádném případě je nebereme
do ruky, ale místo v tichosti opustíme a věříme, že se jejich „mámy“ o ně dobře postarají. Josef Zeman, Myslivecký spolek Čečelice-Konětopy
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Mezinárodní den
rodiny
Dne 15. května si připomínáme „Mezinárodní den rodiny“.
K jeho vyhlášení došlo poprvé v roce 1992
na valném shromáždění Organizace spojených národů. Tato každoroční pozornost
věnovaná rodinám odráží důležitost, kterou
mezinárodní společenství připisuje rodinám
jako základním jednotkám společnosti, právě tak jako jeho zájem o situaci rodin ve světě. Rodina je důležitým faktorem základu
celé společnosti a je velice důležitým prvkem pro výchovu budoucích generací.

Nezapomněli jste popřát
svým maminkám?

Mateřská škola věnovala tématu
RODINA celý květen
Děti si hrály na maminku a tatínka, na to,
co doma rodiče dělají, jak doma mamince
a tatínkovi pomáhají a jak si společně hrají.
Vyprávěly nám, kdo do rodiny patří a kde
žijí, jaké mají sourozence, babičky, dědečky, tetičky, strýčky a s radostí nám sdělovaly své zážitky. Na toto téma jsme stavěli,
vařili, uklízeli, zahradničili a vše nás moc
bavilo.
Michaela Košťáková

Poznáte některou maminku?

Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. V Česku se slaví (podle
amerického vzoru) druhou květnovou neděli. V tento den dávají děti svým matkám
květiny nebo jiné dárky, většinou vlastnoručně vyrobené. Obdobou je Den otců, který se slaví vždy třetí neděli v červnu.

Foto Soňa Šebestová, učitelka ZŠ

Na maminky nezapomněly
ani děti ze školy a školky
V MŠ děti kreslily, stříhaly, lepily, malovaly,
aby potěšily maminku malovanou květinou
a přáníčkem. V ZŠ maminkám starší žáci
udělali portrét a mladší žáci zase košíček
s květinou a srdíčko.
Kolektiv ZŠ a MŠ

Základní škola oslavila tento
den projektem
Foto Michaela Košťáková

Ve středu 19. 5. jsme ve škole oslavili „Den rodiny“ společným
dopoledním projektem „Rodina nás inspiruje“. Projekt byl
zaměřen převážně na matematiku a její aplikace, pracovní
činnosti a výtvarnou výchovu.
Žáci po celou dobu projektu pracovali v týmech – rodinách. V první části projektu si
určili jméno rodiny, povolání, koníčky jednotlivých členů a vybrali si rodinné mazlíčky. Poté dostali několik úkolů, kde si měli
procvičit vyhledávání na internetu, plánování, kooperaci ve skupině a další přínosné
kompetence. Rodiny si společně naplánovaly dovolenou, vyrobily si matematické pexeso a připravily jídelníček na neděli s recepty. Dle receptů každá rodina „nakoupila“
v internetovém obchodě potřebné ingredience. V druhé části projektu, měly týmy výtvarně zpracovat téma: „V které části domu
moje rodina tráví nejvíce času?“ Využily
k tomu techniku dokreslované koláže. V závěru dopoledne jsme si zasoutěžili v povlékání dek a polštářů, škrábání brambor, šně-

Foto Soňa Šebestová, učitelka ZŠ

rování bot a zapínání košil. Byla to opravdu
veliká legrace. Myslíme, že tento den bavil
každého žáka.
Učitelé ZŠ
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Dříve špýchar, dnes
sokolovna

Členové sokola Čečelice v roce 1908.

V letošním roce 2021 si připomínáme 95. výročí budovy.
Na počátku 20. století se v Čečelicích začal
velmi slibně rozvíjet společenský život. Už
v roce 1903 byl založen spolek Jednota Sokol, který v sobě sdružoval mládež i dospělé, oddané myšlence rozvoje tělesné zdatnosti. Tento spolek si vytvořil nejen dobrou
tradici, ale i velkou oblibu u místního
obyvatelstva. Konalo se nejen cvičení, ale
i soutěže, cvičilo se i na sokolských sletech
v Praze i v blízkém okolí, hrála se divadelní
představení. Mnoho mladých i starších lidí
v Čečelicích zde nacházelo své kulturní,
společenské i fyzické vyžití.

Na samém počátku se sokolové soustřeďovali, cvičili a hráli divadlo v sále místního hostince pana Vágnera čp. 40 a rovněž
cvičili a soutěžili na velkém dvoře u pana
Houdka čp. 33.
Přestože podmínky byly sotva dostatečné,
nadšení bylo značné. Tato situace trvala celé
skoro čtvrt století, než nastala změna. Do tohoto období zasáhla I. světová válka 1914 –
1918, do které odešlo mnoho mladých mužů.

Po válce došlo k pozemkové reformě v novém Československu, kdy velká část půdy
od velkostatku v Byšicích a Přívorech přešla
do majetku drobných hospodářů, proto se
panské pozemky i zdejší čečelská sýpka (špýchar) stala pro původní účely již nepotřebnou.
Tuto příležitost a zároveň nadšení ze vzniku
samostatného Československa využila Jednota Sokol a tento tzv. panský špýchar i s 32
korci polí od majitele knížete JUDr. Bedřicha
Lobkovice za cenu 20 tis. Kč odkoupila.
Z této „pochmurné“ budovy vznikla sokolovna, která se stala pěknou dominantou
obce Čečelice. Práci projektoval a stavební
dozor vykonával stavitel Chvátal ze Dřís.
Přestavba a vnitřní zařízení stálo cca 110
tis. Kč. Obec přispěla přibližně jednou pětinou. Jednota měla v hotovosti 20 tis. Kč
a zbytek se hradil půjčkou.
Slavnostní otevření tělocvičny se konalo
28. září 1926. Byly uspořádány tělovýchovné akademie, okrsková cvičení, taneční zábava za velké účasti lidí z celého okolí.

Místní členové Jednoty Sokola tak mohli
v daleko lepších podmínkách (už v tělocvičně) nacvičovat na slety, kterých se pravidelně zúčastňovali i po II. světové válce.
V roce 1936 byla ustanovena Národní
jednota střelecká a na sokolském cvičišti
byla zřízena střelnice. V době X. všesokolského sletu v roce 1938 navštívila Čečelice
výprava jugoslávských sokolů.
Za II. světové války byl sokolský majetek
zkonfiskován. Sokolská činnost byla úplně
zakázána, i přesto někteří lidé v kulturní
činnosti nadále pokračovali. Se značným
úsilím 7. prosince 1942 vznikl Kroužek divadelních ochotníků, který do svých řad získal
několik zájemců z mladých lidí. Od té doby
do konce roku 1945 bylo sehráno 21 představení a konalo se 9 jiných kulturních akcí.
Po válce roku 1945 došlo znovu k aktivní sokolské činnosti. Činní byli i divadelní
ochotníci a to až do 60. let 20. století. Sokolové z Čečelic, jak dospělí, tak i mládež, se
aktivně zapojili do cvičení a cvičili v Praze na Strahově na XI. všesokolském sletě
v roce 1948. Pak slety nahradily tzv. Spartakiády.
Od roku 1989 až do současnosti je TJ Sokol v Čečelicích aktivní a zvláště pak se daří
kondičnímu cvičení žen, stejně tak funguje
oddíl sokolské všestrannosti pro děti. Velice
aktivní je oddíl kopané, zvlášť pak dospělí
muži, ale i žáci a dorost zapojený do projektu STM (sdružený tým mládeže) Čečelice –
Byšice – Všetaty.
Jaroslav Jaroš, kronikář

Pozvánky
na kulturní akce
Obec Čečelice a místní organizace plánují následující kulturní akce, které se
uskuteční v závislosti na epidemické
situaci.

Čečelská lávka
SOBOTA 7. srpna 14.00 hodin
Hasičská zbrojnice
Soutěže ve vodě i na souši pro děti
i dospělé

Pouťové posezení s muzikou
pod širým nebem
SOBOTA 14. srpna 19.00 hodin
Sokolovna
Bavit se a tancovat...

Pouť
SOBOTA 14. srpna
a NEDĚLE 15. srpna
Sokolovna
Atrakce pro děti i dospělé
Úprava cvičiště v roce 1926.
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hasiči

Vydali jsme se stezkou po stopách rytíře Římka
Když se sejde pár nadšených maminek
z řad hasiček i nehasiček, mohou vzniknout krásné nápady. Jedním takovým je
i projekt, který uskutečnily k příležitosti oslavy svátku dětí. Od 1. do 6. června
mohl každý vyrazit za pokladem po stopách rytíře Římka. Maminky i tatínci
s různě malými lovci hledali v okolí obce
poklad. Cesta k němu vedla převážně
krásnou krajinou a bezpochyby byla i velmi dobrodružná. K pokladu se museli dostat přes 12 stanovišť s různě náročnými
výzvami. Na konci je čekal úkol ze všech
úkolů nejtěžší, najít truhlici s pokladem
a pomocí kódu otevřít zámek. Klíč získali
vyluštěním tajenky. V truhle na děti čekala zasloužená odměna.
O nadšení z odvedené práce a o chuť
do práce budoucí nás nepřipravilo ani řádění vandalů, kteří na stezce nadělali nepořádek a poškodili zámek od truhlice tak, že
jsme museli pořídit nový. Vandalismus se

Foto Eliška Reslová

v naší obci bohužel stále více rozmáhá, je
ničen obecní majetek, dokonce i herní prvky pro děti, v altánu u hasičské zbrojnice
po mládeži zůstává nepořádek – nedopalky

Požáry ve venkovním prostředí
V minulém čísle jsme zveřejnili článek o požárech
v domácnostech a jak se před nimi chránit. V tomto období
hrozí zvýšené riziko požárů v přírodě. O možných úskalích si
můžete přečíst v tomto článku.
Každé jaro musíme likvidovat zvýšené
množství požárů v přírodním prostředí
– hoří suché trávy, křoviny, lesní porosty
a také odpady. Teplé jarní počasí totiž láká
k pálení biologického odpadu na zahrádkách nebo v lesích. Lidé se tak zbavují staré
trávy, listí, větví nebo klestí. Kvůli nenahlášenému pálení mnohdy vyjíždíme zbytečně.
Zbytečné je navíc i samotné pálení, bioodpad je možné odvézt na určené místo do ZD
ke zkompostování a je z něj užitek.

Chceš hrát
fotbal?
TJ Sokol Čečelice oddí l kopané

Nábor dětí do oddílu
ve věku 4-8 let.
Tréninky budou probíhat pravidelně,
každý čtvrtek od 16:30 do 17:30 h.
Pro případné bližší info:

Jiří Kábrt

606 673 423

Každoročně se setkáváme s velkým jarním nešvarem – vypalováním suchého porostu, zejména trávy, což je činnost velmi
nebezpečná a ze zákona zakázaná. V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona fyzické pokuta ve výši až 25 tis. Kč.
Právnické osobě a podnikající fyzické osobě může být udělena pokuta až do výše
500 tis. Kč.

Pálení má svá jasná pravidla
Při spalování hořlavých organických látek
na volném prostranství, je třeba dodržovat
tato pravidla:
• Pálit komunální a průmyslový odpad je
zakázáno.
• Každé pálení klestí je třeba ohlásit na Krajské operační středisko Hasičského záchranného sboru středočeského kraje v Kladně,
tel.: 950 870 011 nebo přímo v elektronickém formuláři na webových stránkách.

od cigaret, odpadky, pomalované stoly i lavice apod. Rádi bychom proto oslovili rodiče, aby se svými dětmi promluvili. Děkujeme.
Tereza Netíková, členka SDH Čečelice

Návod na elektronické ohlášení
https://paleni.izscr.cz/
Při případném kontaktování operačním
důstojníkem je nutné dbát jeho pokynů
a poskytnout potřebné informace o pálení.
• Při náhlém zhoršení počasí – silném větru
je nutné pálení přerušit, oheň uhasit, v lese
místo pro pálení izolovat pruhem širokým
nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu, z důvodu přenosu požáru lesní hrabankou,
• místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,
• opustit místo pálení je možné až po úplném uhašení ohně,
• místo pálení po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště pravidelně kontrolovat,
• příjezdové cesty vedoucí k místům pálení
nesmí být zataraseny,
• spalování se může provádět pouze v bezpečné vzdálenosti od objektů a porostu,
• plošné vypalování porostů je zakázáno.
Neohlášené pálení může mít za následek
planý výjezd hasičů, který se společně s finančním postihem za přestupek hradí.
Za všechny členy našeho sboru Vám přeji krásné léto, a u každého táboráku myslete
na to, že i z malého ohýnku může vzniknout
velký požár.


Miroslav Netík, velitel JSDH Čečelice
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