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Ve dnech 19. až 21. čevna bude u Sv. Václava
(ul. Družstevní) přistaven kontejner na objemný odpad (nábytek, lina, koberce,
apod.). Do kontejneru NEPATŘÍ stavební
materiál a nebezpečný odpad.

Foto Miroslav Netík,

Změna při přijímání
bioodpadů

Foto Libor Kurzweil

Jarní Čečelice

Krizovou situaci jsme zvládli
Vážení spoluobčané,
uplynulé tři měsíce jsme prožili v období,
které nikdo z nás nepoznal. Bylo to období
nouzového stavu, karantény, omezení volného pohybu, nošení roušek atd.
Jsem velice rád, že v naší obci nebyl zjištěn
žádný případ nákazy COVID-19. Epidemii
takových rozměrů nikdo z nás nečekal.
Tato zcela nová událost ohrožující zdraví
a život obyvatel prověřila náš charakter.
Vážení spoluobčané, děkuji vám všem, že
jste dodržovali veškerá vyhlášená opatření (rozhodnutí). Udělali jsme nepříjemná
opatření, jako uzavření mateřské školky,

zrušili jsme návštěvy občanů při různých
životních jubileích, kulturní a sportovní
akce, byly částečně omezeny úřední hodiny na OÚ apod. Tímto děkujeme Vám všem
za pochopení těchto omezení.
Jen díky vám jsme tuto nepříjemnou situaci
ustáli ve zdraví. Také tímto děkuji všem ženám, které se zapojily do šití roušek.
Věřím, že se náš život opět brzy vrátí do normálních kolejí, že si již prázdninové měsíce
užijeme naplno.
Ještě jednou vám všem děkuji a přeji vám
krásné léto a hodně zdraví.


Josef Zeman, starosta obce

Vážení spoluobčané, od 27. června 2020 dochází ke změně přijímání bioodpadů. Ruší
se prostor skládky za tenisovým kurtem.
Nově můžete bioodpad vozit přímo do areálu zemědělského družstva na vyhrazené místo každý týden ve středu od 10.00
do 16.00 hodin a v sobotu od 10.00 do 12.00
hodin. Vstup do areálu bude pouze z ulice
Družstevní (hlavní vstup).
Ve středu se musí každý nahlásit v kanceláři družstva u pana Krymla. V sobotu bude
přijímací osoba přímo u vyhrazené plochy
v zadní části družstva. Prosíme o dodržování
stanovených dnů a časů.
Josef Zeman, starosta

Ordinační dny
gynekologie Byšice
Každou sudou středu od 7.30 do 11.00 hodin
(13.5., 27.5., 10.6., 24.6., 22.7., 19.8.).

Lékárna Všetaty
Změna otevírací doby: pondělí – pátek
od 8.00 do 15.00 hodin.

Aktuality z rozvoje obce
Tvorba nového Územního plánu úspěšně pokračuje. Na samotném začátku proběhlo výběrové řízení na zhotovitele a posléze vzniklo
zadání pro Územní plán. Obec Čečelice přijímala podněty občanů k zpracování nového
Územního plánu a při tvorbě návrhu byly
všechny podněty vypořádány. Nyní se návrh
Územního plánu připravuje k projednání.

Jaké jsou hlavní priority?
1. Rozvoj Čečelic především jako obytného
sídla, při současném zachování tradičního zemědělského charakteru obce.

2. Plošný rozvoj zástavby úměrný reálným
rozvojovým možnostem území, s ohledem na kapacity dopravní a technické
infrastruktury i veřejné vybavenosti
a na možnosti jejího rozšíření, i s ohledem na ochranu hodnot území a limity
využití území.
3. Ochrana nezastavěného území před zástavbou a jiným nevhodným využitím.
4. Zvýšení prostupnosti krajiny obnovou zaniklých cest a pěšin.
5. Zachování charakteru a struktury stávající zástavby.

6. Nové vodní plochy a další opatření k udržení vody v krajině. Libor Kurzweil, místostarosta
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Učíme se, pozorujeme, tvoříme...

Škola on-line
Když musela naše škola v březnu téměř ze
dne na den zavřít a začít učit na dálku, proběhly mezi námi bujaré diskuze. Zadávat
úkoly pouze jednou týdně, nebo využijeme
moderní technologie a zvládneme i s našimi nejmenšími nějaký druh on-line výuky?
Na tuto situaci jsme vlastně už byli připraveni, naše třídy jsou vybaveny počítači,
učitelé notebooky a od 1. třídy se snažíme
seznamovat děti s informačními technologiemi a využívat je při výuce. Přesto, on-line
výuka z domova je něco jiného, než práce
s počítačem při vyučování. Všem nám bylo
jasné, že druhý stupeň, střední školy a vysoké s tímhle nebudou mít problém. Ale my
na prvním stupni?

První kroky:
S učiteli jsme si řekli, co jsme a nejsme
schopni zvládnout a jaké množství úkolů
budeme dětem dávat, abychom je nezahltili.
Shodli jsme se, že hlavním cílem bude udržet kontakt s dětmi, rozptýlit je, zabavit, aby
nebyly smutné, že nemohou jít ven, za kamarády, do školy. V tu chvíli jsme si ještě
mysleli, že to bude trvat spíše dva nebo tři
týdny. První týden výuky byl spíš technický – po prvních pokusech s různými aplikacemi jsme vybrali dvě, vyhovující našim
podmínkám. Věřili jsme, že rodiče s dětmi
toto vzdělávání uvítají a budou s video konzultacemi spokojení. Od druhého týdne už
začala on-line výuka hlavních předmětů –
češtiny, matematiky, angličtiny, přírodovědy, vlastivědy a prvouky.

Alternativní školní den:
V každé třídě probíhá výuka trochu jinak
– podle možností rodin a schopností dětí.
Většina dětí využívá skupinových Skype
konzultací, které jsou vypisovány každý
týden z českého jazyka, matematiky a angličtiny. Dále využívají individuálních Skype
a Whatsapp schůzek ke čtení. U ostatních
předmětů se mohou domluvit individuálně
přímo s vyučujícím. Během on-line výuky
se snažíme udělat to, k čemu je nezbytná
přítomnost učitele. Dále dětem zadáváme
samostatnou práci přibližně na půl hodiny
denně. Vytváříme el. pracovní listy, které
nám žáci posílají zpět, nebo fotí vypracované stránky pracovních sešitů, které mají
doma k dispozici. Hodně klademe důraz
na to, abychom poskytovali dětem okamžitou zpětnou vazbu. Hodnocení na dálku má
také svá specifika, snažíme se hlavně motivovat a chválit.
Myslíme si, že jsme on-line výuku zvládli, jak nejlépe jsme uměli. Těšíme se, až se
s dětmi zase uvidíme. Závěrem bychom
rádi poděkovali všem rodičům za spolupráci, ochotu a obětavost – bez vás bychom to
nezvládli.


Kolektiv ZŠ a MŠ Čečelice

Druhé pololetí letošního školního roku probíhá jinak než je obvyklé. Vše se odehrává
v domácím prostředí nebo on-line. Při
výuce na dálku musíme sami zkoumat svět
kolem nás. Nejvíce času jsme zatím strávili
na zahrádce pozorováním květin. V okolí vyrostly i nové stromy – říkalo se jim
,,ROUŠKOVNÍK“. Někteří z nás tvořili velikonoční výzdobu, jiní pekli nádivku nebo
mazance. Ti zvídavější se pustili do jarních
pokusů. Nechali naklíčit čočku, pšenici, ječmen nebo jiná semínka. Poctivě zapisovali
průběh celého pokusu a zjistili, že již druhý
den se objevilo slabé klíčení, čtvrtého dne
se objevil stonek, listy se ukázaly pátý den
a do týdne vyrostla krásná rostlinka.
Protože nám někdy bylo doma smutno,

zkoušeli jsme si představit, že jsme kouzelníci a umíme se přenést někam, kde je
nám krásně. Vymysleli jsme si svůj ostrov
a spoustu dalších věcí. V představách jsme
si splnili naše tajné sny a přání. Třeba se
nám některé z nich splní i ve skutečném
světě – teď ve škole, o prázdninách nebo někdy v budoucnu.


Rouškovník Patrik Bačo, Ostrov – Jan Kruliš (sloh)



Kolektiv ZŠ a MŠ Čečelice

Zahradní pokojíčky ve Školní ulici
V areálu základní a mateřské školy jsme
na jaře začali realizovat projekt:
Environmentální zahrada – Zahradní
pokojíčky v MŠ a ZŠ Čečelice, podpořený
Státním fondem životního prostředí ČR.
Tématem je souznění člověka s přírodou,
což je vyjádřeno jak použitými materiály,
tak programovou náplní. Současně je přihlíženo k tomu, že zahrada je primárně určena pro pobyt dětí, se zaměřením na jejich
environmentální vzdělávání.

ZAHRADNÍ POKOJÍČKY
v ZŠ a MŠ ČEČELICE

Projekt si klade za cíl vybudovat zahradu
rozdělenou do několika částí „zahradních
pokojíčků“ s různým způsobem využití.
Ty jsou částečně vymezeny živým plotem
a dubovými lavicemi. Zahrada tak dostává
vnitřní řád a nabízí dětem prostředí, ve kterém budou moci rozvíjet své dovednosti.
Důležitým faktorem je zakotvení procesu
učení do celého projektu. Děti získají multi-

funkční prostor pro relaxaci i výuku, díky němuž se rozšiřují jejich schopnosti poznávání.
Prvky do environmentální zahrady si částečně navrhli žáci školy, když psali dopis architektkám (Atelier IMAGINARIO: Ing. Andrea
Junková a Ing. arch. Alena Roztočilová),
jaké přírodovědné koutky, vzdělávací aktivity a prostory pro relaxaci by na nové zahradě
uvítali. Dopis doplnili vlastními ilustracemi
na toto téma. Díky této jedinečné spolupráci
vznikl unikátní koncept na míru.
Dříve byla školní zahrada koncipována tak,
že dětem sloužilo větší množství herních
prvků. Rozlehlý, spíše parkově upravený
pozemek a zeleň pak tvořily jakousi „přírodní kulisu“. Zahrada neplnila svůj vzdělávací
účel tak, jak bychom si představovali.
Přínos spočívá ve fyzické realizaci přírodního hřiště, které poskytuje herní vyžití.
Přibližuje dětem přírodní zákony, podporuje
zájem o faunu, floru a životní prostředí. Celá
zahrada je „obalena“ keři, záhony, popínavkami, stromy s plody nebo listy, které jsou
pro děti zajímavé, vyskytují se ve Středních
Čechách a tak se díky popiskům mohou děti
naučit, jak která rostlina vypadá a jaké rostliny mohou najít v okolní přírodě.
Vytvořením zahrady zkvalitníme environmentální výchovu dětí, které mohou realizovat učení praktickou činností, pochopit příklady různých biotopů. Pokračování na str. 3
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Slavíme
80. výročí
vzniku
Mateřské
školy
Právě před osmdesáti lety,
a to 24. května 1940 byla
v Čečelicích zřízena
tzv. Obecní mateřská škola.
Otevření „školky“ se stalo v té době velkou
pomocí rodičům, kteří většinou v Čečelicích pracovali na polích.
Mateřská škola byla umístěna v přednáškovém sále v obecním domě. Vyučování
bylo zahájeno 24. května 1940. Mateřská
škola v obecním domě, kam bylo v té době
zapsáno 24 dětí, neměla dlouhé trvání.
Od 1. března 1941 byla přemístěna do budovy obecné školy. Počet dětí stoupl na 34.
K celodennímu provozu od 7.00 do 18.00
došlo ve školním roce 1950/1951. Mateřská
škola byla ve své činnosti velmi úspěšná
a sídlila v budově národní školy čp. 57.
K velké události došlo v Čečelicích 17. října 1965, kdy byla slavnostně otevřena nová

budova mateřské školy, jejíž součástí byly
i jesle, budova byla umístěna vedle sokolovny. Provoz zde trval až do roku 1995, kdy se
„školka“ znovu stěhovala zpět do přízemí
školy do její pravé části. Jesle však už byly
zrušeny. Od 1. dubna 1995 zahájila mateřská
škola svůj provoz v budově základní školy.

Mateřská škola dnes
Mateřská škola se nachází v malebném
prostředí naší obce. Nyní je mateřská škola
spojená se základní školou jako příspěvková organizace, zřizovatelem je Obec Čečelice, ředitelkou je Hana Slánská.
Je součástí příspěvkové organizace
s právní subjektivitou. Zařízení bylo plně
modernizováno a odpovídá po všech stránkách hygienickým normám. Mateřská škola
je jednotřídní s kapacitou 27 dětí.
Koncepce vychází z podmínek, které
okolní prostředí poskytuje. Důraz je kladen
na všestranný rozvoj osobnosti. Za příz-

Co je to tu nového?

Foto Libor Kurzweil

V zábřeží nedávno vznikl nový areál Jezdeckého oddílu Sokol Přívory. Domov v přírodě
tu má dvanáct koní a jeden poník. Zázemí
se ještě bude vylepšovat, ale již dnes je moc
hezké, nechybí ani prostor pro parkurové skákání. K areálu se můžete procházkou podívat
nejsnadněji tak, že odbočíte ze žluté turistické
trasy vedoucí pod Cecemínem. Libor Kurzweil

Zahradní pokojíčky ve Školní ulici
Pokračování ze str. 2

Veškeré uskutečněné aktivity v rámci projektu povedou žáky k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě. Děti tak budou mít
k dispozici prostor pro kutění, pěstování,
hry i pro společné stolování venku. Přírodní
ráz zahrady ozvláštní hromada větví z ořechů určená k úkrytu různých živočichů,
sluneční hodiny, pumpa se systémem žlabů
odvádějících vodu k přilehlé vegetaci. Cesta
smyslů, v níž jsou použité různé materiály,
které mohou děti objevovat bosými chodidly, domeček z vrbového proutí, louka a indiánské teepee. V rohu zahrady je ohniště
s „mapou nerostů“ vyskytujících se na území ČR. K pozorování živočichů jsou v zahra-

Obecní mateřská škola byla původně
od 24. května 1940 v Obecním domě.

dě umístěny motýlí keře, hmyzí hotel, ptačí
budka a různé úkryty.
Osázení zahrady od vstupu vytváří z areálu školy přírodní biotop, který poskytuje
dětem i dospělým pocit relaxace, soužití
s živou přírodou a estetický zážitek.
Všichni se moc těšíme na realizovanou
vysněnou zahradu. Jsme moc rádi, že jsme
získali tento příspěvek, který nám pomůže
proměnit naši zahradu v podnětné prostředí pro děti a učitele. Velké poděkování patří
všem realizátorům a zřizovateli. Rádi vás
všechny v našich zahradních pokojíčcích
uvítáme během plánovaných školních akcí.
Kolektiv ZŠ a MŠ Čečelice ve spolupráci s Atelier IMAGINARIO:
Ing. Andrea Junková a Ing. arch. Alena Roztočilová

nivého počasí tráví děti co nejvíce času
na zdravém vzduchu, k čemuž slouží zařízená školní zahrada a vycházky do okolní
přírody. Vyučující dbají na individuální
a věkové zvláštnosti dětí a snaží se vytvářet
dobré mezilidské vztahy. Proces výchovy je
cílevědomý a plánovaný tak, aby správným
způsobem probíhal celkový rozvoj osobnosti
dítěte. To by mělo postupně získávat samostatnost a schopnost svobodného projevu.
Hlavním cílem je spokojenost a štěstí našich dětí.
Jaroslav Jaroš, kronikář
Tereza Netíková, zastupitelka obce

Kulturní akce
V souvislosti s mimořádným opatřením v rámci šíření koronaviru jsme byli
nuceni zrušit celou řadu plánovaných
kulturních akcí. Na akce, o které jsme
v důsledku současné situace přišli, se
můžeme těšit v příštím roce. Pokud se
bude situace nadále vyvíjet příznivě, pobavíme se na pouťové zábavě už v srpnu.

Další plánované akce
Říjen

Havelské posvícení s besedou
PhDr. Jaroslava Jaroše, CSc.
Listopad

Svatomartinská husa
Zpívání v kostele a jarmark, poté
rozsvěcení vánočního stromu
Prosinec

Zimní pochod
Přesné termíny budou včas zveřejněny
na webových stránkách a úřední desce
obce.
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Požár, jaký nepamatujeme!

Myslivecké okénko
Stavy a lov spárkaté zvěře
V současné době narůstají v naší honitbě
stavy zvěře dančí a prasete divokého.
V minulých letech dle evidence odlovů bylo
ulovení „divočáka“ velká vzácnost a ojedinělá záležitost. Nárůst stavů této zvěře začal až
změnou plodin na zemědělských pozemcích,
a to mnohahektarovým výsevem kukuřice
a řepky. V těchto porostech má černá zvěř
úkryt a dá se říct i celoroční potravu. Zatímco
v období od roku 1965 do roku 1980 dle evidence nebyl uloven žádný divočák, tak v roce
2014 bylo uloveno 19 ks, v roce 2018 12 ks,
v roce 2019 též 12 ks. Zvěř dančí se v evidenci
od roku 1965 neobjevila ani jednou, ale například v roce 2014 byly uloveny 2 ks, v roce
2018 3 ks, v roce 2019 již 8 ks. Pro doplnění je
nutné se zmínit o lovu naší nejběžnější vysoké zvěře, a to srnčí. V roce 1965 byly uloveny
3 ks, v roce 1975 4 ks, v roce 1985 3 ks, v roce
1995 6 ks, v roce 2014 10 ks, v roce 2018 6 ks,
v roce 2019 3 ks. Bohužel narůstá velký počet
úhynů této zvěře převážně střetem s motorovými vozidly. V roce 2018 byl úhyn zvěře srnčí 11 ks, v roce 2019 již 21 ks!


Josef Zeman, Myslivecký spolek Čečelice-Konětopy

Léčivá síla bezu
Voňavé květy černého bezu jsou všude kolem nás a jsou zadarmo. Jejich léčivou sílu
můžeme využít v mnoha podobách. Rozdrcené čerstvé květy do konzistence kaše přikládat jako obklad na bolavé klouby, sušený
květ poslouží pro přípravu čaje. Ten uleví
při kašli a nachlazení. Antioxidanty v květu
bezu mají protizánětlivé a antibakteriální
účinky, vitamín C, A, vitamíny řady B.

Já mám pro vás recept na léčivý sirup,
ze kterého si můžete připravit výbornou
bezovou limonádu.
12 velkých květů černého bezu
hrst máty, hrst kopřiv, 6 citronů
špetka kyseliny citronové, cukr krupice
Svaříme 3 litry vody s 3 kg cukru (kolik
litrů vody, tolik kilogramů cukru), přidáme květy bezu, mátu a kopřivy, na plátky
rozkrájené citrony i se slupkou, ale bez jader! Přidaná kyselina citronová působí jako
konzervant. Ale pokud nechcete skladovat
a určíte k rychlejší spotřebě, dávat nemusíte.
Necháme macerovat 24 hodin, scedíme
přes plátno (poslouží kuchyňská utěrka)
do sklenic.
Marcela Radomilová, zastupitelka obce

V neděli 8. března
2020 byl na linku 150
ohlášen požár v areálu
zemědělského družstva
v Čečelicích.
Přes systém fireport byl vyhlášen poplach čečelské jednotce dobrovolných
hasičů. Sešla se téměř kompletní jednotka, k požáru vyrazilo 12 ze 13 ti hasičů.
V plamenech byla celá hala, ve které bylo
uskladněno seno, technika a jiný materiál.
Začalo se s hašením, ale hlavně zamezením rozšíření požáru na přilehlou dřevěnou budovu. Na místo se postupně sjížděli

Foto Petr Douša

dobrovolní hasiči z okolí a několik profesionálních jednotek. Část naší jednotky zajišťovala plnění cisteren z hasičské nádrže
a z hydrantu, zbytek zůstal na místě a pomáhal s hašením ohně. Kolem půlnoci přijela speciální technika, kontejner na hašení pneumatik a vozidlo na výrobu pěny
z Mladé Boleslavi, jeřáb ze Zbiroha a bagr
z Jihlavy, který rozhrnoval hořící seno
v hale. Kolem třetí hodiny ranní byl požár
skoro uhašen, jen seno ještě dohořívalo.
V tuto chvíli zůstala na místě už jen naše
jednotka, aby hlídala požářiště. V pondělí odpoledne bylo místo požáru předáno
majiteli objektu a naše jednotka se tak
mohla vrátit na základnu. Pro většinu členů to byl největší požár za dobu působení
ve sboru a je třeba říci, že si všichni počínali velice profesionálně a obětavě. Tímto
bychom také chtěli poděkovat našim starostlivým občanům, zejména hostinskému
z hospody v sokolovně, který nám ráno
donesl občerstvení.


Miroslav Netík, velitel JSDH

Fotbalové jaro
Muži zahájili přípravu na jarní sezónu tréninky každé úterý a čtvrtek na začátku
února. Tréninky začaly fyzickou přípravou
v místní sokolovně a výběhy po okolí Čečelic. Byly sehrány také dva přípravné zápasy
na umělé trávě v Benátkách nad Jizerou.
Prvním soupeřem byly Benátky „B“, které
hrají okres a hrají za ně převážně dorostenci. Utkání skončilo 5:3 pro domácí. Druhý
zápas proti Chotětovu, který hraje 1.B třídu
jsme prohráli jen těsně a to 5:4. V termínu
5.- 8.3.2020 se uskutečnilo fotbalové soustředění mužů v Jilemnici v Krkonoších
a zúčastnili se ho všichni hráči a trenéři.
V krásném okolí města Jilemnice naběhali
spousty kilometrů. K dispozici byla ještě

nová sportovní hala, krytý bazén, sauna
a vířivka. Soustředění splnilo očekávání
ke zlepšení fyzického fondu všech hráčů
a k utužení party.
Všichni jsme se těšili na jarní fotbalovou
sezónu, ale ta byla z důvodu výskytu koronaviru zrušena. Tak teď nám nezbývá nic
jiného než doufat, že se podzimní část uskuteční bez nějakého omezení. Pavel Palička, trenér
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