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Obec Čečelice touto cestou srdečně děkuje panu Tomáši Bartůňkovi za poskytnutí
sponzorského daru. 700 ks respirátorů třídy
FFP2 NR poslouží našim nejstarším občanům. Velice si sponzorského daru v této nelehké době vážíme.
Josef Zeman, starosta

Nabídka pomoci
Obecní úřad nabízí našim starším občanům dovoz známek na svoz odpadů pro rok
2021 domů. Proto se neváhejte na nás obrátit na telefonním čísle 315 696 191 nebo
724 158 797.

Kanalizace není
odpadkový koš!

Foto Libor Kurzweil

Vyhlídka u dubu láká k posezení
Pohled na zasněžené Čečelice byl po mnoha
letech úžasný. Skryl se prach ulic a bílá pokrývka přinesla atmosféru jako na horách.
Díky mrazivým teplotám vydržela a tak se
bobovalo, sáňkovalo, dokonce i lyžovalo.
Zimní pohádku bylo krásné pozorovat z vyhlídky u dubu. Jedna mrazivá lednová sobota totiž konečně dovolila přijet sem po kopci

autem s vlekem a dovézt dlouho připravenou
lavičku ze starých trámů. Ačkoliv se vyhlídka nachází sotva pár kroků nad obcí, nabízí
pohled krásný. Všechny naše dominanty,
hřbet Cecemína, okolní pole a lesy, vycházející i zapadající slunce. Milou společnost
zde často dělá srnčí zvěř a nechá se od Vás
pozorovat a docela ráda se i fotí.

TIP:

Běžnou se stala práce z domova a vyhlídka do toho krásně zapadá. Ušetřený čas cesty
do práce dává příležitost vyrazit po ránu na vyhlídku. Zde se porozhlédnout po kraji, nadechnout se a načerpat kyslík, prolistovat si program dne, pročíst pracovní emaily, rozmyslet co a jak
ten den udělat a vyřídit, pak se vydat zkratkou k domovu, a pustit se do toho. Pracovní život vyvážený
s osobním je důležitý, a nyní je to přesně ono. A na jaře a v létě? Proč nevzít notebook na vyhlídku
a zkusit na půlden přírodní kancelář?
Libor Kurzweil, místostarosta

Hlášení ze školy: žáci 1. a 2. ročníku

Foto Ilona Vejnárková

Užíváme si společnost spolužáků. Sice musíme ráno brzy vstávat, ale ve škole nás to
baví. Dokázali jsme si vyrobit paruky z papíru a pořádně jsme si vyrábění užili.
Přidáme ještě škrabošku a nikdo nás nepozná. Mamko, taťko, babi, dědo, kde jsem?

Mnoho lidí na celém světě si uvědomuje velké problémy s vodou a jejím vlivem na prostředí a život kolem nás. S její ochranou by
měl každý z nás ale začít především sám
u sebe.
Tím, že něco vyhodíme nebo vylijeme
do záchodu nebo dřezu, problém s odpadem
nezmizí, ale začíná.
Do kanalizace nepatří zbytky potravin ani
žádné hygienické potřeby, jako například
dětské pleny, vlhčené ubrousky, dámské hygienické potřeby, vatové tyčinky apod.
Provoz čistírny odpadních vod může výrazně zkomplikovat řada chemických a nebezpečných látek. I relativně malé množství
těchto látek může zcela zlikvidovat bakterie, které v čistírnách odstraňují biologicky odbouratelné látky. Tuky z domácností
po jejich vychlazení slijeme do PET lahví
a odevzdáme na určené místo pod budovou
obecního úřadu (černá popelnice s kruhovým otvorem).
Obdobně postupujeme při likvidaci motorových olejů, ředidel, mořidel, louhů
a barev, které vždy odevzdáme při svozu
nebezpečných odpadů. Prošlé léky odneseme do lékáren nebo odevzdáme při svozu
nebezpečných odpadů.
Největší nebezpečí pro řádný chod
ČOV jsou vlhčené ubrousky, které jsou
vyrobené z netkané celulózy s dlouhými vlákny, částečně i z plastů. V kanalizaci tak dokážou způsobit velké
komplikace. Díky své odolnosti proti
roztržení mohou ucpat kanalizační řad
a především čerpadla, což má nakonec
dopad na výši ceny stočného, protože
oprava speciálních čerpadel je velice
nákladná.
Opakovaně si připomínejme, že „voda je
život“. Myslíme však vždy tu vodu čistou.
Udržme si zdravý rozum a neznečišťujme
vodu jen za cenu svého pohodlí.


Tereza Netíková, zastupitelka
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ZÁPIS

DO 1. TŘÍDY
2021/2022

od 6. do 23. dubna
Vzhledem k současné
epidemické situaci proběhne
zápis bez osobní přítomnosti
dětí a zákonných zástupců.
Pro školní rok 2021/2022 budou zapsány
do 1. ročníku děti, které dovrší k 31. 8.
2021 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 2021 do konce
června 2022.
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
Veškeré informace ohledně průběhu
zápisu získáte na internetových stránkách
a ve vývěsní skříňce OÚ Čečelice.

ZÁPIS DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ
DO ZŠ A MŠ ČEČELICE
od školního roku 2021/2022

od 2. do 16. května
Aktuální informace budou během
měsíce dubna zveřejněny na stránkách školy.

JARNÍ SBĚR PAPÍRU
Ve dnech 15. až 19. března
proběhne školní sběr starého papíru.
Budeme opět vděční za každé kilo,
které nám donesete.
Došlo ke změně na trhu s druhotnými surovinami,
sběrny nevykupují karton, tolerují pouze časopisy
a noviny v kartonových krabicích. Děkujeme.

Další informace:
tel.: 315 696 422, e-mail: zs.cecelice@seznam.cz

www.skolacecelice.cz

Foto Martina Kábrtová

Radovánky v mateřské škole
Poslední měsíce jsou pro naši mateřskou
školu velmi netradiční. Přestože nemůžeme
vyrazit za kulturou nebo na výlet, nenudíme se. Vynahrazují nám to akce, které si
pořádáme sami ve školce. Uspořádali jsme
si besídku s čerty, kteří nás navštívili. My
se jich ale nebáli, protože jsme byli všichni po celý rok hodní. Než jsme odešli domů
na vánoční prázdniny, tak nás navštívil
i Ježíšek. Na Ježíška jsme čekali celý prosinec a dokonce nám ve školce něco nechal.
Společně jsme si pak snědli cukroví, které
nám připravily naše maminky.
Nyní nám zahradu zavalila sněhová pokrývka, takže si užíváme sněhu i čerstvého
vzduchu plnými doušky. Občas si zalezeme
do týpí na zahradě a hrajeme v něm hry.

Nejradši ale máme bobování. Když zrovna nejdeme na kopec bobovat, vyrážíme
na procházku, kde se učíme dopravní značky, pozorujeme pejsky za plotem a objevujeme krásy zasněžených Čečelic.
Období masopustu máme také velmi rádi.
Nejen, že jsme si o masopustu hodně vyprávěli, ale zapojili jsme do jeho oslav i maminky a tatínky. Doma nám pomáhali vyrábět
masky, které jsme si chtěli vzít na karneval. Při oslavách masopustu jsme soutěžili v hodu jitrnic a jelítek do klaunské pusy,
hráli jsme různé hry, tancovali a nakonec
došlo i na karneval a přehlídku všech masek. Všechny masky byly krásné a naše
oslava masopustu se moc povedla.
Martina Kábrtová, učitelka MŠ

Čeká nás sčítání lidu
Dle oznámení Českého statistického úřadu
dojde v roce 2021 v České republice ke sčítání lidu, domů a bytů.
Od 27. 3. 2021 do 9. 4. 2021 má každý
možnost sečíst se online prostřednictvím
elektronického formuláře na webu www.
scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se
nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři v předem oznámeném
termínu. Sčítací komisař se při výkonu
své funkce prokazuje průkazem sčítacího
komisaře, případně na požádání povinné
osoby též svým občanským průkazem nebo
cestovním dokladem. Vyplněné formuláře
bude možné odeslat v předtištěné obálce
prostřednictvím schránek České pošty
nebo odevzdat na vybraných pobočkách
České pošty nejpozději do 11. května 2021.
Odeslání bude zdarma.
Vzhledem k současné epidemické situaci
bude distribuce formulářů do domácností

probíhat podobně, jako nyní probíhá doru
čování doporučených poštovních zásilek,
při dodržování přísných hygienických pravidel. Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit
na infolinku 840 304 050.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů
jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání. Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná,
poskytne údaje její zákonný zástupce nebo
opatrovník, případně jiná osoba oprávněná
za ni jednat podle občanského zákoníku.
Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním sčítacího formuláře pro domácnost.
Údaje o domu a bytu poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník
domu nebo správce.
Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.
Tereza Netíková, zastupitelka obce
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Kostel sv. Havla má své výročí:
310 let lodi kostela
Historie tohoto kostela sahá až někam do konce 12. nebo počátku
13. století. Avšak do dnešní doby se zachovala jen jeho skoro
25 m vysoká věž s cimbuřím. Původní kostel byl postaven ve slohu
románském, o čemž je důkaz ve východní části věže, kde jsou
dosud románská okénka.
Roku 1392 byla loď kostela přestavěna
a rozšířena na severní straně ve slohu gotickém. Vchod do obou kostelů byl ze západní strany a věž byla v čele kostela.
Po třech stech letech, roku 1694 – 1711,
byla loď gotického kostela zbořena a architekt M. A. Cannewal vypracoval nový plán,
kdy orientace lodi kostela byla otočena
od severu k jihu a hlavní vchod je na jižní
straně a původní věž už nestojí v čele kostela, který je postaven nyní v barokním slohu.

Foto Tereza Netíková

Od té doby v roce 2021 uplynulo 310 let. Výzdobu lodi kostela tvoří barokní oltáře s obrazem sv. Havla, sv. Šebestiána a sv. Rocha.
Na dalším z oltářů je zobrazení biblické Marie s ukřižovaným Kristem, původně mezi
dvěma anděly. Bohužel při vykradení kostela byli tito andělé odcizeni. Součástí kostela
je kazatelna z období baroka.
Varhany na kruchtě jsou z roku 1883.
Podle farních záznamů byly zde před uvedeným rokem velmi staré a zašlé varhany.
Od této doby došlo několikrát k opravám
tohoto nástroje. V poslední z nich to bylo

Jižní strana před rokem 1914

od 30. 4. do 10. 5. 2007, kdy došlo k celkové
opravě a to vyjmutí, čištění, ladění, nátěru
atd. Opravu v uvedených dnech provedla
firma Petr Strakoš, Fryčovice okr. Frýdek
– Místek. U postranního vchodu do kostela stojí na podstavci socha sv. Jana Nepomuckého, která byla původně v kapličce
„Na Pískách“ při cestě do Dřís a od roku
2002 stojí zde.
Původní věž kostela mívala čtyři patra,
v jednom z nich je zvonice, kde bývaly do
první světové války tři zvony. Zvon „Burian“ byl v roce 1917 zrekvírován pro válečné účely. Druhým zvonem je dosud zvon
„Linhart“, který byl ulit v r. 1486. S ním zde
byl „Poledník“, kterým se zvonilo poledne
a klekání, avšak i tento byl už v roce 1916
zrekvírován, byl z roku 1706.
Po první světové válce byl zavěšen malý
zvon tzv. „Umíráček“, který ve věži byl
i přes celou druhou světovou válku. Avšak
4. června 2000 byl vandaly ukraden. Dlouhá
léta oznamoval místním občanům, že je navždy opustil některý z místních čečelických
občanů. Při oslavách výročí 750 let obce,
byl po vysvěcení slavnostně zavěšen nový
zvon, na kterém je z jedné strany nápis „Jan“
a na druhé straně nápis „750 let obce“ věnováno občany Čečelic 22. 6. 2002. Na věnci
zvonu je nápis „Ulila rodina Dytrychova“.
Jaroslav Jaroš, kronikář

Pár rad od hasičů aneb prevence před požáry
Dnešní doba nás nutí trávit více času ve svých domovech,
bohužel tak stoupá riziko a četnost požárů.
Každoroční statistické údaje jednoznačně
dokládají, že požáry v soukromých domácnostech mají vůbec nejtragičtější následky.
Každý rok při nich zemřou desítky lidí, zraněny jsou další stovky osob a způsobené
škody dosahují stamilionů korun.
Největší podíl na požárech v domácnosti
má lidská neopatrnost. Jednou z hlavních
příčin vysokého počtu požárů je neopatr-

HASIČI
TÍSŇOVÁ LINKA
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požáru?
Jak
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nost lidí při vytápění svých domovů. Při
provozu topidel lidé ne vždy dodržují potřebná bezpečnostní pravidla, mnohdy zanedbávají údržbu topidel a kouřovodů.
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se nenadýchali
toxických
kých zplodin
se při
zemi
zplodin
hoření, hoření,
držte sedržte
při zemi
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vzdálenosti.
O prevenci před požáry na straně 4
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TJ Sokol Čečelice – projekt STM
K prvotní myšlence na založení STM nás přivedl nedostatek
hráčů dané věkové kategorie. Proto jsme se v létě 2014 domluvili
s oddílem TJ Byšice na projektu STM, do kterého se později (v roce
2019) zapojil i tým TJ Sokol Všetaty.

Po vzájemné dohodě oddílů jsem se stal koordinátorem projektu STM (sdružený tým
mládeže). Bylo nutné zajistit trenéry, hrací
plochy, technické zázemí, administrativní
podporu činnosti i koordinaci termínů zápasů. To vyžadovalo velké nasazení a trpělivost, spoustu vyjednávání a domluvit
přijatelné vzájemné kompromisy. Odměnou

Nové informace
pro fanoušky a příznivce
TJ Sokol Čečelice
Soutěžní ročník je aktuálně přerušen!
Očekává se, jak se bude epidemická
situace dále vyvíjet a zda bude natolik
příznivá, že umožní pokračování výkonnostních sportů.
Aby mohl být soutěžní ročník považován za uskutečněný, je nutné odehrát
polovinu utkání, což v našem případě
znamená odehrát ještě 5 utkání. Nestane-li se tak, bude soutěžní ročník anulován bez sestupů a postupů, případně se budou pouze doplňovat soutěže
směrem nahoru.
Pokud dojde k situaci, že bude soutěžní ročník anulován a následně bude
rozvolněn výkonnostní sport, zapojíme
se do Mělnického poháru, který bude
pro tuto situaci připraven podobným
systémem (ve skupinách) jako například Český pohár.
Za fotbalový klub TJ Sokol Čečelice
Jiří Kábrt, trenér A týmu a vedoucí STM

nám všem, co se do projektu zapojili je, že
momentálně probíhá úspěšně již sedmá sezóna STM Čečelice/ Byšice/ Všetaty a systém začal fungovat bez náročné koordinace.

Co je systém STM?
Systém STM umožňuje zřízení týmů v mládežnických kategoriích z hráčů dvou samo-

statných klubů v jedné věkové kategorii.
Systém je nutné aktualizovat před každou
sezonou s ohledem na počet hráčů jednotlivých ročníků.
Proto jsme vytvořili funkční dohodu projektu STM o volném pohybu hráčů mládežnických kategorií mezi kluby Čečelice – Byšice – Všetaty.
Jak jsem již zmiňoval, pro samostatnou
činnost mládežnických týmů nemá aktuálně
žádný ze jmenovaných klubů dostatečnou
členskou základnu. Dle mého názoru je spolupráce systémem STM momentálně nejlepší možné řešení problému upadajícího zájmu
mládeže o sport. Tento systém nám umožňuje již 7. soutěžní ročník provozovat všechny
mládežnické kategorie, bez neúměrných cestovních nároků na rodiče a hráče.
V aktuálně přerušeném soutěžním ročníku
máme díky STM v soutěžích OFS Mělník
týmy:
• mini přípravka U6-A-B-C, mladší přípravka U8 a starší přípravka U10 (STM Čečelice/ Byšice)
• mladší žáci U12 (STM Čečelice/ Byšice),
starší žáci U15 (STM Čečelice/ Všetaty)
• dorost U19 (STM Čečelice/ Byšice)
Momentálně tento projekt sdružuje cca
100 kmenových hráčů od ročníku 2002
výše.
Ukazuje se, že tento systém nám umožňuje průběžně doplňovat cílovou kategorii
dospělých a zajistit budoucnost fotbalu
v Čečelicích.
Za fotbalový klub TJ Sokol Čečelice
Jiří Kábrt, trenér A týmu a vedoucí STM

Pár rad od hasičů aneb prevence před požáry
Pokračování ze str. 3

I z vaší domácnosti se může velmi rychle
stát zakouřená a rozžhavená past, ze které
nemusí být úniku. Dbejte proto na prevenci.
Několik obecných rad, jak se před požárem
chránit.
• Pravidelná revize komínu (kontrola a čištění). Kouřovody a topidla udržujte v řádném technickém stavu.
• Žhavý popel ukládejte na bezpečné místo, nejlépe do nehořlavých nádob.
• Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku, krbu a dbejte
zvýšené opatrnosti při vaření, aby nedocházelo ke vznícení připravovaných pokrmů.
• Dejte pozor na nedbalost při kouření (nevhodně odložené nedopalky).
• Nenechávejte bez dozoru zapálené svíčky.

• Zamezte přístupu dětí k možným zdrojům ohně, zápalkám, zapalovačům apod.
Udělejte si čas a vysvětlete svým dětem,
že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Poučte je o nebezpečí vzniku požáru.
• Velký pozor dávejte na nabíječky – baterií, telefonů apod. Nenechávejte je zapnuté
bez dozoru. Je čím dál více případů, kdy
příčinou požáru byla právě nabíječka.
• Vybavte si svou domácnost autonomními
„hlásiči požáru“, které vás na hrozící nebezpečí včas upozorní, cena se pohybuje
v řádech stokorun, avšak můžou vám zachránit život.
• Vybavte se funkčními jednoduchými hasicími přístroji.
• Většina požárů končí velkými škodami na majetku, nezapomínejte tedy ani
na pojištění.
Klára Hašková, SDH Čečelice
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