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KDY A JAK VOLIT?

/2022

Novinky z rozvoje obce

V pátek 23. září od 14:00 do 22:00 hodin
V sobotu 24. září od 8:00 do 14:00 hodin
Volební systém pro komunální volby je
poněkud složitější než u ostatních voleb.
Místo kroužkování se křížkuje. Volič může
zakřížkovat buď celou stranu, nebo pouze
jednotlivé kandidáty z různých stran dle
svých osobních preferencí. Hlasů může rozdat tolik, kolik je členů zastupitelstva, u nás
je jich 9. Pokud volič zakřížkuje více než je
členů v zastupitelstvu, je volební lístek neplatný.
Volit může pouze občan ČR starší osmnácti let. S sebou musí do volební místnosti přinést občanský průkaz nebo cestovní
pas. Od volební komise volič obdrží obálku,
popřípadě náhradní volební lístek. Za plentou pak lístek vyplní podle svých preferencí
a vloží do úřední obálky. Následně ho hodí
před komisí do zapečetěné urny.
V naší obci byly podány 3 kandidátní listiny.
V předchozích komunálních volbách
v roce 2018 byla účast v naší obci 56,40 %.

O volbách do senátu
Foto Libor Kurzweil

Foto Vladislava Černohlávková

Kaplička Panny Marie na pískách

Rekonstrukce ulice Nouzov

Zednický mistr pan Josef Hlaváček během
září vystavěl další patro kapličky a usadil
do něj laminátovou komoru, ve které se později objeví soška Panny Marie zhotovená
3D tiskem. Kapličku si zajděte prohlédnout
při západu slunce. Již nyní funguje podle
architektonického záměru, komoru krásně ozařují paprsky slunce. Dalším krokem
stavby bude střecha z kamene a nahození
stěn.

Čerstvou novinkou je moderní a úsporné
LED osvětlení. Následovat bude celková
rekonstrukce ulice, ke které máme získáno
stavební povolení. Dokončuje se prováděcí projektová dokumentace a následovat
bude výběrové řízení na zhotovitele stavby. Na realizaci se nám podařilo vyjednat
dotaci 8 mil. Kč od Ministerstva pro místní
rozvoj.

Chodník v ulici Byšická
Výstavba nového chodníku úspěšně probíhá. Pozornost si zaslouží nové fialové
trubky, které pokládáme pod chodník. Je to
náš první krok k budoucímu superrychlému
internetu. Ještě to nejsou samotná optická
vlákna, ty se ale do fialových chrániček
v budoucnu kdykoliv a bez kopání snadno zatáhnou. Síť zprovozníme nejspíše až
za řadu let, ale první ulici již máme stavebně připravenou.

Kanalizace Mikov a U Trativodu
Kanalizační síť vybudovaná v letech 201617 funguje a slouží znamenitě. Nepokryla ovšem obec celou, jelikož v době projektování ještě neexistovaly novostavby
ve dvou zmíněných ulicích. Dotažení kanalizace k novým domům probíhá právě nyní
a v řádu týdnů bude dokončeno.

Zvýšení bezpečnosti na hlavních
komunikacích
Tento důležitý stavební záměr se podle
časového plánu nedaří. Nové přechody
pro chodce, nový chodník pod kostelem
a parkovací stání u obchodu jsou vyprojektovány. Pracujeme na získání stavebního povolení. Brzdí jej složitá projednávání
s dotčenými orgány a získání jednoho chybějícího pozemku.

Novostavba mateřské školy
Nová dvoutřídní školka pro 48 dětí v nové
ulici „Pod Cecemínem“ je vyprojektována,
získali jsme stavební povolení a vyhlásili výběrové řízení na zhotovitele stavby.
V řádu dní proběhne otevírání obálek a jakmile bude znám vítězný uchazeč a nabídková cena, budeme usilovat o dotační spolufinancování, vytipovaný máme program
IROP.
Libor Kurzweil

Paralelně s komunálními volbami se bude
volit také třetina senátorů (první kolo). Z 81
senátorů se jich zvolí 27 na 6 let. Každý volební obvod volí svého senátora. Volby vždy
probíhají pouze v jedné třetině volebních
obvodů a v každém obvodu se opakují jednou za 6 let.
Ve volbách zvítězí kandidát s nadpoloviční většinou hlasů. Pokud k tomu nedojde
v prvním kole, utkají se dva nejsilnější kandidáti v druhém kole.

Jak volit do senátu?
Každý volič má pouze jeden hlas. Stačí tedy
vhodit do urny lístek se jménem vybraného
kandidáta.


Tereza Netíková, šéfredaktorka
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Co nás čeká na podzim
nového školního roku?
Na letošní školní rok je naplánováno několik atraktivních akcí, na které se děti mohou těšit. Máme v plánu oslavit Den první
pomoci. V tento den si shrneme vědomosti,
které nám předali záchranáři na jaře loňského školního roku. Vyzkoušíme si, zda
si pamatujeme resuscitaci a postup při
záchraně lidského života. Dalším významným dnem, který nás čeká je Den bez aut.
Proto se vydáme pěšky do vedlejší vesnice
Všetaty, kde zároveň navštívíme památník
Jana Palacha. A jak to každý rok bývá, nesmíme zapomenout ani na naši oblíbenou
soutěž, která k podzimu patří. Čeká nás
soutěž v pouštění draků neboli Drakiáda.
Který drak zvítězí? V říjnu se také chystáme do autoškoly, kde se pokusíme získat
základní znalosti o dopravě a staneme se
právoplatnými držiteli řidičských průkazů
na kolo.
Martina Kábrtová, učitelka ZŠ

Pouťová sobota plná
milých setkání
U příležitosti oslav 770 let zorganizovala
obec Čečelice setkání rodáků a přátel obce.
Pouťová sobota 20. srpna byla vhodným
termínem k uskutečnění takovéto akce.
V prostorách pohostinství v sokolovně
byla připravena výstava fotografií a dokumentů obce, zobrazující historii i současnost, fotografie z akcí zájmových organizací
– mysliveckého spolku, hasičů, cvičení dětí
a Poupat, fotbalu a jeho letité historie, fotky
ze školních lavic.
Celou výstavu měl pod patronátem ten
nejpovolanější z povolaných, kronikář obce
pan docent Jaroš, který se po celou dobu
výstavy rád podělil o své cenné a bohaté
znalosti o historii obce.
I když počasí nepřálo venkovnímu sezení, prostory pod pergolou a v pohostinství
místní sokolovny poskytly útulné zázemí
k zavzpomínání a poklábosení.
Že občas zapršelo, nevadilo ani dětem,
které dováděly na skákací atrakci, nebo
se točily na řetízkovém kolotoči. Ten ale
nejvíc ožil v průběhu noci, kdy rozjařeným účastníkům taneční zábavy byl parket malý a potřebovali se protáčet ještě
i na “řetízáku„ a samozřejmě obdarovat
svoji lásku ze střelnice vystřelenou růží.
Taneční zábavu zpříjemnila a k tanci a poslechu hrála a zpívala paní Lenka Ducháčková. Čečelská Poupata se pak postarala
o sladké pohoštění v podobě pouťových
koláčů.
Dobré jídlo, dobré pití, dobrá nálada
a hlavně dobří lidé. Ať dál pořádáme takováto milá setkání.
Marcela Radomilová, zastupitelka obce

Konec školního roku v MŠ

Foto Michala Kadavá

Konec školního roku v mateřské škole bývá
vždy velmi smutný, obzvlášť pro předškoláky. Jedno krásné období v životě dítěte končí, ale zároveň něco nového začíná. Událost,
kdy se z předškoláka stane skutečný školák
je velmi významná. V mateřské škole proběhla na konci roku besídka a rozloučení
s předškoláky. Všechny děti vystupovaly

s připravenými básničkami a písničkami,
které dlouho nacvičovaly. Na konci besídky proběhlo šerpování předškoláků. Každý
předškolák dostal šerpu, aby nezapomněl,
kde trávil jedno z nejkrásnějších období dětského věku. Besídka byla zakončena diskotékou, při níž si děti zatancovaly na své
oblíbené hity.

Vítání prvňáků v ZŠ

Foto Libor Kurzweil

Přes prázdniny jsme si odpočinuli a už se
zase vracíme do lavic. Školáci mezi sebe přivítali 12 nových prvňáků, kteří se už nemohli dočkat, až nasadí na záda své aktovky.
Zařazování nových žáčků proběhlo
v kouzelnickém duchu na terase školní zahrady. Paní učitelka vyzvala prvňáky, jednoho po druhém, aby se posadili na stolič-

ku. Když se prvňák usadil, paní učitelka
mu nasadila na hlavu moudrý a mluvící
klobouk. Moudrý klobouk dítě symbolicky
zařadil do první třídy a vyzval ho, aby se
přidal ke svým spolužákům ze školy. Každé
dítě při zařazení bylo odměněno potleskem
a upomínkovým listem. Dětem i rodičům se
akce velmi líbila.
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Foto Libor Kurzweil

Na vodě i pod vodou
Stalo se již tradicí, že každé léto, tak v polovině prázdnin,
pořádá sbor dobrovolných hasičů pravou letní akci, Čečelskou
lávku. Týden před konáním jsme vyčistili požární nádrž. Při té
příležitosti jsme přepočítali kapříky a je jich tam opravdu velká
spousta, něco kolem sta kousků.
Potom už zbývalo postavit lávku a letos ještě dva vory na novou disciplínu.
Akce, jako kterákoli pořádaná venku,
je závislá na počasí a ta na vodě obzvlášť.
Počasí nám naštěstí vyšlo na jedničku,

PODZIMNÍ

SBĚR
PAPÍRU

a tak nic nebránilo zahájení soutěží. Soutěže odstartovaly děti přechodem přes
lávku, potom se pokračovalo jízdou v kolečku a převážením vody, na vorech děti
brázdily požární nádrž jako mořeplavci.

Poté proběhla jízda na koloběžce a na úplný závěr přejezd lávky na kole. Letos byly
k vidění odvážné jízdy a i po několika pádech to někteří nevzdávali a zkoušeli to
neúnavně znovu a znovu.
Je jenom škoda, že bylo tak málo soutěžících z řad dospěláků, věříme, že za rok bude
účast větší. Zato dětských závodníku pořád
přibývá, a to je dobře.
Po celou dobu akce se grilovalo a točilo
se pivko a limonáda.
Za celý tým, který akci připravoval, děkuji vám všem, že na naše akce chodíte a bavíte se s námi. Děkuji za vaši podporu.
Miroslav Netík, velitel JSDH Čečelice

Mladí hasiči přivítali prázdniny
přespáním u hasičárny

Od pondělí 17. 10.
do pátku 21. 10.
proběhne tradiční
sběr starého papíru.
Budeme opět vděční za každé
kilo, které nám donesete.
V ZŠ zapíší zákonní zástupci
váhu do ŽK nebo zašlou
e-mailem a v mateřské škole
nahlásí zaměstnanci MŠ.
Děkujeme

Foto Tereza Netíková

Začátek prázdnin v našem sboru patřil mladým hasičům. Již po několikáté vedoucí
kroužku mladých hasičů připravili pro naši
mládež odpolední akci zakončenou přespáním ve stanech u hasičské zbrojnice.
Během odpoledne si děti při hře zopakovaly, co se během roku naučily. Nechybělo
grilování, opékání špekáčků a na závěr
sladká tečka a za celoroční úsilí malý dárek.
U táboráku jsme si za doprovodu kytar
zazpívali a pak hurá do stanu.

Ráno byla všem statečným, kteří vydrželi noční zimu, připravena snídaně. Po ní se
každý rozběhl ke svému domovu, těšící se
na další prázdninová dobrodružství.
Tak zase za rok…
Kroužek mladých hasičů se koná každé
úterý od 17:00 hodin pro mladší a od 18:00
hodin pro starší.
Přidejte se k nám.


Josef Najman, vedoucí hasičské mládeže
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Do současnosti jsme nacvičily
a předvedly 13 vystoupení

Foto Libor Kurzweil

Dětský den, 2015

Bál, 2015

Na požádání redakční rady místního čtvrtletníku jsem sepsala
krátký článek o činném spolku, který se podílí na kulturním
životě v naší obci.
Oficiální název zní TJ Sokol „Poupata“, nikdo nám ale neřekne jinak než čečelská Poupata. Jedná se o skupinu třiceti žen ve věku
od 40 do 85 let. Cvičíme každou středu
od 17.30 do 18.30 hodin. Kondiční i taneční
cvičení, která posílí naše těla i mysl, cvičíme velmi rády a také se pěkně zapotíme.
Kromě pravidelného cvičení nás každý rok
naše cvičitelky Vlaďka Černohlávková a Jana
Zemanová naučí novou taneční sestavu, se
kterou vystupujeme při různých veřejných kulturních akcích. První vystoupení bylo v roce
2009 skladbou Poupata na hudbu Michala Davida. Od té doby používáme název „Poupata“.
Do současnosti jsme nacvičily již 13 vystoupení, která jsme převedly v Čečelicích
i v okolních obcích, kam jsme byly pozvány.
Vždy máme velký úspěch, i když to někdy
pokazíme.
Pravidelně každý rok vyjíždíme na 3 – 4
dny do různých míst v republice. První zájezd byl v roce 2009 do Nové Vsi nad Nisou,
do penzionu Maják, který byl v minulosti
majetkem JZD Čečelice.
V dalších letech jsme navštívili Josefův
Důl, Růžovou, Děčín – Maxičky, odtud jsme
parníkem vyjely do německých lázní Bad
Schandau na příjemné vykoupání, dále

Rozpis zápasů OP muži
1. kolo

sobota 20. 8. od 17:00 hodin

TJ Sokol Čečelice – SK Labský Kostelec.
TJ Sokol Čečelice 2022216A1A0102

2. kolo

neděle 28. 8. od 17:00 hodin

TJ Sokol Zálezlice – TJ Sokol Čečelice
Zálezlice 2022216A1A0207

3. kolo

sobota 3. 9. od 17:00 hodin

TJ Sokol Čečelice – SK Slavia Velký Borek, z.s.
TJ Sokol Čečelice 2022216A1A0301

4. kolo

sobota 10. 9. od 17:00 hodin

TJ Sokol Čečelice – TJ Sokol Tišice
TJ Sokol Čečelice 2022216A1A0407

Setkání rodáků, 2015

Roztoky u Křivoklátu, Kutnou Horu, Kamýk
nad Vltavou, Pardubice, Poděbrady, zde
jsme při procházce složily vlastní hymnu,
kterou si s chutí zazpíváme při různých příležitostech, Starý Plzenec, Sezimovo Ústí
– Tábor, Stranný – Neveklov u Benešova
a letos v květnu překrásné Karlovy Vary.
Ze všech míst máme krásné zážitky. V roce
2020 jsme měly zajištěn letecký zájezd
do Belgie, který byl k naší lítosti z důvodu
pandemie Covid – 19 zrušen.
Každý rok pořádáme Jarní Poupatovský
bál s bohatou tombolou, který mívá hojnou
účast. Děkujeme všem sponzorům a všem,
kteří se našich akcí účastní za podporu. Těšíme se na další společně strávené roky.


Za čečelská Poupata Věra Zemanová

5. kolo

sobota 17. 9. od 16:30 hodin

SK VOJKOVICE – Tělocvičná jednota Sokol Čečelice
Vojkovice 2022216A1A0502

6. kolo

sobota 24. 9. od 16:30 hodin

TJ Sokol Čečelice – TJ Sokol Dolní Beřkovice
TJ Sokol Čečelice 2022216A1A0606

7. kolo

neděle 2. 10. od 16:00 hodin

TJ Slovan Horní Beřkovice z.s. – TJ Sokol Čečelice
Horní Beřkovice 2022216A1A0703

8. kolo

sobota 8. 10. od 16:00 hodin

TJ Sokol Čečelice – FK PŠOVKA MĚLNÍK B
TJ Sokol Čečelice 2022216A1A0805

9. kolo

sobota 15. 10. od 14:30 hodin

TJ Sokol Libiš B – Tělocvičná jednota Sokol Čečelice
Sokol Libiš 2022216A1A0904

10. kolo

sobota 22. 10. od 15:30 hodin

Tělocvičná jednota Sokol Čečelice – AFK Vraňany
TJ Sokol Čečelice 2022216A1A1004

11. kolo

sobota 29. 10. od 14:30 hodin

FK Vysoká z.s. – Tělocvičná jednota Sokol Čečelice
Vehlovice 2022216A1A1105
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12. kolo

sobota 5. 11. od 14:00 hodin

TJ Sokol Čečelice – TJ Sokol Obříství
TJ Sokol Čečelice 2022216A1A1203

13. kolo

sobota 12. 11. od 14:00 hodin

SK Mšeno z.s. – Tělocvičná jednota Sokol Čečelice
Mšeno 2022216A1A1306 

Pavel Palička, trenér

