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Vojenské cvičení SAFEGUARD 2020 str. 3
Ve dnech 24. a 29. září se uskuteční cvičení pěší 
roty aktivní zálohy v prostoru elektrické rozvod-
ny Čechy Střed a jeho blízkém okolí do okruhu 
500 m. Zvýšený pohyb vozidel Armády ČR zásad-
ně neomezí dopravu na přilehlých komunikacích. 

Volby 2020 str. 4
Ve dnech 2.–3. října se uskuteční volby do Za-
stupitelstva Středočeského kraje a I. kolo voleb 
do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu 
č. 42, případné konání II. kola voleb do Senátu 
Parlamentu ČR proběhne ve dnech 9.–10 října. 

Pražský železniční den  str. 12
V sobotu 12. září se koná Pražský železniční den 
a v úseku mezi Prahou-Masarykovým nádražím, 
Čelákovicemi a Lysou nad Labem bude v od-
poledních hodinách vypraven parní vlak tažený 
lokomotivou Šlechtična.

z obsahu
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MĚSTO OBDRŽELO KOMPENZAČNÍ 
BONUS 15 MILIONŮ KORUN

Vzhledem k propadu daňových příjmů vyhlásily 
samosprávy obcí na začátku června dokonce 
stávkovou pohotovost a vyvěsily na radničních 
budovách černé vlajky. S ohledem na styl pro-
testu se k této aktivitě město Čelákovice nepři-
pojilo. 
Zároveň, jak uvádí předsedkyně finančního 
výboru Zastupitelstva města Markéta Reisie-
gelová v odpovědi na otázku v Zastupitelské 
aréně, samospráva města Čelákovic nevytváří 
ze schválené výše kompenzačního bonusu po-
litikum a oceňuje snahu státu pomoci obcím. 
Díky vládním opatřením v souvislosti s pandemií 
COVID-19 vznikly na straně obcí ztráty ve výši 
25 miliard korun, dalších 40 miliard je předpo-
kládaný propad ve sdílených daních.
Letošní propad daňových příjmů ze sdílených 
daní je odhadován na 20 % ve srovnání s rokem 
předchozím, přičemž za realistický tento odhad 
považuje i Národní rozpočtová rada. Přestože 
tento propad výše kompenzačního bonusu ne-
dorovná, alespoň zmírňuje negativní dopady na 
hospodaření města.
Každá obec se na celostátním hrubém výnosu 
sdílených daní podílí procentem stanoveným 

každoročně vyhláškou Ministerstva financí 
o procentním podílu jednotlivých obcí na čás-
tech celostátního hrubého výnosu daně z přida-
né hodnoty a daní z příjmů. Procentní podíl kaž- 
dé obce se vypočte jako součet vah 4 kritérií, 
která jsou definována v zákoně o rozpočtovém 
určení daní. Jedná se o tato kritéria (a jejich po-
díl ve výpočtu):
n výměra katastrálního území obce (3 %);
n počet obyvatel obce (10 %);
n  počet dětí a žáků navštěvující školu zřizova-

nou obcí (9 %);
n  násobky postupných přechodů podle počtu 

obyvatel (78 %).
Na daňových příjmech se okrajově podílí i počet 
zaměstnanců v každé obci.
Město Čelákovice se problematice dopadu pan-
demie COVID-19 do svého rozpočtu dlouhodo-
bě věnuje, a to jak v rámci zpracovaných analýz 
od společnosti CityFinance, tak zpracovalo i ná-
vrh výzkumného projektu, který byl k posouzení 
předložen do veřejné soutěže Technologické 
agentury ČR.

Josef Pátek, starosta, 
Petr Studnička, místostarosta I

V polovině měsíce srpna obdrželo město Čelákovice, v souvislosti s pandemií Covid-19, 
kompenzační bonus ve výši 1 250 Kč na jednoho obyvatele. Celkem se jedná o částku 
15 341 250 Kč. Ze státního rozpočtu se mezi obce v celém Česku rozdělilo přes 13 mi-
liard korun. Naopak kraje žádný kompenzační bonus neobdržely, nicméně zvýší se jim 
finanční prostředky na opravy silnic, sociální programy a odměny pro zdravotníky.

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace vyvolané onemocněním COVID-19 v Základní škole Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, bylo odloženo zahájení 
školního roku 2020/2021 z tradičního prvního zářijového dne na pozdější termín. Naopak v Základní škole Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, byl 
zahájen nový školní rok v úterý 1. září, ovšem i zde za mimořádných podmínek. Přivítání žáků 1. tříd se uskutečnilo až od 10.00 hod. v areálu před hlavním vstupem do budovy 
základní školy mimo její vnitřní prostory. Foto: -dv-

Veřejné setkání k postupu zpracování doku-
mentu „Koncepce mobility města Čelákovic“, 
jehož zpracování je podpořeno v rámci Ope-
račního programu Zaměstnanost, se uskuteč-
ní ve středu 23. září od 18.00 hod. v Síni Jana 
Zacha v Městském muzeu v Čelákovicích. 
Odborníci na oblast dopravy představí výstu-
py analytické části a budou prezentovat úvahy 
ke zpracování návrhové části strategického 
dokumentu. Zve město Čelákovice.

Pozvánka 
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úvodník Respondeo, z. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

tel./fax: 325 511 148 (kancelář Nymburk)
mobil:  775 561 848 (pí Zajíčková)
e-mail:  poradna@respondeo.cz
 info@respondeo.cz
web: www.respondeo.cz
Konzultace v Čelákovicích: Bezplatné pro-
fesionální poradenství je poskytováno každou  
1. středu v měsíci od 13.00 do 17.00 hod. 
v budově radnice na náměstí 5. května (vedle 
podatelny). Více informací na uvedených kon-
taktech.

Kalendář akcí na webu města
Na titulní stránce webových stránek města Čelákovic – www.celakovice.cz je Kalendář akcí
ve městě, který informuje o akcích, jež aktuálně ve městě probíhají. Pro zveřejnění svých akcí

v tomto kalendáři můžete zaslat informace na e-mail: kalendar@celakovice.cz nebo
se zaregistrovat na stránkách města a poté si akce sami přidávat a popřípadě i editovat.

Na náměstí 5. května!
Internetové připojení zdarma je dostupné na 
ploše náměstí pod názvem NAMESTI_free.
Je omezeno vždy na dobu jedné hodiny, a to 
pod uživatelským jménem: celakovice a hes-
lem: celakovice.

KATALOG místních
podniků, firem, 

podnikatelů, služeb apod.
Aplikace s názvem „KATALOG FIREM“, která je 
součastí webových stránek města www.celako-
vice.cz (pod oddílem Organizace/služby), nabízí 
zdarma místním podnikům a podnikatelům dát 
o sobě vědět.
Žádáme proto všechny ty, kteří sídlí v našem 
městě či zde poskytují služby, aby využili této 
možnosti a vyplněním on-line formuláře se do 
katalogu ZDARMA zaregistrovali.

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Mochovská č. p. 116, 250 88 Čelákovice
tel.: 326 992 682

PROVOZNÍ DOBA
út 10.00–15.00
st  12.00–18.00
čt 10.00–15.00
pá  12.00–18.00
so 9.00–12.00 14.00–17.00

Úspěšný nový školní rok!
Máme za sebou první zářijový den, který je spjat 
se začátkem nového školního roku 2020/2021. 
Osobně věřím, že průběh školního roku bude co 
nejméně ovlivňován dopady pandemie COVID-19. 
Zároveň je nutné ocenit přístup pedagogických 
pracovníků i nepedagogů, žáků a studentů i rodi-
čů, kteří se snažili maximálně zvládnout distanční 
vzdělávání v 2. pololetí uplynulého školního roku. 
Pro město Čelákovice je oblast školství význam-
nou prioritou. Jsem moc rád, že se podařilo nasta-
vit partnerské vztahy mezi Základní školou v ulici 
J. A. Komenského a Gymnáziem, sídlícím ve stej-
né budově. Poděkování za konstruktivní přístup 
adresuji oběma paním ředitelkám Aleně Pechalové 
a Barbaře Holubcové, ale i všem ostatním, kteří se 
v objektu dennodenně pohybují. V této souvislosti 
pevně věřím, že jakmile to finanční situace města 
Čelákovic dovolí, zahájíme kompletní rekonstrukci 
sportovního hřiště v blízkosti školního areálu.
Výše uvedený slib dávám i s vědomím toho, že 
Zastupitelstvo města jednomyslně rozhodlo udělit 
Výroční cenu města Čelákovic za rok 2020 nejdéle 
působícímu učiteli v našich školách, panu Milo-
ši Bukačovi. Právě on na sportovním hřišti strávil 
při hodinách tělesné výchovy bezpochyby nejvíce 
času. Tímto vás srdečně zvu na slavnost spojenou 
s udělením nejvyššího ocenění města, která se 
uskuteční ve středu 28. října od 15.00 hod. a vy-
stoupí cimbálová muzika s Jožkou Černým. 
Významným milníkem čelákovického školství je 
kompletně dokončená dostavba Základní školy 
v Kostelní ulici, Kamenky, spolu s rekonstrukcí 
tělocvičny BIOS a novým venkovním sportovním 
hřištěm. Poděkování patří všem, kteří se podíle-
li na realizaci těchto investičních akcí téměř za 
200 mil. Kč. Přestože pandemie COVID-19 řadu 
investic zpozdila, díky koordinaci všech procesů 
se podařilo stavbu dokončit v požadovaném ter-
mínu a nyní zde již probíhá výuka. Přeji všem, ať 
se jim v „nové“ škole líbí. Mimořádný dík adresuji 
řediteli Jiřímu Kyliánovi a bývalému místostaros-
tovi města Miloši Sekyrovi, který nejenže o do-
stavbu školy dlouhodobě usiloval, ale především 
ze současné pozice manažera klíčových investič-
ních projektů města dotáhl celou investiční akci 
do úspěšného konce. 
S velkým potěšením vás všechny srdečně zvu 
na slavnostní otevření dostavby Kamenky, které 
se uskuteční v sobotu 19. září od 14.00 do 17.00 
hod. s bohatým kulturním programem. Pozvánku 
na akci naleznete na poslední straně zářijového 
vydání Zpravodaje!
Poslední informací, kterou připojuji na závěr své-
ho úvodníku, je, že ve dnech 2. a 3. října se konají 
v České republice volby do zastupitelstev krajů 
a v našem senátním obvodu č. 42 – Kolín se konají 
i volby do Senátu Parlamentu České republiky. Vy-
užijte svého volebního práva a voleb se zúčastněte.
Přeji vám, milí Čelákováci, hezký zbytek léta a pří-
jemný vstup do podzimního období.

Josef Pátek, starosta

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET

 PET  = 1
 HDPE  = 2
 LDPE  = 4
 PP  = 5
 PS  = 6
 C/PAP  = 81
 C/PAP  = 84

SEPARUJTE TYTO
PLASTY A NÁPOJOVÉ

KARTONY VE ŽLUTÝCH
KONTEJNERECH NA PET

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ČELÁKOVICE, p. o.
NABÍDKA SLUŽEB PRO KLIENTY S PLATNOU SMLOUVOU

Využijte poskytovaných služeb Pečovatelské služby – pedikúra, masáže, parafínové zábaly,
odvoz autem např. k lékaři, na úřad nebo kamkoli i mimo Čelákovice.

SMLOUVU JE MOŽNÉ UZAVŘÍT KDYKOLI.
V případě zájmu ji kontaktujte denně v době od pondělí do pátku mezi 7.30 a 16.00 hod.

Kostelní 26, 250 88 Čelákovice,
tel.: 326 999 801, 721 361 041, e-mail: pscelakovice@volny.cz, www.pscelakovice.cz 

Reklamace roznosu
Zpravodaje

Vážení čtenáři, protože redakční rada zazna-
menává stížnosti na roznos našeho periodika 
(zajišťuje za úplatu Česká pošta, s. p., pobočka 
Čelákovice), zveřejňujeme, jak je možné rekla-
maci na roznos uplatnit.
Nejlépe zaslat co nejdříve e-mailem na  
zpravodaj@celakovice.cz  
adresu, kam nebyl Zpravodaj dodán.
Redakce bude mít jasnou představu o rozsahu 
stížností a zároveň je předá zodpovědné osobě, 
která zajistí nápravu. Děkujeme za pochopení.
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Předmětná publikace vznikla v rámci iniciativy 
pracovní skupiny Prevence rizikového chování 
dětí a mládeže pod vedením jejího předsedy 
Petra Studničky, do jehož kompetence spadá 
agenda školství a protidrogové prevence.
Na koncepci obsahu publikace se podílel sta-
rosta města Josef Pátek, který k více než jeden 
rok vznikající brožuře uvádí: „Kniha Dědečkův 
hrdina pojednává o šikaně v partě chlapců a po-
pisuje, jak se na ni má správně reagovat a jak ji 
rozpoznat. Kniha je napsána tak, aby právě děti 
uměly reagovat. Důležité je i závěrečné slovo 
psychologa pro rodiče. Zároveň děj se odehrává 
v Čelákovicích, aby příběh měl reálné prostředí, 
které děti znají. A kdo že je ten dědečkův hrdi-
na? Přece nám všem známý Pavel Ježdík, který 
v době třicetileté války zachránil Čelákovice před 
zkázou a zachoval jejich existenci. Až se dítko 

Publikace Dědečkův hrdina

n VODNÉ a STOČNÉ
pro rok 2020 v Čelákovicích:
vodné = 41,42 Kč/m3 bez DPH
stočné = 40,68 Kč/m3 bez DPH
celkem 82,10 Kč/m3 bez DPH
celkem 90,31 Kč/m3 vč. DPH 10 %
(rok 2019: vodné 39,71 Kč/m3 bez DPH, stočné 
= 36,45 Kč/m3 bez DPH, celkem 76,16 Kč/m3

bez DPH, celkem 87,57 Kč/m3 vč. DPH; rok 
2018: vodné 41,45 Kč/m3 bez DPH, stočné = 
31,94 Kč/m3 bez DPH, celkem 73,39 Kč/m3 bez 
DPH, celkem 84,40 Kč/m3 vč. DPH; rok 2017: 
vodné 41,45 Kč/m3 bez DPH, stočné 36,36 Kč/m3 

bez DPH, celkem 77,81 Kč/m3 bez DPH, cel-
kem 89,48 Kč/m3 vč. DPH; rok 2016: vodné 
38,56 Kč/m3 bez DPH, stočné 34,66 Kč/m3 bez 
DPH, celkem 73,22 Kč/m3 bez DPH, celkem 
84,20 Kč/m3 vč. DPH)

n MÍSTNÍ POPLATEK ZA PSA
Základní sazba: 1 000 Kč/první pes, 1 200 Kč/
další pes, 200 Kč/důchodce/první pes, 300 Kč/
důchodce/další pes. Sazba v rodinném domě: 
200 Kč/první pes, 400 Kč/další pes, 100 Kč/dů-
chodce/první pes, 150 Kč/důchodce/další pes.
Poplatek byl splatný do 30. června 2020.

n MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY
Za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů je stanoven poplatek na rok 
2020 ve výši 612 Kč/osoba, který je splatný do 
30. září 2020.

Informace k místním poplatkům: odbor finanční 
a plánovací, tel.: 326 929 123 (odpady), 126 (psi).

informace

Slavnost s koncertem
Jožky Černého  
a cimbálové muziky

Středa 28. října 2020
od 15 hodin
Kulturní dům

VÝROČNÍ CENA MĚSTA ČELÁKOVICVojenské cvičení  
SAFEGUARD 2020  

v blízkosti Čelákovic
Ve čtvrtek 24. září a v úterý 29. září proběhne 
cvičení pěší roty aktivní zálohy SAFEGUARD 
2020 za řízení Krajského vojenského velitel-
ství Praha (AZ KVV Praha) v prostoru elek-
trické rozvodny Čechy Střed a jeho blízkém 
okolí do okruhu 500 m.

Město Čelákovice vydalo publikaci pro nejmenší žáky základních škol nesoucí název „Dě-
dečkův hrdina“. Autorkou brožury je Helena Beránková, ilustrovala ji Anna Radová a graficky 
ztvárnila Michaela Jindřišková.

bude ptát rodičů, kdo že to byl ten Ježdík, tak na 
konci knihy je také část právě o něm od autora 
z Městského muzea v Čelákovicích.“

Miroslav Opa, místostarosta II

Cvičení se zúčastní do 40 příslušníků pěší 
roty AZ KVV Praha s cílem prověřit jejich 
připravenost a schopnost bránit objekt dů-
ležité infrastruktury na základě plánovaných 
incidentů za použití cvičné a imitační muni-
ce. Do cvičení budou zapojeny složky Inte-
grovaného záchranného systému z důvodu 
sladění činností. Po celou dobu cvičení bu-
dou v prostoru přítomny hlídky Policie ČR 
pro případnou koordinaci a řešení vzniklých 
problémů.
Předpokládaný zvýšený pohyb vozidel Ar-
mády ČR zásadně neomezí dopravu na 
přilehlých komunikacích. Cvičení se může 
dotknout obyvatel města a jeho okolí, a to 
zejména střelbou cvičnou a imitační municí, 
pohybem vojáků a techniky v okolí objektu.

Josef Pátek, starosta, Petr Studnička, 
místostarosta I

112. výročí narození štkpt. Aloise Vašátka

V úterý 25. srpna u příležitosti 112. výročí naro-
zení štkpt. Aloise Vašátka zavěsili věnec k pa-
mětní desce na jeho rodném domě ve Vašátko-
vě ulici plukovník generálního štábu v. v. Eduard 
Stehlík spolu se starostou města Čelákovic 
Josefem Pátkem a místostarostou I Petrem 
Studničkou. Zároveň položili květiny k pomníku 
padlých na náměstí 5. května. Kulaté výročí hr-
dinské smrti Aloise Vašátka si město Čelákovice 
důstojně připomene v červnu 2022. Alois Va-
šátko se díky svému hrdinství a schopnostem 
stal nejúspěšnějším československým stíhačem 
v bitvě o Francii, sestřelil totiž 14 nepřátelských 
letounů (z toho dva pravděpodobně).

Petr Studnička, místostarosta I

Foto: -dv-
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VOLBY 2020 
DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE A SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

v pátek dne 2. října 2020 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu dne 3. října 2020 od 8.00 do 14.00 hod.
II. kolo voleb – případné konání druhého kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky  

proběhne ve dnech 9. a 10. října 2020.

Informace pro voliče
Pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
Právo volit má státní občan České republiky, který 
alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je 
přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do 
územního obvodu Středočeského kraje, u kterého 
nenastala překážka ve výkonu volebního práva.
Volič může hlasovat ve volebním okrsku, v jehož 
územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu 
a je zapsán ve stálém seznamu voličů.

Pro volby do Senátu Parlamentu České re-
publiky (volební obvod č. 42, sídlo: Kolín)
Právo volit má každý občan České republiky, kte-
rý alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku 18 let 
a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která ná-
leží do příslušného senátního obvodu, u kterého 
nenastala překážka ve výkonu volebního práva.
Ve druhém kole do Senátu může volit občan, 
který alespoň ve druhý den konání druhého kola 
voleb dosáhl věku 18 let a je přihlášen k trvalé-
mu pobytu v obci, která náleží do příslušného 
senátního obvodu, u kterého nenastala překáž-
ka ve výkonu volebního práva.

Voličský průkaz
Voličský průkaz se vydává zvlášť pro krajské 
volby a zvlášť pro senátní volby (v senátních vol-
bách se vydává zvlášť pro první kolo a zvlášť pro 
případné druhé kolo). Voličský průkaz vydává 
obecní úřad podle místa trvalého pobytu voliče, 
a to na žádost tohoto voliče. Více informací na 
odboru pro občanské záležitosti – evidence oby-
vatel (tel.: 326 929 148, 326 929 151).

Hlasování
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže 
svou totožnost a státní občanství České republi-
ky platným cestovním, diplomatickým nebo slu-
žebním pasem České republiky anebo cestovním 
průkazem nebo platným občanským průkazem. 
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků:
n  pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje 

– vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. 
Na hlasovacím lístku může přitom zakroužko-
váním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů 
uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, 
kterému z kandidátů dává přednost;

n  pro volby do Senátu Parlamentu České re-
publiky – vloží volič do úřední obálky pouze 
jeden hlasovací lístek.

Voliči, který se neodebral do prostoru určeného 
pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební 
komise hlasování neumožní. Volič hlasuje osob-
ně, zastoupení není přípustné.

Hlasovací lístky
Každému voliči budou nejpozději 3 dny přede 
dnem voleb do Zastupitelstva Středočeského 
kraje a Senátu Parlamentu České republiky do-
dány hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost 
voliče okrsková volební komise dodá za chybějící, 
škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

Místa konání voleb  
v Čelákovicích
Ve městě máme celkem 11 volebních okrsků. Vo-
ličům jsou stanoveny dle místa trvalého pobytu.

OKRSEK č. 1 / volební místnost – Mateřská ško-
la Čelákovice, Přístavní 333, p. o., Čelákovice
V části obce: 28. října, Alej Jiřího Wolkera, Děl-
nická, Chodská, Jaselská, Jilmová, Křižíkova, 
Květinová, Lidická, Lísková, Miroslava Maška, 
Pod Přerovskou cestou, Polská, Pražská, Pří-
stavní, Ruská, Šípková, Táboritská, Trnková, 
U Hájku, U Hřiště, U Labe, U Mostu, V Lukách, 
Zahradní, Zdeňka Austa, Žižkova.

OKRSEK č. 2 / volební místnost – Technic-
ké služby Čelákovice, p. o., Čelakovské-
ho 1429/4, Čelákovice, zasedací místnost, 
vchod z ulice Lipové
V části obce: B. Němcové, Čelakovského, Dob-
rovského, Družstevní, Dvořákova, J. Nerudy, 
J. Zacha, Jungmannova, K Bílému vrchu, Karla 
Otty, Kozovazská, Krajní, Lipová, Majakovské-
ho, Mochovská, Na Požárech, Příční, Roosevel-
tova, Třebízského, Václava Kálika, Zárubova.

OKRSEK č. 3 / volební místnost – Kulturní 
dům Čelákovice, p. o., Sady 17. listopadu 
1380/6, Čelákovice, klubovna č. 6
V části obce: Boženy Koutníkové, Bratří Čapků, 
Bratří Petišků, Dr. Baizy, Dr. Čihákové, H. Kvapilové, 
Havlíčkova, J. Zeyera (747/5, 895/1, 901/15, 923/4, 
948/7, 970/13, 972/3, 989/11, 999/9, 1023/16, 
1034/20, 1042, 1044, 1095/18, 1165/6, 1166, 
1167/14, 1212/17, 1214/8, 1262/12, 1506, 1611, 
1739, 1878), Jana Kamaráda, Jiráskova, Masary-
kova, P. Bezruče, Palackého, Petra Jilemnického, 
Pod Skalkou, S. K. Neumanna, Svatopluka Čecha, 
U Podjezdu, U Potoka, V Rybníčkách, Vašátkova.

OKRSEK č. 4 / volební místnost – Základní ško-
la Čelákovice, Kostelní 457, p. o., Čelákovice, 
učebna v přízemí
V části obce: Bratří Vlasáků, Dukelská, Füg-
nerova, Husova, Jaroslava Kruckého, Jiřinská, 
Kaplánkova, Kollárova, Kostelní, Matěje Čer-
venky, Miroslava Zachara, Na Hrádku, náměstí 
5. května (1369/19), Rybářská, Sedláčkova, Su-
kova, U Kovárny, U Stabenovky, U Zdymadel, 
V Nedaninách, Ve Skále, Ve Vrbí.

OKRSEK č. 5 / volební místnost – hasičská 
zbrojnice, Prokopa Holého 1664, Čelákovice
V části obce: B. Smetany, Krátká, Na Švihově, 
Prokopa Holého, Rumunská (1446/14, 1447/13, 
1448/12, 1486/18, 1487/17, 1488/16), Sokolov-
ská (42E, 250/26, 311/24, 312/20, 313/16, 334/14, 
335/12, 336, 345/8, 348/6, 349/1, 359/5, 364/3, 
365/7, 367/15, 376/28, 379/34, 381/32, 386/9, 
392/30, 396, 443/17, 552/4, 558/19, 574/21, 
584/13, 621/2, 754/22, 800/23, 1469, 1476, 1490, 
1644, 1679, 1704, 2078, 2079), Stankovského 

(1687, 1774, 1892), Strojařská, Tovární, U Učiliště.

OKRSEK č. 6 / volební místnost – Základní 
škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, p. o., 
Čelákovice, učebna č. 239 v přízemí vpravo
V části obce: Na Nábřeží, Na Stráni, Stankov-
ského (1643), U Kapličky.

OKRSEK č. 7 / volební místnost – Mateřská ško-
la Čelákovice, Rumunská 1477, p. o., Čelákovice
V části obce: J. Zeyera (1474/29, 1475/30, 
1697), Průmyslová, Rumunská (1437/20, 
1438/21, 1449/9, 1450/8, 1451/7, 1452/6, 
1453/5, 1454/4, 1455/3, 1456/2, 1457/38, 
1458/37, 1459/36, 1460/35, 1461/34, 1462/33, 
1463/32, 1464/31, 1477/39, 1485), Sokolovská 
(1959), Spojovací, Toušeňská, Volmanova.

OKRSEK č. 8 / volební místnost – Městská 
knihovna Čelákovice, p. o., pobočka V Prokopě 
1349/89, Čelákovice
Pro sídliště V Prokopě.

OKRSEK č. 9 / volební místnost – sportovní klu-
bovna v Záluží, První 115, Čelákovice – Záluží
V části obce: Cihelna, Ke Strážnímu domku, 
Čtvrtá, Druhá, Haškova, K. Brabce, Mstětická, 
Na Radosti, Pátá, První, Třetí, U Tratě, V Za-
hrádkách, Vořechovka, Zálužská.

OKRSEK č. 10 / volební místnost – Městská 
knihovna Čelákovice, p. o., pobočka v Sedlčán-
kách, Zábranská 133, Čelákovice – Sedlčánky
V části obce: Bezejmenná, Čelákovská, U Dubu, 
U Studánky, Pavla Ježdíka, Ferlesova, Františka 
Chvátliny, Fučíkova, Josefa Klicpery, K Borku, Ke 
Křížku, Komenského, Matěje Koštíře, Mírové náměs-
tí, Na Hrázi, Na Paloučku, Na Plácku, Na Vošverku, 
Na Výsluní, Pavla Ježdíka, Pod Mlejnkem, Průběžná, 
Před Labem, Smetanova, U Mlýnské strouhy, U Pří-
vozu, Za Labem, Za Školou, Zábranská, Zájezd.

OKRSEK č. 11 / volební místnost – Základní 
škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, p. o., 
Čelákovice, učebna č. 238 v přízemí vpravo
V části obce: Hybešova, J. A. Komenského, ná-
městí 5. května (1/11, 2/12, 13/18, 112/2, 113, 
114/4, 953/5, 1035, 2055), Sady 17. listopadu, 
Stankovského (50, 144/6, 377/38, 633/19, 675/40, 
740/27, 745/25, 797/29, 982/21, 1001/23, 1200/46, 
1201/48, 1285/42, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 
1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 
1642, 1649, 1650, 1691, 1792, 1941, 2034, 2035, 
2036, 2062, 2090), V Zátiší, Vančurova.

Více informací k volbám,  
např. hlasování pro voliče v karanténě 

(izolaci z důvodu onemocnění 
Covid-19), naleznete na webových 

stránkách města www.celakovice.cz, 
sekce VOLBY 2020.
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o čem jednali radní města

Komise a pracovní skupiny města
Rada města odvolala Jana Flakse z funkce před-
sedy ústřední inventarizační komise pro prove-
dení inventur majetku a závazků města Čelákovic 
a jmenovala jejím předsedou Ondřeje Přenosila.
Dále Rada města vzala na vědomí rezignace 
členů komise „Redakční rada Zpravodaje měs-
ta Čelákovic“, a to Andrey Wolfové a Vladislava 
Švestky, a stanovila počet 5 členů za celkový 
pro tuto komisi.
S účinností od 1. 8. 2020 jmenovala Rada města 
Lucii Muckovou členkou pracovní skupiny pro 
bytové a sociální záležitosti.

Finanční záležitosti
Rada města vzala na vědomí rozpočtová opat-
ření – přesuny mezi položkami v rámci paragra-
fu 2219, 3412 a 5512 rozpisu rozpočtu města 
2020 provedené k 30. 6. 2020 a schválila změny 
rozpočtu města Čelákovic 2020 č. 7 a 8.
Následně radní schválili smlouvy se společností 
ATLAS AUDIT, s. r. o. – o vykonání přezkoumá-
ní hospodaření města Čelákovic za rok končící 
31. prosincem 2020 za cenu 70 000 Kč bez DPH,
a o kontrolní činnosti – provedení ověření účetní
závěrky města Čelákovic za účetní období 2020
za cenu 23 000 Kč bez DPH.

Veřejné grilování
Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo 
s CityZEN Living, s. r. o., zhotovitelem grilo-
vací sestavy pro veřejné grilování, za cenu 
398 695 Kč včetně DPH.

Dále schválili přijetí daru ve výši 100 tis. Kč 
a uzavření a text darovací smlouvy mezi měs-
tem Čelákovice jako obdarovaným a Garp Inte-
grated, s. r. o., jako dárcem na realizaci projektu 
veřejného grilovacího místa.

Střecha knihovny
Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo s Pav-
lem Karáskem jako zhotovitelem na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – 
rekonstrukce střechy Městské knihovny Čelákovice, 
p. o.“ v celkové ceně 519 310,17 Kč včetně DPH.

Bytový dům Stankovského č. p. 1581
Rada města schválila zadávací dokumentaci 
nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s ná-
zvem „Oprava a modernizace lodžií bytového 
domu, Stankovského 1581, Čelákovice“ a vy-
hradila si právo smlouvu o dílo neuzavřít v pří-
padě nedostatku finančních prostředků.

Interiérové vybavení ROUTY
Radní schválili uzavření a text kupní smlouvy s Ke-
nast, s. r. o., jako prodávajícím na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – 
interiérové vybavení – Rodinné centrum ROUTA“ 
v celkové ceně 473 218,90 Kč včetně DPH.

Radarové měřiče rychlosti
Rada města schválila uzavření a text kupní smlou-
vy s DAS elektro, s. r. o., jako dodavatelem na pl-
nění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky 
a služby – radarové měřiče rychlosti s označením 

DR300 Děkuji – 2 kusy a DR400 Děkuji – 1 kus 
v ceně 167 174 Kč včetně DPH.

Plynová kotelna K70
Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo 
s BF Stavitelství, spol. s r. o., jako zhotovitelem 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s ná-
zvem „Čelákovice – sanace plynové kotelny K70“ 
v celkové ceně 370 879,08 Kč včetně DPH.

Dotace
Rada města rozhodla o poskytnutí individuální 
dotace žadateli – Spolek pro varhanní hudbu, 41 
000 Kč – na náklady spojené s uspořádáním kon-
certů „Kontratenor včera a dnes“ a „Adventního 
koncertu“ v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Čelákovicích a schválila uzavření příslušné ve-
řejnoprávní smlouvy (SML/2020/421/DI-SPR4).
Dále nedoporučila Zastupitelstvu města vyhovět 
žádosti o individuální dotaci z rozpočtu města 
Čelákovic podané Sportovním klubem UNION 
Čelákovice, z. s.

Prodej obecních bytů v Milovicích
Rada města schválila v souladu s pravidly po-
stupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 
Čelákovice v obci Milovice vymezených v do-
mech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, 
jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový 
prostor, celkem 90 záměrů na prodej bytových 
jednotek za minimální částky – tyto byly zveřej-
něny na úřední desce města Čelákovic.
Výběr z usnesení RM č. 21–24/2020. -dv-
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DOSTAVBA KAMENKY DOKONČENA
Po šestnácti měsících od předání staveniště byla úspěšně dokončena investiční akce „Dostavba základní školy 
v Kostelní ulici v Čelákovicích“. Slavnostní otevření nového pavilonu školy spolu s dalšími investicemi, kterými 
jsou kompletně zrekonstruovaná tělocvična BIOS a nové venkovní sportovní hřiště, se uskuteční v sobotu 19. září 
od 14.00 do 17.00 hod. v areálu školy.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O INVESTIČNÍ AKCI
Název akce: Dostavba základní školy v Kostelní 
ulici v Čelákovicích 
Identifikační číslo: EDS 133D331000005 
Investor: město Čelákovice 
Projektant: V & M, spol. s r. o. 
Zhotovitel stavby: PSG Construction, a. s. 
Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 
Dotační program: 133 300 – Podpora vybraných 
projektů rozvoje výukových kapacit základního 
vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými 
svazky obcí (70 % uznatelných nákladů)

Cílem investiční akce je přístavba objektu 
školy k původní budově základní školy zva-
né Kamenka, která byla navržena ve tvaru 
písmene „L“ a je situována mezi stávající 
tělocvičnou BIOS a původní budovu školy. 
Dostavba sestává z třípodlažní učebnové 
části, tělocvičny, drobných stavebních úprav 
stávajících objektů, zpevněných ploch a pří-
pojek a přeložek inženýrských sítí. Půdorys-
ný tvar reaguje na polohu stávajících budov 
školy na pozemku a na polohu budovy na 
sousedním pozemku. Dostavba je spojo-
vacím dvoupodlažním krčkem napojena na 
původní budovy základní školy, spojovací 
chodba pak zajišťuje propojení se stávající 
šatnovou částí tělocvičny BIOS. Na realizaci 
stavby byla poskytnuta dotace z prostředků 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýcho-
vy. Dotace činí 70 % uznatelných nákladů 
a dosahuje částky přibližně 75 mil. Kč. In-
vestiční výdaje na všechny akce spojené 
s dostavbou základní školy dosáhnou částky 
téměř 200 mil. Kč.

PROCES PŘÍPRAVY K REALIZACI INVESTIČ-
NÍ AKCE
Původní záměr na dostavbu základní školy vzni-
kl již v roce 2005 s předpokládaným zahájením 
stavby v roce 2010 a dokončením stavby v roce 
2012. Z důvodu nedostatku financí v rozpoč-
tu města Čelákovic stavba nebyla zahájena. 
S ohledem na změnu legislativy bylo v srpnu 
2016 vyhlášeno poptávkové řízení na revizi do-
kumentace pro provedení stavby dle součas-
né legislativy. Dokumentace byla odevzdána 
v březnu 2017. Žádost o dotaci byla odevzdána 
v srpnu 2017 a stavební povolení bylo vydáno 
v září 2017. 
V listopadu 2016 schválila vláda ČR dotační pro-
gram na zvyšování kapacit škol v obcích v tzv. 
prstenci kolem Prahy a v lednu 2017 schváli-
li zastupitelé města podání žádosti o finanční 
podporu a spolufinancování projektu. V srpnu 
2017 požádalo město Čelákovice Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy o schválení 
investičního záměru a vydání registrace akce. 
O rok později v srpnu 2018 ministerstvo inves-
tiční záměr schválilo a vydalo registraci akce. 
V říjnu 2018 zahájilo město výběr zhotovitele 
stavebních prací a v únoru 2019 rozhodla Rada 
města o výběru nejvhodnější nabídky. V břez-
nu 2019 požádalo město Čelákovice příslušné 
ministerstvo o vydání rozhodnutí o poskytnutí 
dotace, které bylo doručeno o měsíc později 
na konci dubna 2019. V květnu 2019 byla po-
depsána smlouva o dílo se zhotovitelem stavby 
a o jeden den později byly zahájeny zemní prá-
ce. Ve stejném měsíci se uskutečnil i slavnostní 
poklep pamětní desky stavby a od září 2020 je 
v objektu zahájena výuka. Díky tomu nemusí 
žáci této základní školy po mnoha letech vyu-
žívat náhradní prostory pro výuku v různých ob-
jektech ve městě.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ BUDOVY
Obě křídla budovy dostavby tvoří dispoziční 
trojtrakt se střední chodbou. Hlavní komunikač-
ní prostor se schodištěm a s výtahem je situo-
ván na konci delšího východního křídla budovy, 
druhé schodiště je v kratším severním křídle. 
Budova dostavby školy je provozně propojena 
se stávajícím objektem staré školy spojovacím 
dvoupodlažním krčkem, který zároveň vyrovná 
rozdílnou výškovou úroveň jednotlivých podla-
ží staré školy a dostavby – 2. nadzemní podlaží 
dostavby je pomocí vloženého přímého schodi-
ště spojeno s podestou schodiště ve staré ško-
le. Spojovací chodbou je zajištěno spojení se 
stávající šatnovou částí tělocvičny BIOS. Žáci 
proto nemusí přecházet v průběhu vyučování 
venkovním prostorem, ale mohou projít vnitřní-
mi schodišti a koridory celý areál (od tělocvičny 
až po jídelnu). 
Učebny jsou navrženy ve dvou velikostech – asi 
60 a 40 m2. Tyto velikosti při počtu žáků ve třídě 
15–25 zajišťují dostatečnou variabilitu pro sou-
časný i budoucí stav, což je pro provoz školy 
důležité např. vzhledem ke kolísajícímu počtu 

Jižní pohled z projektové dokumentace. Kapacita objektu nové přístavby je 360 žáků, nicméně do jednoho podlaží 
budou přemístěni žáci ze zdemolovaného pavilonu Chanos, takže maximální kapacita školy včetně přístavby se 
zvýšila z původních 650 na nově 850 žáků. Zdroj: město Čelákovice
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žáků ve školní družině a k proměnlivým poža-
davkům na doplňkovou školní činnost. 
V každém podlaží jsou záchody a umývárny žáků 
i WC pro osoby užívající vozík pro invalidy a WC 
a sprchy učitelů. V 1. nadzemním podlaží je 
umístěn byt velikosti 3+kk se samostatným vstu-
pem z venkovního prostoru a zároveň s možností 
vstupu přímo do prostor školy. Nová tělocvična 
s rozměry 12 x 24 m naváže na stávající šatny 
a umývárny pro cvičící, přístup do nové i původní 
tělocvičny je zajištěn spojovací chodbou. 

HISTORIE ŠKOLY V KOSTCE
1389  Informace o budově školy v blízkosti fary 

v městské knize 

1553 Místní škola pod dohledem obce 
1794  Přestavba přední části školy a přístavba 

prvního patra 
1832 Po požáru oprava budovy školy 
1888  Položení základního kamene patrové bu-

dovy obecné školy (dokončení 1889) 
1987  Přístavba nového pavilonu Chanos, tělo-

cvična BIOS 
1991  Výstavba nové budovy (dokončení 1994) 
2017  Demolice pavilonu Chanos, bytu školní-

ka, družiny a kotelny 
2019  Výstavba nového objektu školy pro 360 

žáků 
2020  Zprovoznění nového objektu základní 

školy

Na místě původního pavilonu Chanos, který byl zdemolován v roce 2017, vzniklo nové moderní venkovní sportovní 
hřiště, které slouží primárně pro potřeby základní školy a školní družiny. Zdroj: město Čelákovice

Smlouva o dílo se zhotovitelem stavby byla podepsá-
na dne 6. května 2019, o den později bylo předáno 
staveniště. Slavnostní poklep pamětní desky za účasti 
zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovovýcho-
vy, města Čelákovic, Základní školy Čelákovice, Kos-
telní 457, příspěvková organizace, a společnosti PSG 
Construction, a. s., se uskutečnil dne 17. května 2019. 
Zdroj: město Čelákovice

Ještě v květnu letošního roku byla stavba pod lešením. 
Zdroj: město Čelákovice

DOSTAVBA V ČÍSLECH
Obestavěný prostor: 14 940 m3 
Užitková plocha celkem: 2 778 m2 
Celková kapacita přístavby: 360 žáků (základ-
ní škola celkem 850 žáků)
Celkový počet tříd: 18 (základní škola celkem 
34 tříd)

Josef Pátek, starosta,
Petr Studnička, místostarosta I,

Miroslav Opa, místostarosta II

Závěrečná kontrolní prohlídka se uskutečnila 23. července a v září byl v nových prostorech zahájen školní rok 
2020/2021. Foto: -dv-
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pronájem obecních bytů

n PROKOPA HOLÉHO Č. P. 1178, BYT Č. 3, 
ČELÁKOVICE
Byt č. 3 o velikosti 1+1 o celkové ploše 59,35 
m2 (započitatelná plocha 53,61 m2 – sklep je 
započten ½ plochy), sestávající z těchto pro-
stor: pokoj 21,38 m2, kuchyň 16,15 m2, předsíň 
5,40 m2, koupelna a WC 4,05 m2, spíž 0,9 m2, 
sklep 11,47 m2.
Byt je situovaný ve 2. podlaží jednovchodového 
třípodlažního cihlového domu s valbovou stře-
chou a půdní vestavbou. Vytápění a dodávka 
teplé vody jsou zajištěny z kotelny umístěné 
v domě.
Výše nájemného je minimálně 8 042 Kč měsíčně 
(150 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhled-
né obálce označené nadpisem: Pronájem bytu 
č. 3, Prokopa Holého č. p. 1178, Čelákovice.

Závazný a konečný termín pro předložení 
nabídek od případných zájemců je: 
18. září 2020 do 10.00 hodin v podatelně
MěÚ Čelákovice.

n PROKOPA HOLÉHO Č. P. 1272, BYT Č. 3, 
ČELÁKOVICE
Byt č. 3 o velikosti 3+1 o celkové ploše 72,21 m2 
(započitatelná plocha 70,93 m2 – sklep je za-
počten ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 
1. pokoj 10,35 m2, 2. pokoj 21,93 m2, 3. pokoj
18,09 m2, kuchyň 6,18 m2, předsíň 6 m2, koupel-
na 4,3 m2, WC 2,80 m2, sklep 2,56 m2.
Byt je situovaný ve 2. podlaží jednovchodového
třípodlažního cihlového domu s valbovou stře-
chou a půdní vestavbou. Vytápění a dodávka
teplé vody jsou zajištěny z kotelny umístěné
v domě.
Výše nájemného je minimálně 10 640 Kč mě-
síčně (150 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem na-
bídky (jedná se pouze o nájemné, bez záloh na
služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné
obálce označené nadpisem: Pronájem bytu č. 3, 
Prokopa Holého č. p. 1272, Čelákovice.

Závazný a konečný termín pro předložení 
nabídek od případných zájemců je: 
16. října 2020 do 10.00 hodin v podatelně
MěÚ Čelákovice.

Byty si lze prohlédnout po telefonické domlu-
vě s pracovnicí Q-BYTu pí Vorlíčkovou, tel.: 
326 996 052.

PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDEK
Nabídka musí obsahovat:
n  jednoznačnou výši nabídky nájemného v ko-

runách za byt a měsíc;
n  identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, 

rodné číslo, úplná adresa, telefonní, popř. jiné 
spojení);

n  čestné prohlášení zájemce, že na účet měs-
ta složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného v souladu s ustanovením § 2254 
občanského zákoníku a Zásadami pronajímá-

ní bytů v majetku města Čelákovic;
n  čestné prohlášení zájemce o způsobilosti 

k právním úkonům;
n  čestné prohlášení, že zájemce nevlastní ob-

jekt k bydlení;
n  čestné prohlášení, že zájemce má minimálně 

2 roky trvalý pobyt ve městě Čelákovice;
n  čestné prohlášení, že zájemce není veden 

v Centrálním registru dlužníků ČR.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Vyhodnocení nabídek provede komise jmeno-
vaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny 
nabídky předložené po stanoveném termínu, 
neoznačené stanoveným způsobem, neobsa-
hující konkrétní výši nabídky nájemného v ko-
runách, neobsahující požadovaná prohlášení či 
jinak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší než 
je minimální cena nájemného uvedená v těchto 
záměrech. Na základě předložených nabídek 
sestaví komise pořadí zájemců o pronájem. 
V případě předložení více shodných nabídek na 
1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabídky
předložili, k dalšímu kolu soutěže stejným způ-
sobem. Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu
z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní stano-
vené podmínky, bude nájem nabídnut dalšímu
zájemci v pořadí. V případě, že nebude k dispo-
zici, bude vypsáno nové nabídkové řízení.
Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do pěti
pracovních dnů od obdržení usnesení RM o sou-
hlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši trojnásobku
měsíčního nájemného, uhradí nájemné a zálohy
na služby za běžný měsíc ve stejném termínu,
bude s ním uzavřena nájemní smlouva k předmět-
nému bytu na dobu určitou v době trvání 2 roky.
Současně budou předány klíče od bytu a byt bude 
protokolárně předán. Pokud ve stanoveném ter-
mínu nebude uhrazena jistota, nájemné a zálohy
na služby za běžný měsíc, bude nájem nabídnut
dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení.

Vlastník si vyhrazuje právo záměry zrušit 
v případě zjevně spekulativního vývoje řízení.

Aplikace 
Mobilní rozhlas / Zlepšeme Česko

registrace ZDARMA

celakovice.mobilnirozhlas.cz

Zdvořile žádáme děti, vnoučata, příbuzné a známé babiček a dědečků, aby jim, 
pokud je to možné, byli nápomocni s instalací aplikace Mobilní rozhlas do jejich 
telefonu.  
Stanou se součástí databáze adresátů, kterým jsou rozesílány důležité 
informace týkající se života ve městě.

S ještě živou vzpomínkou na dobu dovolených 
a prázdninových radostí vstupujeme do pod-
zimního období. Na zakončení naší prázdninové 
soutěže o nejúspěšnější ruční práci budou při-
hlášené ruční práce vyhodnoceny a výherkyně 
na prvních třech místech odměněny. Prací se 
sešla spousta a všichni byli ohromeni, jak zručné 
a šikovné jsou mezi námi seniorky a co všechno 
dokážou svýma šikovnýma rukama vytvořit.
V září se též rozbíhají po dlouhé odmlce kroužky 
a zájmové aktivity, program najdete ve vývěsce 
a budete informování e-mailem.
Ani v konci léta nezapomeňte na pitný režim 
a spoustou čerstvých plodin ke zvýšení imunity. 
Úžasný nápad, který splňuje oba nároky, přináší 
levandulová limonáda.
Můžete si ji připravit třeba takto: nasbírat šá-
lek květů levandule, propláchnout, přidat 100 
g třtinového cukru, 200 ml vody a svařit asi 10 
min., nechat vychladnout a poté scedit a doplnit 
vodou na 1,5–2 l, jak kdo preferuje, dále přidat 
šťávu z citrónů, poté ozdobit kolečky citrónu a 2 
celými snítky čerstvé levandule.
Dobrou chuť a pevné zdraví a hlavně pohodu.

Jana Vondráčková, zastupitelka

senioři

V září slunce září,  
podzim bude v kalendáři

KONTAKTY:
Jana Vondráčková, zastupitelka, 

e-mail: javon.celakovice@gmail.com,
odbor pro občanské záležitosti,

tel.: 326 929 118

Foto: Jana Vondráčková

Město Čelákovice nabízí k pronájmu obecní byty s nadstandardním nájemným. Nájemci bu-
dou vybráni tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného a v souladu se Zása-
dami pronajímání bytů v majetku města Čelákovic.
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Otázka  

????
Pandemie COVID-19 se projevuje v hos-
podaření města, a to především poklesem 
daňových příjmů ze sdílených daní. Dalším 
důvodem jsou opatření města, kterými jsme 
se snažili ulevit místním podnikatelům či ob-
čanům, jako je dočasné snížení či odpuštění 
nájemného, bezplatná distribuce dezinfek-
ce, prominutí úroků z vybraných dlužných 
částek či snížení ceny za inzerci ve Zpravodaji 
města. Velmi oceňujeme především aktivitu 
senátorů, kteří prosazovali kompenzační 
bonus pro obce v hodnotě vyšší než původně 
navrhované vládou ČR. Částka 1 250 Kč zna-
mená v případě Čelákovic příjem asi 15 mil. 
Kč a bude na samosprávě města, jak s touto 
částkou naloží. Celkový propad daňových 
příjmů bude vyšší, proto jsme byli nuceni vzít 
si úvěr na financování vybraných investič-
ních projektů. Nicméně i schválená částka 
rozpočtu Čelákovic pomůže s financováním 
některých odložených či pozastavených 
projektů. Vždy by mohla být částka vyšší, ale 
oceňujeme schválení kompenzačního bonusu 
pro obce i v současné výši.

Markéta Reisiegelová, zastupitelka

Kompenzační bonus ve výši 1 250 Kč na kaž-
dého obyvatele pro obce v souvislosti s pan-
demií COVID-19 za dostatečný považujeme, 
také nám hnutí, strana a vláda nemusela dát 
z našich daní vůbec nic… Při počtu obyvatel 
± 12 270 to je 15 337 500 Kč. Zásadní je 
ty peníze „neprojíst“. Co přehodnotit místo 
pro plánované přístaviště na Labi? Lokalita? 
Rozsah investice? Nejasná využitelnost pro 
obyvatele? Naše otázka je: „Přístaviště, nebo 
koupaliště?“ Domníváme se, jsme přesvědče-
ní, že kompenzace za C-19 by se mohla smy-
sluplně využít právě na přípravu veřejného 
koupaliště. To jsme měli, a i nadále budeme 
mít, v našem volebním programu. Koupaliště 
bude vždy přínosem pro více obyvatel města 
než jakési zázemí pro přístaviště. Pleteme 
se snad, nebo to, milí spoluobčané, vidíte 
podobně? Vaši PROČáci.

Zdeňka Tichá, zastupitelka

Kompenzační bonus pro obce je koncipo-
ván tak, aby obcím nahradil výpadek příjmů 
způsobený spuštěním programu Pětadvacít-
ka, tedy programu finanční pomoci malým 
podnikatelům, firmám a dohodářům poškoze-
ných koronavirem. Příspěvek je totiž z důvodu 
možnosti rychlé výplaty hrazen z daně ze 
závislé činnosti, tedy z daně ze mzdy. Tato 
daň je sdílená s obcemi i kraji, kdy 66 procent 
zůstává státu, zhruba 24 procent jde obcím 
a přibližně deset procent krajům. A právě 
onen 24procentní výpadek je kompenzován 
bonusem pro obce ve výši 1250 korun na 
obyvatele, což odpovídá výpadku příjmů 
způsobeného protikoronavirovými omezeními. 
Samozřejmě rozpočty obcí jsou koronavi-
rovou krizí zasaženy výrazně více, jelikož 
v souvislosti s poklesem ekonomiky klesly 
i další příjmy obcí, jako jsou daň z příjmu 
právnických osob a DPH. Doufejme, že se 
naše ekonomika brzy vzpamatuje, ale neza-
pomínejme, že zdraví je přednější.

Martin Bajer, zastupitel

Považujete kompenzační bonus ve výši 1 250 Kč na každého obyvatele pro 
obce v souvislosti s pandemií COVID-19 za dostatečný?

ODS ANO 2011PRO Č

V souladu s pravidly rubriky Zastupitelská aréna položila otázku – z důvodu nedodání volební stranou PRO Č, redakční rada Zpravodaje města Čelákovic.

Upozornění pro podnikající fyzické a právnické osoby
Nádoby pro třídění odpadů, včetně nádob na směsný komunální odpad, umístěné na veřej-
ném prostranství slouží pro odpady občanů. Odpady, vznikající při výkonu živnosti nebo při 
provozu firmy, nesmí být do těchto nádob odkládány. Pro podnikatelský odpad nesmí být 
využívány ani odpadkové koše v ulicích.
Za takové jednání hrozí pokuta až do výše 300 000 Kč (neoprávněné využívání systému obce pro 
nakládání s odpady – § 66 odst. 1 a 8 zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění).
Každá právnická a podnikající fyzická osoba má povinnost odpady třídit, a zajistit si se svozovou 
firmou obsluhu vlastních nádob nebo pytlů. Dalšími možnostmi jsou průběžné odevzdávání vytřídě-
ných odpadů na sběrném a separačním dvoře města – za úplatu dle platného ceníku, odevzdávání 
vytříděných komodit do výkupny apod.
Doklady o nakládání s těmito odpady je třeba uchovávat a na vyžádání předložit odboru životního 
prostředí Městského úřadu Čelákovice nebo Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, který je oprávněn 
kontrolovat i další povinnosti stanovené původcům odpadů zákonem č. 185/2001 Sb.
Vzhledem k častým stížnostem budeme doklady o způsobu nakládání s odpady průběžně 
kontrolovat.

Lenka Rašínová, vedoucí odboru životního prostředí

Ukládání kol v cyklověži
V cyklověži může být kolo uloženo nejdéle 
90 dnů. Po uplynutí lhůty bude kolo vyjmuto 
z cyklověže a převezeno do skladu Městského 
úřadu Čelákovice, kde si jej majitel bude moci 
vyzvednout po prokázání vlastnictví.
Prvních 10 kol, která v cyklověži stála déle 
než 90 dnů, byla již převezena do skladu.
S každým kolem je nyní nakládáno jako s ná-
lezem a vztahují se na něj ustanovení § 1045–
1065 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v účinném znění.
Lidé, kteří po více než 90 dnech uložení své 
kolo v cyklověži nenajdou, se mohou obrátit na 
Městský úřad Čelákovice, odbor správy majet-
ku a investic (budova radnice), tel.: 326 929 153,  
e-mail: lucie.nesnerova@celakovice.cz.

Lucie Nešněrová, odbor správy  
majetku a investicSběrné místo. Foto: archiv města

Cena za úschovu jízdního kola v cyklověži je 5 Kč/24 hodin, 
majitelé In karty Českých drah ji mají bezplatnou. Foto: -dv-
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Ve čtvrtek 23. července převzal velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů Čelákovice 
Jiří Hanzl, který je zároveň zastupitelem města, od města Čelákovic novou hasičskou 
cisternu za více než 7 mil. Kč, kterou vyrobila společnost THT Polička. Město Čelákovice 
získalo na pořízení nového hasičského vozidla významnou částku z dotace od Místní akční 
skupiny Střední Polabí. Foto: -jsdh-

Objekt Základní školy v Kostelní ulici je nyní tvořen třemi navzájem propojenými bu-
dovami. Prostor po bývalém pavilonu Chanos byl využit pro výstavbu nového venkov-
ního sportovního hřiště. Díky nově vybudované tělocvičně a kompletně zrekonstruo-
vané tělocvičně BIOS se významně zlepší podmínky nejen pro výuku tělesné výchovy, 
ale i pro sportovní vyžití na území Čelákovic. Foto: -jp-

Od poloviny srpna zdobí čelákovickou cyklověž nové 
velkoformátové fotografie zobrazující lávku přes Labe 
v Čelákovicích a objekt tvrze s Městským muzeem a in-
formačním centrem v pozadí s věží kostela Nanebevzetí 
Panny Marie. Foto: -ps-

Téměř po dvou letech souhlasil vlastník plotu, akciová 
společnost České dráhy, s jeho odstraněním v prostoru 
mezi kolejištěm a Masarykovou ulicí. Plot byl odstraněn 
za pomoci Technických služeb Čelákovice, příspěvková 
organizace. Foto: -jp-

U železničního mostu přes Labe vzniká provizorní jed-
nokolejné přemostění řeky, kterého se dočká i most 
přes Přístavní ulici. Podrobnější informace o stavbě 
Správy železnic jsou k dispozici na webu https://lysa-
-celakovice.cz/. Zdroj: -ps-

Kompletní rekonstrukce se dočkala tělocvična BIOS, která začne v plném provozu slou-
žit nejen žákům, ale i sportovcům od začátku listopadu letošního roku. Foto: -jp-

Současný železniční most přes Labe nahradí nová kon-
strukce. Až bude odstraněno provizorní přemostění, na 
kterém bude provozována železniční doprava, bude na 
most zavěšena bezbariérová lávka pro pěší a cyklisty. 
Zatímco výstavba nového železničního mostu je inves-
ticí Správy železnic, výstavbu zavěšené lávky pro pěší 
a cyklisty bude hradit město Čelákovice ze svého roz-
počtu. Zdroj: Eurovia CS

V srpnu probíhaly práce na výstavbě splaškové kanalizace v Záluží mimo jiné na rohu 
ulic První a K. Brabce v blízkosti fotbalového hřiště. Zdroj: -ps-

Tuto stranu připravili: Josef Pátek, starosta, 
Petr Studnička, místostarosta I  
a Miroslav Opa, místostarosta II

FOTOREPORTÁŽ ZE ŽIVOTA MĚSTA
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Oprava silnice do Mstětic 
je na dosah

Krajská správa a údržba silnic Středočeského 
kraje během letních měsíců vybírala zhotovite-
le veřejné zakázky na stavební práce na silnici 
III/10162 Čelákovice – Mstětice. 
Předmětem plnění díla bude oprava silnice 
č. III/10162 o výměře 26 989 m2 (délka úseku 
4 217 m, průměrná šířka 6,4 m). Technologie 
opravy spočívá v odfrézování povrchu komu-
nikace v tloušťce 50 mm, očištění, spojovacím 
postřiku a pokládce vyrovnávky ACL a obrusné 
vrstvy ACO 11+ v tl. 50 mm. Dále bude prove-
deno frézování drážky a zalití dilatačních spár, 
provedení vodorovného dopravního značení, 
seříznutí a dosypání krajnic. 
Veřejná zakázka s předpokládanou hodnotou 
17 729 126 Kč bez DPH bude zadána ve zjed-
nodušeném podlimitním řízení. Realizace je na-
plánována v návaznosti na ukončení stavebních 
prací na silnici II/245 v Lázních Toušeni. 
Předmětem probíhající veřejné zakázky v Láz-
ních Toušeni je odstranění (demolice) původního 
mostního objektu a výstavba nového silničního 
mostu navrženého jako přesypaný. Nosná kon-
strukce je tvořena železobetonovým polouza-
vřeným rámem. Založení mostu je hlubinné na 
mikropilotách. Opěry jsou železobetonové kolmé 
tloušťky 400 mm a jsou vetknuty jak do základo-
vého pasu, tak do nosné konstrukce. Na tyto stě-
ny navazují křídla resp. opěrné zídky, které jsou 
oddilatovány od nosné konstrukce. Most převádí 
komunikaci II. třídy přes Zelenečský (Svémyslic-
ký) potok a rekonstrukce probíhá za plné uzavír-
ky provozu. Součástí zakázky je také provedení 
dopravně-inženýrských opatření, přeložení inže-
nýrských sítí. Překládku kabelu CETIN prováděl 
správce této sítě na základě smlouvy o provedení 
překládky uzavřené se zadavatelem veřejné za-
kázky. Povinností zhotovitele veřejné zakázky je 
koordinace přeložky kabelu CETIN (SO 401) se 
stavbou mostu k zajištění dodržení lhůty dodání 
díla. (Zdroj informací – Krajská správa a údržba 
silnic Středočeského kraje)

Roman Štěrba

Optimalizace traťového úseku Čelákovice – Mstětice
V návaznosti na zmodernizovanou železniční sta-
nici Čelákovice a probíhající modernizaci úseku 
Lysá nad Labem – Čelákovice připravuje Správa 
železnic, státní organizace, v rámci investičního 
plánu Ministerstva dopravy další liniovou stavbu 
„Optimalizace traťového úseku Čelákovice – Mstě-
tice“ v délce 6,35 km. Stavba zůstává zčásti na 
stávajících pozemcích. V nové stopě povede pře-
ložka Čelákovice (v délce asi 1,9 km), která je nově 
projektována v přímější stopě přes Záluží, a přelož-
ka Mstětice (v délce asi 1 km před žst. Mstětice), 
která je nově navržena mírnějším obloukem volnou 
krajinou mimo stávající obvod dráhy. Na zbývají-
cích úsecích se provede optimalizace, která bude 
zahrnovat kompletní obnovu železničního spodku 
a svršku a rekonstrukci inženýrských objektů. Vý-
raznou modernizací projde stanice Mstětice.
Modernizovaný úsek začíná již za stanicí Čeláko-
vice, stávající kolejový svršek bude v celém úseku 
snesen, kolejové lože bude kompletně nahrazeno 
novým. V řešeném úseku je dále 6 železničních 
mostů, 9 železničních propustků a 1 podchod pro 
cestující. Dále je do této stavby zahrnut 1 nadjezd 
a 5 silničních mostů. V původním stavu zůstanou 
pouze objekty na stávající trati v místě přeložek, 
jedná se konkrétně o jeden propustek. V rámci 
stavby se mimo jiné vybudují nové přeložky silnic 
a zruší dva železniční přejezdy. 
Stávající výpravní budova ve stanici Mstětice 
bude stržena z důvodu kolize s novým uspořá-
dáním staničního kolejiště. Nedaleko od ní se 
postaví nový objekt provozní budovy. Ta bude 
navržena v souladu s požadavky na umístění 
zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, silno-
proudé technologie, bude zde i sociální zařízení 
pro zaměstnance a veřejné WC. Stanice se do-
plní také novým osvětlením.
V celém řešeném úseku bude instalováno nové 
traťové zabezpečovací zařízení – elektronický 
autoblok. Traťová rychlost se zvýší na 140 km/h 
pro klasické vlaky, respektive na 160 km/h pro 
vozy s naklápěcí technologií. Vzhledem k nut-
nosti zachovat maximálně možnou kapacitu 
dráhy dojde po dobu zhruba jednoho roku v me-
zistaničním úseku ke zřízení provizorní odbočky 

Záluží. Ve stanici Mstětice bude dočasně nasa-
zeno provizorní staniční zabezpečovací zařízení 
typu mobilní elektronické stavědlo do okamži-
ku, než bude nasazen definitivní autoblok v me-
zistaničním úseku Čelákovice – Mstětice. Pro 
kontrolu volnosti kolejí budou v provizorním 
zabezpečovacím zařízení (staničním, traťovém 
i přejezdovém) použity počítače náprav. V kole-
jišti stanice Mstětice budou doplněny kolejové 
obvody a počítače náprav. Provoz ve stanici 
Mstětice se po dokončení realizace projektu 
bude řídit z Centrálního dispečerského pracoviš- 
tě Praha. Bude zde rovněž instalováno rozhla-
sové a informační zařízení s možností dálkové-
ho ovládání ze stanice Čelákovice a budoucího 
ovládání z dispečerského pracoviště v Praze. 
Instalací nových technologických zařízení bude 
zvýšena bezpečnost železničního provozu. Pro 
bezbariérové užívání staveb bude respektováno 
nařízení o technických specifikacích týkajících 
se železničního systému EU pro osoby se zdra-
votním postižením a osoby s omezenou schop-
ností pohybu a orientace.

Roman Štěrba, Správa železnic

Schéma přeložky dráhy v Čelákovicích. Zdroj: Správa 
železnic

Mimořádná událost v žst. Mstětice

V pátek 14. srpna v 9.04 hod. na vlečce spo-
lečnosti Keraclay Nehvizdy ve Mstěticích ujelo 
32 odstavených vozů, které při své jízdě projely 
přes železniční přejezd zabezpečený světelnou 
signalizací a závorami bez pozitivní signalizace. 
Následně sedm z ujetých vozů přes výkolejku 
vykolejilo. 
Stav technické vlečky je vyhovující a společnost 
ČD Cargo zde odstavila vozy. První návoz se 

V důsledku mimořádné události byl poškozen sloup 
trakčního vedení a stavědlo. Škoda byla vyčíslena na 
více než 2,5 mil. Kč a mimořádnou událost vyšetřuje 
Drážní inspekce ČR. Foto: DI ČR

Pohled na odstavené vozy na vlečce. Foto: Peter Bado

Železniční přejezd nebyl v době průjezdu ujetých vozů 
ve výstraze a nevaroval řidiče, že se blíží vlak, a došlo ke 
střetnutí s automobilem. Foto: DI ČR

Místo vykolejení nákladních vozů. Zdroj: Peter Bado, 
Railpage.net

uskutečnil 17. dubna a postupně zde bylo od-
staveno dle informací publikovaných na portálu 
Railpage.net 170 vozů (Eas), které byly rozděle-
ny do tří skupin, které od sebe oddělovaly mosty 
(přes silnici č. II/611 a dálnici D11).
Doprava na vytížené železniční trati mezi Čelá-
kovicemi a Prahou byla přerušena a zajištěna 
náhradní autobusovou dopravou mezi Čeláko-
vicemi a Prahou-Horními Počernicemi a Černým 
Mostem od pátku do sobotního odpoledne.

Petr Studnička, místostarosta I 
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střípky z činnosti 
městské policie

V případě potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

Strážníci MP nalezli podnapilého muže pole-
hávajícího na lavičce. Když hledal svůj doklad 
totožnosti, všimli si strážníci igelitového sáčku 
s větším množstvím sušiny připomínající marihu-
anu. K dalšímu řešení proto přivolali hlídku PČR.

Při hlídkové činnosti se na strážníky obrátila žena 
s žádostí o pomoc, neboť se jí rozbil zámek na 
jízdním kole a toto zůstalo uzamčené ve stojanu. 
Strážníci pákovými kleštěmi zámek přestřihli.

Na žádost manželky pátrala hlídka MP po star-
ším muži, který se jí ztratil někde v centru měs-
ta. Hlídka muže nenašla. Po nějaké době žena 
oznámila, že svého muže nalezla v jedné hos-
půdce, kam si jen „skočil na jedno“.

Majitel bytu požádal MP o pomoc, protože se 
mu průvanem zabouchly dveře od bytu. Strážník 
vylezl na balkon, otevřenými balkonovými dveř-
mi se dostal do bytu a vchodové dveře otevřel.

Strážníci byli požádáni o pomoc, neboť v Domě 
s pečovatelskou službou došlo k pádu starší 
ženy. Nebyla zraněna, proto strážníci jen po-
mohli uložit ji zpět do postele.

Strážníci uspořádali v červenci pro příměstský 
tábor exkurzi 30 dětí na služebně MP. Předsta-
vili práci a vybavení strážníků, zodpověděli zví-
davé dotazy a zájemcům pořídili fotografie na 
památku.

Na služebnu MP se dostavil muž a oznámil, že 
mu bylo právě u Labe odcizeno elektrokolo vyš-
ší ceny. Uvedl, že ho odcizil mladík v černé miki-
ně. Strážníci podezřelého, „známou firmu“, na-
šli u střelnice. Jakmile srážníky spatřil, odhodil 
kolo do pole a utekl. Elektrokolo bylo vráceno 
šťastnému majiteli a případ převzala PČR.

V noci bylo na tísňové lince MP přijato oznáme-
ní o údajném zloději, který chodí po pozemku 
a v domě v rekonstrukci s baterkou. Strážníci 
zde zastihli nikoli zloděje, ale majitele nemovi-
tosti na kontrole.

Strážníci přijali žádost o pomoc při odchytu ho-
luba, který zalétl do prodejny, a zaměstnancům 
se ho nedařilo vyhnat ven. Strážníci odchytovým 
nářadím holuba zajistili a vypustili ven do přírody.

Na území Čelákovic byl nalezen funkční gra-
nát. Převzala ho pyrotechnická služba PČR. 
Vzhledem k rozhodnutí provést likvidaci granátu 
v okolí střelnice se strážníci společně s hlídkami 
PČR podíleli na uzavření místa odstřelu.

Strážníkům bylo oznámeno, že potok, který pro-
téká Čelákovicemi, je podezřele zabarven. Při 
kontrole potoka proti proudu strážníci zjistili, že 
zabarvení způsobilo vytrhané rákosí a další trávy.

Změna provozní doby 
České pošty, s. p. –  
pobočka Čelákovice

Praha Veleslavín, Praha Masarykovo n. – Český 
Brod, Praha Masarykovo n. – Lysá nad Labem).

Dále bude vypravena historická elektrická loko-
motiva řady E 499, elektrická lokomotiva řady 
130 a Bpjo (patrové zelené vozy) v trase Praha 
Masarykovo n. – Roztoky u Prahy, jednotka 
řady 460 (Praha Masarykovo n. – Český Brod), 
motorový vůz Kredenc (2x 831 + Bix) v trase 
Praha Masarykovo n. – Praha Dejvice a parní 
vůz Komarek v trase Praha Masarykovo n. – 
Praha Bubny.
Město Čelákovice poskytlo Českým drahám na 
jízdu parního vlaku finanční příspěvek.

Orientační časy jízdního řadu pro trasu Praha 
Masarykovo n. – Čelákovice – Lysá nad La-
bem a zpět (zdroj: České dráhy, a. s.):
Praha Masarykovo n. 15.26 18.05
Čelákovice 15.55 / 16.25 17.23 / 17.24
Lysá nad Labem 16.37 17.10

Josef Pátek, starosta, 
 Petr Studnička, místostarosta I

OSLAVA ŽELEZNIČNÍCH VÝROČÍ I V ČELÁKOVICÍCH
V sobotu 12. září se uskuteční v Praze a ve Stře-
dočeském kraji železniční den, a to u příležitosti 
175. výročí od zahájení provozu na olomoucko-
-pražské dráze, 170 let od zahájení provozu na
Negrelliho viaduktu a 145 let od zahájení provo-
zu na Těšnovském nádraží. V Praze a jejím okolí
budou vypraveny parní vlaky tažené lokomoti-
vou Šlechtična 475.1 (Praha Masarykovo n. –

Parní lokomotiva 475.1 Šlechtična zabezpečovala jízdy 
parních vlaků během Regionálního dne PID v Čelákovi-
cích, který se konal 8. září 2018. Foto: Jana Vondráčková

VPRAVO café – snack – bar
Od poloviny srpna 2020 rozšířila Restaurace 
U Bohuslavů provozovnu o café – snack – bar 
pod názvem VPRAVO. Vstup je z náměstí 
5. května a v nabídce jsou např. snídaňová i po-
lední „meníčka“, míchané alko a nealko nápoje,
kvalitní káva, paštiky, denně čerstvé obložené
sendviče, žemle či tortilly, čerstvě vymačkaný
pomerančový fresh, domácí limonáda a spous-
ty dalšího...
Více informací najdete na webových stránkách
(www.ubohuslavu.cz) a facebooku restaurace.

Otevírací doba:
po zavřeno
út–so 7.30–17.00 hod.
ne zavřeno

co nového ve městě

Pivnice BOUCZECH
Od července je znovu otevřena Pivnice BOU-
CZECH. Od léta byla možnost posedět na za-
hrádce na náměstí či v baru s výčepem. Na-
bídku bude provozovatel Jaroslav Kukla dále 
rozšiřovat. Více informací najdete na facebooku 
Pivnice Bouczech.

Otevírací doba:
po–čt 10.00–22.00 hod.
pá–so 10.00–23.00 hod.
ne 10.00–22.00 hod. -dv-

VPRAVO, interiér a exteriér. Foto: -dv-

Česká pošta, s. p. – pobočka Čelákovice vý-
znamně zkracuje svou provozní dobu. Od 1. října 
bude místní pobočka pošty otevřena následovně:
po 10.00–12.00 13.00–18.00
út 8.00–12.00 13.00–16.00
st 10.00–12.00 13.00–18.00
čt  8.00–12.00 13.00–16.00
pá  8.00–12.00 13.00–16.00
so  8.00–11.00*
*Od 1. ledna 2021 bude čelákovická pobočka
České pošty v sobotu zcela uzavřena! -ps-
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Nezapomínáme  
na pejsky z útulku

V průběhu roku 2020 nejen členové osadního 
výboru Sedlčánky, ale i další spoluobčané při-
spěli nákupem konzerv, granulí a dalších pamls-
ků pro pejsky v Lysé nad Labem.
Veškeré krmení bylo předáno pracovnicím útul-
ku při dvou návštěvách uskutečněných ve dnech 
20. ledna a 14. července 2020. Jednalo se cel-
kem asi o 105 kg masových konzerv, 115 kg
granulí a mnoho menších balení dalších pamlsků.
Po velkém překvapení nad množstvím darova-
ných věcí pracovnice útulku poděkovaly přítom-
ným a všem spoluobčanům ochotným pomoci
s podporou pejsků umístěných v psím útulku.

Petr Kabát, předseda, a Aleš Nekola, člen 
osadního výboru Sedlčánky

Foto: archiv OV Sedlčánky

chodíme kolem nich

Visací zámky
Ještě dnes můžeme při procházkách okolní 
přírodou potkat stromy, jejichž kůra je zjizvena 
vyrytými symboly různých tvarů. Nejčastější 
jsou naštěstí srdce s dvojicí monogramů nebo 
součet dvou monogramů vyjádřený znaménkem 
plus. Kdysi tak někteří naši předchůdci jako mi-
lenci dávali najevo sami sobě – někdy i svému 
okolí – nehynoucí vztah. S postupem času moh-
li sledovat, jak symboly zarůstají, deformují se 
nebo postupují do vyšších pater stromů, pří-
padně k nim se slzami v očích vodili své děti. 
Někteří z nich se možná po létech těm „svým“ 
velikánům spíš vyhýbali. Dnes už většina milen-
ců nechodí do lesa hyzdit stromy. Ví, že se to 
nesluší a stromy to bolí. Nutkání symbolizovat 
pevnost vztahu ale neustává. Kde se vzaly, tu se 
vzaly, najednou jsou těmito symboly tak zvané 
zámky lásky. Jedni tvrdí, že zvyk přišel z Číny, 
jiní že z Itálie. Ať tak, či onak zvyk se v dneš-
ním globalizovaném světě ujal podobně jako 
Halloween, Valentýn atd. Na zábradlí evrop-
ských i zámořských mostů všech kategorií tak 
přibývají zamčené visací zámky s monogramy či 
bez nich. Klíče k nim pak mizí v řekách, říčkách 
nebo potocích – mnohdy smrdutých. Zamilova-
ní všech národností a ras doufají, že po létech 
společného života najdou ten svůj zámek na 
původním místě. Jak dojemné, ale zároveň po-
šetilé. Je totiž zcela jisté, že zámek bude spolu 
s ostatními dřív nebo později odstraněn. Takové 
zámky totiž odírají povrchovou úpravu mostní-
ho zábradlí a podporují jeho korozi, ve velkém 
množství mosty dokonce nadmíru zatěžují, 
a navíc působí naprosto neesteticky.
Zvyk zámků lásky dorazil i do Čelákovic a ne-
dalekých Lázní Toušeně. Počet visacích zámků 
na zábradlí čelákovické i toušeňské lávky do-
sud nebyl a není naštěstí nijak dramatický. Buď 
mají zdejší milenci rozum, jsou realisté, nebo se 
údržba obou objektů v tichosti „činí“. Ať je váš 
partnerský vztah hezký a věčný i bez osiřelého 
či odstřiženého plechového zámku z kteréhoko-
liv blízkého mostního zábradlí.

Ivan Vaňousek

Zámek na čelákovické lávce. Foto: -iv-

Začínající koroze výplně zábradlí čelákovické lávky po-
škozené visacím zámkem. Foto: -iv-

Dne 19. září 2020 to bude rok 
od úmrtí našeho milovaného 
manžela, tatínka, dědečka 
a pradědečka pana Ladisla-
va ŘÍZKA.
Stále vzpomínají manželka 
Dana a děti s rodinami.

Dne 21. září 2020 by se dožil 
75 let pan Karel PULDA a 29. 
listopadu 2020 uplyne 17 let, 
kdy navždy odešel tam, od-
kud již není návratu.
Kdo jste ho znali, věnujte mu 
s námi tichou vzpomínku.
Za celou rodinu manželka Ivana.

INFORMACE REDAKCE
Ve Zpravodaji města Čelákovic od čísla 5/2018 
s ohledem na obecné nařízení GDPR platné od 
25. května 2018 je možné publikovat zdarma gra-
tulaci pouze s vlastnoručním písemným souhla-
sem publikované osoby.

společenská kronika

CHARITA NERATOVICE 
U Závor 1458, 277 11 Neratovice

tel.: 315 685 190 
 http://neratovice.charita.cz

e-mail:
sekretariat@charita-neratovice.cz

Charita Neratovice provozuje  
zdravotní a sociální služby ve vlastním  

sociálním prostředí klienta.

Paliativní hospicová péče
Charita Neratovice poskytuje pro klienty vedle 
sociální péče domácí zdravotní péči i paliativní 
hospicovou péči ve vlastním sociálním prostředí 
na základě indikace lékaře. Tuto péči indikuje 
praktický lékař. Charita Neratovice spolupracuje 
s paliativním lékařem z Nemocnice Na Bulovce, 
který rozepíše postup při zajištění péče a zmír-
nění bolesti těžce nemocného klienta.
Tým vyškolených zdravotních sester a sociálních 
pracovníků charity zajišťuje paliativní péči, eduku-
je rodinu a klientům pomáhá v jejich těžké životní 
situaci s péčí o jejich nejbližší. Pokud klient a rodi-
na požadují kněze, snažíme se splnit jejich přání.
V období koronavirové krize jsme zajistili velké 
množství klientů a pomáhali rodinám těžkou 
situaci zvládnout. Díky dostatečnému vybave-
ní je naše organizace v oblastech, kde působí, 
schopna paliativní péči zajistit. V případě potře-
by rodin či lékařů se neváhejte s důvěrou obrátit 
na Kateřinu Doležalovou, tel.: 731 625 989.

Charita Neratovice – středisko Čelákovice

Jednatel

Foto: archiv Charity Neratovice
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Právní předpisy města

jsou i schvalovací proces a následné kroky 
upraveny jiným způsobem než běžné usnesení 
zastupitelstva či rady obce. V případě schválení 
a vydání podzákonné normy musí být tato vy-
věšena na úřední desce, a to jak v elektronické 
podobě, tak analogové (papírové) formě, a to po 
dobu minimálně 15 dní. Po uplynutí této lhůty 
je vyhláška či nařízení účinné, a tedy právně vy-
mahatelné. Jakmile je vyhláška či nařízení práv-
ně účinné, má obec za povinnost zveřejnit tuto 
normu na svých webových stránkách a taktéž 
o vydání a účinnosti informovat Krajský úřad,
který taktéž má povinnost evidovat normy obcí

Podzákonné normy dělíme do dvou druhů. Jed-
ná se o vyhlášky a nařízení. Vyhlášky schvaluje 
zastupitelstvo obce a jedná se o právní akty, 
které jsou vydávané v rámci samostatné působ-
nosti obce. Tedy vyhláškou obec reguluje pří-
slušnou problematiku jménem obce a v souladu 
s příslušným zákonem.
Nařízení schvaluje rada města a jedná se o práv-
ní akty, které jsou vydávané v rámci přenesené 
působnosti obce. Tedy nařízením obec reguluje 
příslušnou problematiku jménem výkonu státní 
správy a opět v souladu s příslušným zákonem.
Jelikož se jedná o podzákonné právní normy, 

ve své územní působnosti. Tedy vyhláška musí 
být kdykoliv přístupná, a to jak elektronicky, tak 
fyzicky na obecním úřadě.
Kontrolním orgánem ve věci místní normotvor-
by je Ministerstvo vnitra České republiky, které 
posuzuje soulad s příslušným zákonem vždy 
při schvalovacím procesu. Ministerstvo prak-
ticky každý rok posoudí zhruba 5 000 vyhlá-
šek, které obce vydávají. Avšak případné do-
poručení či návrhy na zrušení vyhlášky nejsou 
právně závazné, ale pouze doporučující. Obec 
vždy dostane lhůtu na vyjádření, případně na 
zapracování změn. V roce 2018 byl podíl nezá-
konných vyhlášek ve výši 3,8 %, což ukazuje 
dobrou pečlivost obcí při jejich tvorbě a nej-
nižší počet nezákonných vyhlášek za poslední 
dekádu.
Zvláštní roli při posuzování zákonnosti u místní 
normotvorby vykonává Ústavní soud se sídlem 
v Brně. Jedině Ústavní soud má právo místní 
normu zrušit, respektive zrušit jejich části odpo-
rující zákonu.
V Čelákovicích také schvalujeme několikrát do 
roka znění obecně závazných vyhlášek a naří-
zení. Nyní se pokusím čtenáře těmito normami 
provést a pro přehlednost uvádím jen ke dni 
uzávěrky platné vyhlášky a nařízení.

Obcím v České republice je na základě zákona umožněna tvorba podzákonných norem, tedy 
vyhlášek a nařízení. Vydávání právních předpisů obcí nazýváme právotvorbou. Tato právotvor-
ba je vytvářena na základě vlastní politické vůle, avšak vždy musí být v souladu s příslušným 
zákonem. Nesmí tak měnit jeho výklad či měnit jeho části. Vždy se jedná o nastavení individu-
álních právních podmínek, které jsou realizovány v limitech zákona.

AKTUÁLNĚ PLATNÉ VYHLÁŠKY
Vyhláška, kterou se mění vyhláška E5/2019
E1/2020 schválena 6. 5. 2020, účinnost 1. 6. 2020
Tato vyhláška s ohledem na následky koronavi-
rové krize upravuje (posouvá) splatnost místní-
ho poplatku za systém třídění odpadu na termín 
30. 9. 2020.

Vyhláška o místním poplatku z pobytu
E6/2019 schválena 11. 12. 2019, účinnost 1. 1. 2020
Město Čelákovice touto vyhláškou zavádí míst-
ní poplatek z pobytu. Předmětem poplatku je 
úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdou-
cích kalendářních dnů u jednotlivého poskyto-
vatele pobytu. Poplatníkem poplatku je osoba, 
která v obci není přihlášená a plátcem poplatku 
je poskytovatel úplatného pobytu.

Vyhláška k zabezpečení místních náležitostí 
veřejného pořádku na veřejných prostran-
stvích, kterou se reguluje používání zábavní 
pyrotechniky
E4/2019 schválena 23. 10. 2019, účinnost 5. 12. 2019
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je 
zákaz používání zábavní pyrotechniky, neboť se 
jedná o činnost, která by mohla narušit veřejný 
pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými 
mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
Používání zábavní pyrotechniky na veřejných 
prostranstvích vymezených v příloze č. 1 této 
vyhlášky je zakázáno v období od 1. prosince do 
6. ledna příslušného kalendářního roku s výjim-
kami, kdy je dovoleno použít zábavní pyrotech-
niku na veřejných prostranstvích vymezených
v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky, a to 
v době od 31. prosince do 1. ledna příslušného
kalendářního roku.

Vyhláška o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů a nakládání se sta-
vebním odpadem na území města Čelákovic
E3/2019 schválena 28. 6 .2019, účinnost 13. 6. 2019

Tato vyhláška stanovuje systém nakládání s od-
pady na území města.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška E1/2004
E2/2019 schválena 13. 2. 2019, účinnost 16. 3. 2019
Touto novelizací se aktualizuje obecně závazná 
vyhláška o Městské policii.

Vyhláška o regulaci a provozování hazard-
ních her
E1/2019 schválena 13. 2. 2019, účinnost 16. 3. 2019
Cílem této vyhlášky je regulace a provozování 
hazardních her. V aktuální vyhlášce jsou povole-
na jen dvě místa ve městě, kde lze hazardní hry 
provozovat. Na jiných místech je to zakázáno.

Vyhláška, kterou se vydává Požární řád měs-
ta Čelákovic
E1/2017 schválena 20. 9. 2017, účinnost 26. 10. 2017
Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady za-
bezpečení požární ochrany ve městě.

Vyhláška o stanovení školských obvodů ma-
teřských škol zřízených městem Čelákovice
E2/2016 schválena 9. 11. 2016, účinnost 1. 1. 2017
Touto vyhláškou se stanovují obvody tří mateř-
ských škol zřízených městem Čelákovice.

Vyhláška o veřejném pořádku a čistotě ve městě
E1/2016 schválena 21. 9. 2016, účinnost 20. 10. 2016
Tato vyhláška upravuje práva a povinnosti k za-
bezpečení místních záležitostí veřejného pořád-
ku a čistoty ve městě Čelákovice jako stavu, 
který umožňuje bezproblémové soužití občanů 
i návštěvníků města, vytváření a zlepšování pří-
znivých podmínek pro život ve městě a estetic-
ký vzhled města.
Předmětem této vyhlášky je regulace činnos-
tí, které by mohly narušit veřejný pořádek ve 
městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, 
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, a dále 
soubor opatření k zajištění udržování čistoty ulic 

a jiných veřejných prostranství, k ochraně život-
ního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní ve-
řejné zeleně ve městě a k užívání zařízení obce 
sloužících potřebám veřejnosti, které je třeba 
z hlediska města Čelákovic jako územního sa-
mosprávného celku chránit.
Tato vyhláška upravuje užívání plakátovacích 
ploch v majetku města, ochranu veřejného po-
řádku (noční klid), udržování čistoty ulic a veřej-
ných prostranství.

Vyhláška o stanovení školských obvodů zá-
kladních škol
E 3/2015 schválena 29. 4. 2015, účinnost 1. 10. 2015
Touto vyhláškou se stanovují dva školské ob-
vody pro základní školy zřízené městem Čelá-
kovice.

Vyhláška o novelizaci vyhlášky E 4/2011 – viz 
níže
E 3/2014 schválena 19. 6. 2014, účinnost 1. 8. 2014
Tato novelizace pouze upravuje vymezené pro-
story pro volný pohyb psů. 

Vyhláška o stanovení pravidel pro pohyb psů 
a vymezení prostor pro volné pobíhání psů
E 4/2011 schválena 23. 11. 2011, účinnost 1. 1. 2012
Touto vyhláškou se stanovují pravidla pro po-
hyb psů na veřejném prostranství:
n  Na veřejných prostranstvích, která nejsou 

touto vyhláškou vymezena pro volné pobíhá-
ní psů, je možný pohyb psů pouze na vodítku, 
popřípadě i s náhubkem (pokud lze předpo-
kládat potenciální nebezpečí ohrožení vzhle-
dem k rase nebo povaze psa).

n  Není dovoleno přivádět psy na dětská hřiště 
a pískoviště, neboť pohyb psů na těchto mís-
tech je činností způsobilou narušit veřejný po-
řádek a je v rozporu s ochranou bezpečnosti, 
zdraví a majetku.

n  Fyzická osoba doprovázející psa je za účelem 
zajištění veřejného pořádku, čistoty a ochrany 
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životního prostředí povinna zajistit, aby pes 
neznečisťoval a neničil veřejné prostranství, 
veřejnou zeleň a zařízení města sloužící po-
třebám veřejnosti, a je povinna případné ne-
čistoty (např. exkrementy) způsobené psem 
neprodleně odstranit.

Vyhláška o zákazu podávání a konzumace al-
koholických nápojů na veřejném prostranství
E 3/2011 schválena 7. 9. 2011, účinnost 1. 10. 2011
Cílem vyhlášky je v rámci zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku vymezit některá 
místa veřejného prostranství, na kterých se za-
kazuje požívat alkoholické nápoje, a tím vytvořit 
opatření směřující k zabezpečení místních zále-
žitostí jako stavu, který umožňuje pokojné sou-
žití občanů i návštěvníků města, vytváření příz-
nivých podmínek pro život ve městě a vytváření 
jeho estetického vzhledu.
Předmětem této vyhlášky je regulace činnos-
tí, které by mohly narušit veřejný pořádek ve 

městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, 
ochranou zdraví, a směřující k ochraně před 
následnými škodami a újmami působenými na-
rušováním veřejného pořádku na majetku jako 
veřejném statku, jehož ochrana je ve veřejném 
zájmu chráněným městem jako územním samo-
správným celkem.

Vyhláška o změně č. 1 Územního plánu sídel-
ního útvaru
E1/2005 schválena 26. 1. 2005, účinnost 1. 3. 2005
Vyhláška vymezuje závazné části územního plá-
nu sídelního útvaru Čelákovice a první změny 
schválené ÚPnSÚ zastupitelstvem města 26. 1. 
2005.

Vyhláška, kterou se zřizuje Městská policie
E1/2004 schválena 16. 6. 2004, účinnost 1. 8. 2004
Touto vyhláškou město zřídilo Městskou policii, 
která vykonává činnost v oblasti bezpečnosti 
a prevence ve městě.

Vyhláška o podmínkách k zabezpečení po-
žární ochrany při akcích, kterých se zúčastní 
větší počet osob
E02/2003 schválena 24. 9. 2003, účinnost 1. 11. 2003
Tato obecně závazná vyhláška stanoví podmín-
ky požární bezpečnosti pro zabezpečení kultur-
ních, sportovních, společenských, zábavních, 
politických, obchodních, náboženských a jiných 
obdobných akcí a shromáždění, kterých se zú-
častní větší počet osob (nad 200).

Vyhláška o Územním plánu sídelního útvaru 
města Čelákovic
E22/94 schválena 19. 9. 1994, účinnost 20. 9. 1994
Vyhláška vymezuje závazné části územního plá-
nu sídelního útvaru Čelákovice schváleného Za-
stupitelstvem města dne 26. 10. 1993.
Vyhláška stanoví funkční a prostorové uspořá-
dání území a podmínky jeho zastavitelnosti, vy-
mezuje místní systém ekologické stability a plo-
chy veřejně prospěšných staveb.

AKTUÁLNĚ PLATNÁ NAŘÍZENÍ
Nařízení o udržování sjízdnosti a schůdnosti 
místních komunikací na území města Čelákovic
N3/2015 schváleno 15. 9. 2015, účinnost 1. 10. 2015
Toto nařízení vymezuje úseky místních komuni-
kací a chodníků, na kterých se pro jejich malý do-
pravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 
odstraňováním sněhu a náledí a stanoví rozsah, 
způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnos-
ti chodníků, místních komunikací a průjezdních 
úseků silnic na území města Čelákovic.

Nařízení o zákazu podomního a pochůzkové-
ho prodeje na území města Čelákovic
N1/2015 schváleno 27. 1. 2015, účinnost 18. 2. 2015
Nařízení zakazuje podomní a pochůzkový pro-
dej na území celého města. 
Podomním prodejem se pro účely tohoto naří-
zení rozumí nabízení a prodej zboží nebo služeb 
provozované formou pochůzky, kdy je bez před-
chozí objednávky v objektech určených k bydlení 
a rekreaci nebo v sídle právnické osoby nabízeno 
nebo prodáváno zboží nebo poskytovány služby.

Pochůzkovým prodejem se pro účely tohoto naří-
zení rozumí nabízení a prodej zboží či poskytování 
služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu 
kolaudačním souhlasem podle zvláštního zákona, 
a to jak s použitím přenosného nebo neseného 
zařízení, tak přímo z ruky. Pochůzkový prodej je 
zpravidla provozován formou pochůzky, při níž je 
potenciální uživatel zboží nebo služeb vyhledáván 
prodejcem z okruhu osob na veřejném prostran-
ství či veřejně přístupných místech, přičemž není 
rozhodující, zda ten, kdo zboží nebo služby prodá-
vá či nabízí, se přemísťuje, nebo postává na místě.

Nařízení o odtahu vozidel a stanovení maxi-
mální ceny za nucený odtah 
N2/2010 schváleno 30. 12. 2010, účinnost 20. 1. 2011
Nařízení umožňuje Městské policii oprávněně roz-

hodnout o odtažení vozidla, které je překážkou 
v silničním provozu, na náklady jeho provozovatele.

Nařízení o vymezení zpoplatněných oblastí 
k parkování 
N1/2006 schváleno 10. 8. 2006, účinnost 1. 9. 2006
Nařízení vymezuje místní komunikace nebo jejich 
určené úseky, které lze užít za cenu sjednanou 
v souladu s cenovými předpisy k stání silničního 
motorového vozidla na dobu časově omezenou, 
nejvýše však na dobu 24 hodin, nebo na nichž 
je povoleno stání silničního motorového vozidla 
konkrétně vymezeným osobám. Nařízení se týká 
konkrétně parkovacích stání v ulici Sedláčkově, 
která jsou zpoplatněna parkovacím automatem.

Téma zpracoval
Josef Pátek

zkuste to s námi

V letošním, pro nás slavnostním roce, si můžete vyzkoušet úkoly, kvízy, testy, které připravují kni-
hovnice pro žáky ZŠ. Správné odpovědi z minulého čísla – přetahovačka: Záhada hlavolamu; kří-
žovka: ježek v kleci.
V tomto čísle si vyzkoušíte tzv. obrázková slova, která tvoříme se žáky 3. tříd ZŠ.

Naděžda Picková, ředitelka Městské knihovny

Aktuální znění obecně závazných vyhlášek a nařízení je k dispozici  
na internetových stránkách města Čelákovic  

na https://www.celakovice.cz/cs/sprava-mesta/vyhlasky-a-narizeni.html.



16 / zpravodaj města čelákovic

kam ve volném čase

do neděle 20. 9. 
Městské muzeum
PŘÍBĚH MEČE
Výstava o vzácném archeologickém nálezu 
z roku 2016, přístupná ve výstavní síni denně 
9.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.
V sobotu 19. 9. od 10.00 hod. dernisáž výstavy.

do neděle 20. 9.
Městské muzeum
VÝPRAVY ZA VIKINGY
Výstava doprovází výstavu „Příběh meče“ den-
ně 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.

do středy 30. 9.
Galerie v Altánu
ČESKÉ SKLO
Výstava artefaktů z hutného skla designéra Jin-
dřicha Chramosty (Art – atelier, Mukařov), pří-
stupná v úterý, čtvrtek, pátek 14.00–17.00 hod., 
nebo po dohodě na tel.: 724 509 945.

pátek 11. – sobota 12. 9. 8.30–17.00 hod.
Kostelní č. p. 22, vchod z ulice U Kovárny (dům 
Čeňka Jandy)
MÍSTNÍ PODZIMNÍ VÝSTAVA DROBNÉHO 
ZVÍŘECTVA

sobota 12. 9. 14.00–17.00 hod.
zahrada MDDM
FESTIVAL VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
Prezentace kroužků – tradiční, stávající i nové 
zajímavé útvary, po celé odpoledne zajištěn kul-
turní program a občerstvení, vstup zdarma.

sobota 12. 9. 16.00 hod.
Husův sbor
PECH CELLO QUARTET
koncert

sobota 19. 9. 14.00–17.00 hod.
areál ZŠ Kostelní č. p. 457
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ DOSTAVBY ZŠ 
KOSTELNÍ
Bohatý zábavní program, možnost prohlídky 
budovy školy, zrekonstruované tělocvičny BIOS 
a nového venkovního sportovního hřiště.

neděle 20. 9. 8.00–11.00 hod.
Kostelní č. p. 22, vchod z ulice U Kovárny (dům 
Čeňka Jandy)
PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera, s možností využít chova-
telské poradny

středa 23. 9. 17.00 hod.
Městská knihovna
ČAJ O PÁTÉ, S KNIHOU
aneb Čtenářský klub pro dospělé

čtvrtek 24. – sobota 26. 9. 9.00–17.00 hod.
Kostelní č. p. 43/6
VÝSTAVA HUB
tradiční 59. výstava hub jedlých – nejedlých – 
jedovatých

pátek 25. 9. 14.00–16.15 hod. 
Městské muzeum
ČELÁKOVICEMI ZNÁMÝMI I NEZNÁMÝMI
komentovaná procházka

sobota 26. 9. – neděle 22. 11. 
Městské muzeum

SVĚT GOTICKÉHO NÁBYTKU
Menší výstava tvorby Ladislava Sluky ml., zvané-
ho Kocour Pozdnický, vynikajícího truhláře a re-
staurátora historického nábytku, přístupná v in-
focentru denně 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.

neděle 27. 9. 15.00–19.00 hod. 
Galerie Café
TEĎ A TADY
výstavy fotografií Michaely Jindřiškové

středa 30. 9. 19.00 hod.
kostel Nanebevzetí Panny Marie
KONTRATENOR VČERA A DNES
Kantáta Stabat Mater současného českého 
skladatele Tomáše Hanzlíka v interpretaci Jana 
Mikuška (kontratenor) a Rejchova kvarteta. 

sobota 3. 10. – neděle 3. 1. 2021
Městské muzeum
STO LET MĚSTSKÉ KNIHOVNY ČELÁKOVICE
Výstava k výročí knihovny, přístupná ve výstavní 
síni denně 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.
V sobotu 3. 10. od 10.00 hod. vernisáž výstavy.

neděle 4. 10. 13.00 hod.
zahrada MDDM
ČELÁKOVICKÁ HODINOVKA
58. ročník legendárního běžeckého závodu. Do-
provodný program pro děti, občerstvení a živá
hudba, 14.30 hod. start.

kulturní dům
Sady 17. listopadu 1380, Čelákovice
tel.: 326 991 358
e-mail: info@kdcelakovice.cz
http://www.kdcelakovice.cz

Předprodej vstupenek v kanceláři KD: po–čt 
14.00–16.00 hod. Pozor! Zamluvené vstupen-
ky rezervujeme 48 hodin, pak je vracíme znovu 
do prodeje! Při ceně vstupného nad 100 Kč mají 
senioři nad 70 let po předložení OP slevu 50 %. 
Tato sleva platí pouze pro akce, které pořádá 
Kulturní dům přímo. V případě, že je pořadate-
lem externí agentura a KD pouze pronajímá sál, 
slevu nelze uplatnit. Vstupenka je nepřenosná.  
V den konání kulturní akce není předprodej vstupe-
nek. Pokladna otevřena hodinu před začátkem kaž-
dého představení. Prodej vstupenek také on-line na  
kdcelakovice.cz a v síti smsticket (www.smsticket.cz).

čtvrtek 10. 9. 17.00 hod.
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA

čtvrtek 17. 9. 19.00 hod.
BRATŘI EBENOVÉ
Bratři Ebenové je nejzvláštnější skupina v his-
torii české populární hudby, kterou tvoří tři 
bratři Kryštof, Marek, David, vstupné: 390, 
350 Kč.

úterý 29. 9. 9.30 hod.
JAK BYLA VOSA MARCELKA RÁDA, ŽE JE
pohádka pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 
50 Kč.

čtvrtek 1. 10. 15.00 hod.
LOTRANDO A ZUBEJDA
muzikálová pohádka, vstupné: 180 Kč

pátek 2. 10. 20.00 hod.
OPRAVDOVÝ TANEČNÍ PLES

sobota 10. 10. 20.00 hod.
WOHNOUT – MÁME NA MÍŇ TOUR
koncert, vstupné: 350 Kč

pondělí 12. 10. 17.30, 20.00 hod.
PARTIČKA
vstupné: 480 Kč

pondělí 19. 10. 19.00 hod.
BENÁTKY POD SNĚHEM
Příběh jedné večeře s přáteli, která konfrontuje 
dva mladé páry s opravdovostí a falší jejich lás-
ky. Hrají: Patricie: Veronika Arichteva/Kristýna 
Janáčková, Christophe: Mira Nosek, Nathalie: 
Lucie Štěpánková, Jean-Luc: Filip Cíl, vstupné: 
360, 320 Kč.

Zdroj: Pantheon production, s. r. o.

středa 28. 10. 15.00 hod.
VÝROČNÍ CENA MĚSTA ČELÁKOVIC
Slavnost s koncertem Jožky Černého a cim-
bálové muziky, vstupné: 150 Kč – výtěžek ze 
vstupného bude věnován na dobročinný účel 
pro Sportovní klub vozíčkářů Praha, z. s.

pátek 6. 11. 20.00 hod.
KRAUSBERRY + SCHODIŠTĚ
koncert dvou legend české bigbeatové scény, 
vstupné: 380 Kč

pondělí 9. 11. 19.00 hod.
MANŽELSTVÍ V KOSTCE
Hrají: Zuzana Kronerová a Oldřich Navrátil, 
vstupné: 360, 320 Kč.

neděle 15. 11. 20.00 hod.
POKÁČ
koncert, vstupné: 350 Kč

čtvrtek 19. 11. 19.00 hod.
ANNA K. AKUSTICKY
koncert, vstupné: 490 Kč

pondělí 23. 11. 19.00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRU VÁCLA-
VA MARKA
taneční orchestr moderního stylu, vstupné: 
300, 280, 260 Kč

pondělí 30. 11. 19.00 hod.
LEŽ
Komedie, která rozvíjí téma pravdy a lži v part-
nerských vztazích, vstupné: 360, 320 Kč.

Změna programu vyhrazena. Akce se nemusí v pří-
padě zhoršení epidemiologické situace uskutečnit. 
Sledujte aktuální informace na www.celakovice.cz 
a facebooku Město Čelákovice.
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PECH CELLO QUARTET
koncert 12. září  
v Husově sboru

Na koncertě 12. září od 16.00 hod. zazní originál-
ní zpracování skladeb J. S. Bacha, J. Strausse, 
R. Wagnera, E. Griega, J. Ježka aj. v podání vio-
loncellového kvartetu vedeného Janem Pechem.
Kvartet působí na české scéně od roku 2006.

Neobvyklé obsazení čtyř violoncell exponuje 
individualitu hráčů, charakter jejich nástrojů i vi-
oloncellový zvuk, který je ze všech smyčcových 
nástrojů nejbližší lidskému hlasu. Repertoár 
kvartetu pokrývá všechna období hudebního 
vývoje, ale těžiště spočívá v uměleckém ztvár-
nění skladeb moderních žánrů. Uslyšíme vý-
značné osobnosti české violoncellové školy.
Jan Pech – je aktivním hudebníkem a zároveň 
vedoucím Laboratoře výpočetní mechaniky te-
kutin na Ústavu termomechaniky AV ČR. Hu-
dební vzdělání získal na AMU v Praze (R. Lojda, 
D. Veis, J. Hošek). Zúčastnil se mistrovských
kurzů v Semmeringu a soutěže Pražského jara
2012. Jako violoncellista spolupracoval s mno-
ha orchestry u nás i v zahraničí. Jako sólista
s doprovodem orchestru vystupuje s koncerty
J. Haydna, A. Vivaldiho, L. Beethovena a nej-
častěji se slavným koncertem h-moll A. Dvo-
řáka. Jan Pech vyniká v interpretacích skladeb
pro sólové violoncello, které jsou nejčastěji pro-
váděnými kusy jeho repertoáru. O tom nás pře-
svědčil při svém vystoupení v Husově sboru při
Noci kostelů 24. května 2019.
Jiří Hošek – po absolutoriu Pražské konzervato-
ře a AMU (prof. M. Sádlo) pokračoval ve studiu
na pařížské konzervatoři. Jako pianista a kapel-

ník skupiny Country Band Newyjou se již přes 
třicet let řadí mezi elitu i na naší country scéně. 
Je hudebníkem, který nečiní rozdíl mezi „váž-
nou“ a „populární“ hudbou a dokáže se mistrně 
orientovat ve všech žánrech.
Bledar Zajmi – koncertní mistr orchestru Opery 
Národního divadla v Praze, se narodil v Tiraně, 
hlavním městě Albánie. Po absolvování AMU 
v Praze (prof. R. Lojda) se účastnil mistrov-
ských kurzů pedagogů B. Pergametschikowa 
či J. Chuchra. Má bohatou koncertní činnost ve 
víc než 30 zemích světa, přes 15 CD jako sólista 
i komorní hráč a široký repertoár od baroka až 
k soudobé hudbě.
Jan Žďánský – violoncello, studoval na AMU 
v Praze (prof. M. Petráš). Je držitelem 2. ceny za 
interpretaci soudobé komorní hudby ve Frank-
furtu n. M., několika cen soutěže v Semmerin-
gu, Janáčkovy soutěže v Brně atd. Spolupracu-
je jako sólista s Komorní filharmonií Pardubice, 
Pražskou komorní filharmonií, Capella Pallatina 
Mannheim, Tutti Bordeaux. Je koncertním mis–
trem Orchestru Berg a členem filharmonie ve 
Štýrském Hradci. Aktivně se věnuje též komor-
ní hře (Dvořákovo klavírní kvarteto, Trio IUNO, 
Kaprovo kvarteto).
Koncert pořádáme za finanční podpory města 
Čelákovic. Jste srdečně zváni!

rada starších NO CČSH v Čelákovicích

Foto: www.pech-art.cz

100 let od prvních  
parlamentních voleb

Národní demokracie
Seriál, který v souvis-
losti se stým výročím 
prvních parlamentních 
voleb ve svobodném 
státě připomíná hlav-
ní politické strany, 
postoupil od levice 
a středu k politické 
pravici. Nejvýraznější 
pravicová strana první 
republiky byla národní 
demokracie. Podobně 
jako jiné strany i tato 
vznikla spojením ně-

kolika politických skupin. Tak se stalo, že mla-
dočeský proud (Národní strana svobodomyslná, 
založená roku 1874) pohltil v lednu 1918 drobná 
národně a pokrokářsky orientovaná seskupení 
a přes přechodnou etapu existence pod názvem 
státoprávní demokracie se v republice v roce 
1919 etabloval v podobě Československé ná-
rodní demokracie. Šlo o stranu reprezentující 
hlavně lépe situované vrstvy městského obyva-

K. Kramář, předseda 
vlády, ale i čestný občan 
Čelákovic. Zdroj: www.
vlada.cz

Stabat Mater 
Tomáše Hanzlíka

(Kontratenor včera a dnes)
Ve středu 30. září v 19.00 hod. se uskuteční kon-
cert „Kontratenor včera a dnes“ v kostele Nane-
bevzetí Panny Marie v Čelákovicích. Ústředním 
bodem programu je kantáta Stabat Mater sou-
časného českého skladatele Tomáše Hanzlíka 
v interpretaci Jana Mikuška (kontratenor) a Rej-
chova kvarteta. Jde o výjimečnou možnost se-
známit se současnou duchovní hudbou, která je 
zároveň bezpečně podložena autorovou znalostí 
metod historické kompoziční a interpretační 
práce. S tím souvisí i využití vysokého mužské-
ho hlasu (jako sólového hlasu ústředního díla), 
podobně jako tomu bylo v dobách baroka. Pro 
srovnání budou uvedeny skladby př. Antonia 
Vivaldiho a G. F. Händela podobné formou i du-
chovní závažností. Zazní i smyčcové kvartety 
Tomáše Hanzlíka. Koncert je po všech stránkách 
(dramaturgicky, kompozičně i interpretačně) po-
měrně výjimečnou záležitostí. Doufáme, že se 
nám jej – po jarním odkladu – povede za dodrže-
ní všech hygienických opatření zrealizovat. Další 
podrobnosti o akci na www.varhanyzcelakovic.
cz. Těšíme se na vaši návštěvu.

Spolek pro varhanní hudbu

Tomáš Hanzlík. Foto: soukromý archiv

Výstava fotografií
Fotografka Michaela Jindřišková společně 
s kavárnou Galerie Café vás srdečně zvou na 
zahájení výstavy fotografií TEĎ A TADY s té-
matem našeho města. Dne 27. září od 15.00 do 
19.00 hod. v kavárně Galerie Café, Masarykova 
č. p. 2023, Čelákovice.
Přijďte se podívat, potkat se a popovídat, dát 
si něco dobrého a také si zasoutěžit o fotoob-
raz, kalendáře nebo dárkové poukazy kdykoliv 
v průběhu celého odpoledne.

Michaela Jindřišková a Alžběta Šipčiaková

Pokračování na str. 18

Foto: Michaela Jindřišková
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Aby záda nebolela, úterý 8., 15., 22., 29. 9., 
18.30–20.00 hod., zahrada RC Routa/Jurta, 
pravidelná otevřená skupina na téma „Zdravý 
životní styl“, vedená fyzioterapeutkou Marti-
nou Pěchníkovou. Vstup 50 Kč, nutná rezerva-
ce předem na tel.: 606 660 421. Středa 16. 9. 
pro muže.

Rodinné bubnování, středa 9., 23. 9., 10.00–
11.00 hod., zahrada RC Routa/Jurta, pravi-
delná otevřená skupina pro rodiče s dětmi 
i jednotlivce, vedená Janou Vachkovou. Vstup 
50 Kč/rodina, rezervace předem není nutná. 
Bližší info na tel.: 606 660 421.

Permakultura, čtvrtek 10. 9., 18.30 hod., 
zahrada RC Routa/Jurta. Přednáška Martina 
Svaška o tom, jak vytvořit zdravou půdu pro 
zdravé rostliny a jak ji připravit na nadcházející 
pěstební sezonu. Vstupné dobrovolné.

Opékání buřtů a posezení na zahradě Routy, 
pondělí 14. a 28. 9., 17.00–19.00 hod., tradiční 
opékání buřtů, s sebou buřty a dobrou náladu.

Dětský bleší trh, sobota 19. 9., 8.00–12.00 
hod., zahrada RC Routa, děti zde mohou pro-
dat to, co již nepotřebují, ale co druhým ještě 
udělá radost. Udělejte jim radost i vy svým ná-
kupem. Pro děti do 15 let, rezervace prodejní-
ho místa na tel.: 606 660 421.

rc routa + 
mateřské centrum
Sedláčkova 107, Čelákovice 
Stankovského 1650, Čelákovice 
(zadní vchod budovy Obecního domu)
tel.: 739 033 163
e-mail: info@rc-routa.cz
http://www.rc-routa.cz
fb: Mateřské centrum Čelákovice a RC Routa

telstva. Hlásila se k ní řada osobností českého 
kulturního a vědeckého života (poslanci a poz-
ději senátory za tuto stranu byli například spi-
sovatelé Viktor Dyk nebo Alois Jirásek). Politici 
této strany byli osobnostmi nadmíru důležitými. 
Připomeňme například Karla Kramáře, premiéra 
první čsl. vlády a předsedu strany, nebo Aloise 
Rašína, dvojnásobného ministra financí, otce 
měnové reformy a oběť politického atentátu.
V sociálně rozjitřené popřevratové ČSR postup-
ně tato strana ztrácela vliv na širší veřejnost. 
Byla sice členy mnoha prvorepublikových vlád 
(bylo jich celkem 18), ale v celorepublikovém 
měřítku se stávala stranou druhého řádu. Svěd-
čí o tom nejlépe výsledky voleb. V těch prvních, 
obecních v roce 1919, obdržela strana 9,6 % 
hlasů, v parlamentních volbách v roce 1929 
získala necelých 5 % a 15 mandátů z 300. Jen 
s nevelkým úspěchem se snažila ve 30. letech 
kompenzovat úbytek hlasů spojením s některý-
mi krajně pravicovými seskupeními vytvořením 
Národního sjednocení. 
Těžiště podpory národních demokratů se na-
cházelo v hlavním městě, kde se jim sice ne-
podařilo nikdy získat post primátora, ale měli 
dost místních starostů pražských obcí a prvního 
náměstka primátora. Ani okres Brandýs nad La-
bem nepatřil k místům silné podpory. Ze všech 
obcí okresu se jim nejvyšší počet hlasů podařilo 
opakovaně získat pouze v Klánovicích. V Če-
lákovicích strana v obecních volbách kandido-
vala, ale s malým úspěchem, dominovala zde 
komunistická nebo národně socialistická levice. 
Po druhé světové válce stranu potkal stejný 
osud jako agrárníky, nebyla obnovena a byla 
navíc často očerňována a spojována s fašis-
mem. Mnohdy ale nespravedlivě, řada z jejích 
členů byla členy protinacistického odboje jako 
například Ladislav Rašín, syn ministra Aloise 
Rašína.

Martin Dolejský, kurátor
Městského muzea v Čelákovicích

Pokračování ze str. 17

Od září pro vás opět připravujeme vedle výpůjč-
ní činnosti řadu zajímavých akcí...

Island – krajina sopek 
a ledovců

V pondělí 21. září od 18.30 hod. vás zveme na 
výpravu do čarovné krajiny jezer a duhově zbar-
vených horských štítů, tisíců vodopádů, spících 
sopek, ledovců a gejzírů. Zavedeme vás k místu 
nejstaršího evropského parlamentu Pingvellir, 
k největší příkopové propadlině, oddělující eu-
roasijskou a severoamerickou kontinentální 
desku. Čekají nás Duhové hory, termální kou-
pele, bublající sirná jezírka a bizarní skalní útva-

městská knihovna
Na Hrádku 1092, Čelákovice
tel.: 326 991 515, 326 993 664
e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz
http://knihovna.celakovice.cz

V hlavní roli knihovna

ry, výprava za pozorováním velryb v Húsavíku 
i úžasné ledovcové jezero Jokulsarlón s tančící-
mi krami a tuleni. Krátce se zastavíme i na Faer-
ských ostrovech s výletem na ostrov Mykinas – 
největší kolonií papoušků Severu – papuchalků. 
Přednáší Saša Ryvolová.

Týden knihoven
Tak jako každý rok vás v prv-
ním říjnovém týdnu zveme na 
naše akce v rámci celostát-
ního Týdne knihoven. V so-
botu 3. října bude knihovna 
otevřena od 10.00 do 13.00 
hod. při příležitosti vernisáže 

výstavy „Sto let městské knihovny“ v Městském 
muzeu v Čelákovicích. 
Kromě půjčování knih a časopisů si můžete 
prohlédnout práce dětí z místních mateřských 
škol, tvorbu našich čtenářů příznivců na výstavě 
„Spolkla mě knihovna“ podle stejnojmenné kni-
hy Kláry Smolíkové a ilustrátora Vojtěcha Šedy 
(přístupno do 27. listopadu vždy ve výpůjčních 
hodinách knihovny).

V muzeu uvidíte vý-
voj knihovny v na-
šem městě rozvrže-
ný do 2 částí. První 
část – čelákovická 
knihovna do roku 
1982; druhá část – 

otevření v současné budově Na Hrádku 1092 
a její akce pro obyvatele (nejen) našeho města. 
Nebude chybět ani připomenutí významných li-
terárních osobností spojených s Čelákovicemi.
Na pondělí 5. října připravujeme pro žáky zdej-
ších základních škol setkání s autorkou knih Klá-
rou Smolíkovou nad knihou Spolkla mě knihovna.

Gruzie vytesaná ze skály
„Za posledních několik let jsem cestoval po vše-
lijakých místech světa, externě pracoval pro růz-
né noviny i časopisy a přednášel na nejednom 
místě. V každém státě či městě mě vždy zajímali 
obyčejní lidé, jejich zvyky a životy. Pokaždé bylo 
mým prvním úkolem poznat zemi, kudy jsem 

procházel, a pochopit lidi, které jsem potkával. 
Od vrcholků nádherných hor Kavkazu až po plá-
že Černého moře čeká v Gruzii na cestovatele 
mnoho perel. Žádné obrovské diamantové ná-
hrdelníky, ale jeden malý skvost za druhým vy-
stupují z této starobylé země. Města vytesaná do 
skal vypráví dávnou historii (Uplistsikhe založené 
před třemi tisíci lety), hory čnějící k nebesům 
zase mnohé dávné legendy.“ Přednáška Gruzie 
vytesaná ze skály se uskuteční v pondělí 5. října 
od 18.30 hod. Přednáší Jiří Kalát.

Pátek 9. října
Každoroční Den otevřených dveří se uskuteční 
v pátek 9. října od 8.30 do 20.00 hod. Přístupné 
budou také sklady a zázemí knihovny.
Hravé odpoledne s Andersenem se z jarního 
termínu přesunulo na pátek 9. října od 13.00 do 
17.00 hod. Připravené jsou kvízy, testy a čtení 
z knih Boženy Němcové k jejímu letošnímu 200. 
výročí narození.
Od 18.00 do 20.00 hod. můžete zažít knihovnu 
„jinak“. S sebou je nutné mít baterku. Projdeme 
si zázemí a sklady knihovny potmě.

Naděžda Picková, ředitelka Městské knihovny

Island – jezero Jokulsarlón. Foto: Saša Ryvolová

Gruzie. Foto: Jiří Kalát
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houbařské okénko

Hvězdovka vlasohlavá – 
„černá královna hvězdověk“
V únorovém Zpravodaji jsme psali o palečkách, 
tj. vzácnější skupině břichatkovitých hub po-
dobných známým pýchavkám. Zároveň jsme 
se zmiňovali i o další skupině vzácnějších bři-
chatek, a to o hvězdovkách. Také hvězdovky 
vytvářejí plodnice podobné pýchavkám. Speci-
fické jsou v tom, že po dozrání výtrusů se vnější 
obal, tj. vnější okrovka, rozpukne na několik cípů 
(3 až 12) a rozvine se do tvaru hvězdice. Upro-
střed zůstává vnitřní část obalu/okrovky obalu-
jící kulovitý teřich s výtrusy. Teřich je ke zbytku 
plodnice připevněn pevnou sterilní částí zvanou 
stopka či sloupek. Některé z hvězdovek jsou 
poměrně hojné (hvězdovka brvitá), většina se 
dá označit za nehojné až vzácné a hvězdovka 
Pouzarova patří dokonce k našim nejvzácnějším 
druhům hub. 

V našem článku se zaměříme na aktuální nález 
hvězdovky vlasohlavé. Tato hvězdovka patří 
mezi vzácnější druhy a zároveň mezi hvězdov-
ky, které vytvářejí největší, a především nejhezčí 
plodnice. V mládí (tj. nerozvinutá) vytváří hnědé, 
kulovité až cibulovité plodnice o průměru 3 až 7 
cm s výrazným hrbolkem na vrcholu. Plodnice 
díky silné okrovce je v této fázi relativně pevná 
a tuhá a konzistencí připomíná tenisový míček. 
V této podobě zůstává na svém stanovišti ně-
kolik týdnů (asi měsíc). Po dozrání výtrusů a za 
příhodných klimatických podmínek, tj. většinou 
po dešti, vnější okrovka popraská a plodnice se 
rozvine do krásné hvězdice. Zvláštností tohoto 
druhu je pak to, že vnitřní okrovka zůstává při-
lepená na vnější okrovce. Rozpraskne s ní záro-
veň, a teřich s výtrusy tak není chráněn žádným 
obalem. Naopak vrstva výtrusů zůstane přilepe-

Hvězdovka vlasohlavá – zralá a rozvinutá plodnice, 
5. 8. 2020, Čelákovice. Foto: Miroslav Rudolf a Matěj 
Rudolf

Hvězdovka vlasohlavá – mladé nerozvinuté plodnice, 
9. 7. 2020, Čelákovice.

Zdroj mužské síly, čtvrtek 24. 9., 18.30 hod., 
zahrada RC Routa/Jurta, otevřená skupina pro 
otce s Michalem Tillerem. Přijď jako zástupce 
svého kmene mezi nás. Jako Indiáni v kruhu, 
kde každý má stejné místo, stejný prostor. 
Cokoli vyslovíš, bude vnímáno s respektem 
a úctou. To ale neznamená, že nebude pr... 
(veselo). Pouze pro muže. Rezervace předem 
není nutná. Bližší info na tel.: 723 673 697.

Dětský bazárek, pátek 2. 10., 9.00–18.00 hod., 
a sobota 3. 10., 9.00–12.00 hod., Mateřské 
centrum, příjem věcí pro tradiční bazárek pro-
běhne ve čtvrtek 1. 10. od 17.00 hod. Bližší info 
Jitka Fořtová, e-mail: jitka.fortova@gmail.com.

ReStart klub 2021
Poslední volná místa. Jste na rodičovské dovo-
lené a chcete na sobě pracovat? Chystáte se do 
(staro)nové práce a máte obavy, jak to zvládne-
te? Rádi byste změnili obor či začali dělat něco 
úplně nového, ale nevíte, jak na to? Nedaří se 
vám najít zaměstnání? Řešíte skloubení pracov-
ního, rodinného a osobního života? Přihlaste se 
do ReStart klubu! Využijte poslední místa v jar-
ním běhu (únor až květen 2021). Osm navazují-
cích intenzívních setkání pro ženy s cílem zvýšení 
jejich šancí na úspěšnou integraci na trhu práce 
a sdílení zkušeností. Praktické, interaktivní, zá-
žitkové workshopy pro rozvoj dovedností k hle-
dání a získání zaměstnání a úspěšného sladění 
rodiny a práce. V rámci projektu ReStartuj kari-
éru s ROUTOU 2.0, účast zdarma, určeno pro 
rodiče dětí do 15 let, osoby pečující, nezaměst-
nané. Přihlášky a info Markéta Javorská, tel.: 
608 723 465, e-mail: restart.routa@gmail.com, 
www.restartujkarieru.cz.

Odpolední dětský klub ROUTA pro děti 1.–5. 
třídy, pondělí–pátek, 12.00–19.00 hod., Ry-
bářská 166, služba zdarma pro rodiče zaměst-
nané, OSVČ či na ÚP, možnost nepravidelné 
docházky. Nabízíme doprovod dětí ze školy 
do klubu, případně z klubu na kroužky, pestrý 
odpolední program – tvoření, hry, sport. Bližší 
info e-mail: routa-detskyklub@seznam.cz, tel.: 
608 311 333.

Plavání RC Routa, čtvrtek, učíme plavat děti 
od 2 let, cena 1 900 Kč (10 +1 lekce). Bližší info 
www.rc-routa.cz, tel.: 721 355 798, e-mail: 
routa-plavani@seznam.cz – D. Fijalová.

Angličtina s rodilými mluvčími 2020/2021, 
v RC Routa pro děti od 6 do 15 let, starší děti 
mají většinou konverzaci. Výuka: 1x týdně, 
ve skupině max. 7 dětí. 16 lekcí za pololetí, 
60 minut lekce, 2 200 Kč. V prostorech dět-
ského klubu probíhá dopolední anglická ško-
lička v pondělí nebo v pátek, 1x týdně. Přihláš-
ky a info www.rc-routa.cz, tel.: 721 355 798, 
e-mail: routa-anglictina@seznam.cz.
Dále nabízíme angličtinu pro děti z MŠ J. A.
Komenského a MŠ Sluníčko v pátek – děti si
převádíme do Mateřského centra.

Němčina 2020/2021, 3 skupiny po max. 6–7 
dětech, pátek, ideálně pro děti od 5. třídy, 
3 úrovně, 16 lekcí za pololetí, 60 minut lekce, 
2 200 Kč. Přihlášky a info www.rc-routa.cz, 
e-mail: routa-nemcina@seznam.cz, tel.: 721
355 798.

ná na vnitřní straně vnitřní okrovky, čím se vy-
tvoří povrch připomínající černý kožíšek. V této 
fázi je plodnice velmi krásná, ale zároveň velmi 
křehká a vydrží v tomto stavu relativně krátkou 
dobu. Stačí silnější vítr nebo déšť a výtrusy se 
velmi intenzivně rozptýlí do okolí, a plodnice se 
tak snadno a rychle vypráší. Po vyprášení zbu-
de vnější hvězdovitá okrovka a sloupek s rozší-
řeným zakončením. V této podobě přetrvává do 
dalšího roku. Proto většinu hvězdovek nachází-
me nejčastěji již v tomto stavu. 
V našem okolí jsme zaznamenali již několik dru-
hů hvězdovek. Několik plodnic hvězdovky vla-
sohlavé jsme nalezli začátkem července v křoví 
na okraji Čelákovic. Všechny plodnice byly ještě 
mladé a nerozvité. Průběžné sledování lokality se 
vyplatilo a začátkem srpna se objevila první zcela 
otevřená, ale dosud nevyprášená plodnice.
Jako všechny hvězdovky je i hvězdovka vlaso-
hlavá nejedlá. Roste pod listnáči od června do 
října nejčastěji v neudržovaných parcích, zahra-
dách či hájích. 
Milovníky a příznivce hub zveme na tradiční 
výstavu hub plánovanou v termínu 24.–26. září 
v Kostelní ulici č. p. 43/6. Otevřeno od 9.00 do 
17.00 hod. Všichni jsou srdečně zváni.
Kontakty: M. Rudolf (604 836 690), J. Kadeřá-
vek (737 086 504), e-mail: spolekhoubomil@
seznam.cz.

Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek,  
Spolek houbařů Čelákovice
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TJ Spartak Čelákovice

Oddíl fotbalu
V sobotu 8. srpna hostil Městský stadion první 
ročník Memoriálu Josefa Vokáčka – fotbalisty, 
který v týmu působil mnoho let.
„Josef Vokáček byl rodák z nedaleké Lysé. Přišel 
do Čelákovic do druholigového mužstva. Hrál 
na levém křídle. Já jsem jako dítě chodíval po-
dávat míče za branku při mistrovských utkáních 
a Josef Vokáček jako levé křídlo odváděl kvalitní 
fotbalovou práci,“ zavzpomínal Jaroslav Ryneš, 
předseda TJ Spartak Čelákovice.
Memoriálu se zúčastnilo deset fotbalových muž-
stev z Čelákovic i okolí. Hrálo se na 2 hřištích 
50 x 40 m, družstva 5+1 dle pravidel malé ko-
pané. Akci podpořil Středočeský kraj, za který 
se slavnostního zahájení zúčastnil radní Robert 
Bezděk: „Jsem rád, že v době, kdy každý den 
ráno slyšíme zprávy o tom, jaký je nárůst počtu 
pacientů s Covid-19, se konají podobné akce, 
jako je i ta dnešní v Čelákovicích. Svědčí to 
o tom, že jsme připraveni a ochotni se postavit
problémům, které máme.“
Oddíl fotbalu TJ Spartak Čelákovice hodlá s Me-
moriálem Josefa Vokáčka pokračovat i v násle-
dujících letech. Předseda oddílu fotbalu Tomáš
Zápotocký předal synovi Josefa Vokáčka dres
„Spartaku Čelákovice“ s číslem 11. Pro naše
fotbalisty tak vznikla nová tradice, při které se
každoročně budou scházet se sportovci z okolí.

Jaroslav Ryneš

Předání dresu. Foto: Roman Štěrba

Oddíl stolního tenisu
Skončily prázdniny a stolním tenistům začíná 
koncem září nová sezona. Co nás v ní čeká? 
Jednoznačnou orientací oddílu je výchova 
mládeže. Po úspěšně absolvovaném letním 
soustředění v Jaroměři předpokládáme nárůst 
výkonnosti všech kluků, ať už A, tak pokroči-
lých. Z přípravky (loňský nábor) do pokročilých 
převedeme 2–6 dalších dětí. V sobotu 12. září 
od 14.00 hod. (asi do 16.00) uskutečníme v so-
kolovně další kolo náboru do kroužku ST při 
MDDM/oddílu ST na doplnění přípravky. Tento 
nábor bude pokračovat každý trénink přípravky 
v září = středa a pátek od 16.00 hod. v soko-
lovně. Pokud máte pohybově šikovnou ratolest 
tak do 11 let, neváhejte a zastavte se v sokolov-
ně! S nejlepšími hráči plánujeme objet všechny 
krajské bodováky (A) a okresní turnaje (A + po-
kročilí). Pro pokročilé a nové talenty přihlásíme 
okresní soutěž družstev, kluci zde poberou první 
zápasové zkušenosti. Plán je přivézt za rok na 

soustředění nejméně 12 dětí namísto stávajících 
osmi.
V dospělých budeme mít jen ambiciózní cíle – 
A družstvo se chce opět úspěšně poprat s di-
vizí. B družstvo bude mít sestavu na postup do 
KP2 a Céčko o postup do OP1. Nejlepší star-
ší kluci budou nastupovat v B a C družstvech 
a kdo ví – možná si někdo vyzkouší i divizi.
Tak nám držte palce, sledujte nástěnku, face-
book i náš web pro další detaily.

Petr Dvořák, předseda oddílu

Šachový oddíl
Zdravíme šachové fanoušky! Máme za sebou 
prázdniny a náš klub spouští tréninkový pro-
gram. Jako první se pustila do přípravy pětice 
svěřenců, která si v posledním červnovém týdnu 
vybojovala postup na MČR v rapid šachu, které 
se koná 4.–5. září v Českých Budějovicích. Dru-
hými, kdo zasáhnou do turnajových bojů, bu-
dou naši nejmenší, jejichž KP pořádá náš klub 
12. září v Čelákovicích. Aby toho neměli na za-
čátku málo, tak je další víkend čeká MČR jejich
kategorie ve Vyškově (19.–20. září). Velká větši-
na z nich jede s námi na soustředění, a tak bu-
dou připraveni, jak jen to jde. Věříme, že stejně
jako v červnu se urodí několik medailí. Starší si
také neodpočinou. Také je čeká KP ve vážném
šachu, již 12. září, a i zde budeme obhajovat po-
zice z minulé sezony, kdy hned tři naši svěřenci
postoupili na MČ. Všichni společně budeme dr-
žet palce a třeba to vyjde.
Dospělá část se věnovala individuálním turna-
jům, jako je Letní Praha Open, a chystá se na
sezonu. Dvojice z nich Pavel Horký a Pavel Kříž
se rozhodla zpestřit si přípravu a objevila se na
našem soustředění, kde si pro děti připravila
překvapení.
Září máme zde a s ním i obnovení všech krouž-
ků. Zájemci z řad dětí a dospělých se mohou
přihlásit na tel.: 604 713 180.

Peter Janda

Nohejbalový oddíl
Čekání Spilky a spol. skončilo, v nejprestižněj-
ším letním turnaji roku se čelákovická trojice 
konečně dočkala. V 59. ročníku turnaje Šacung 
Cup ve finále zdolala domácí sestavu Vale, Ka-
las a Truc.
Na start slavného turnaje se koncem července 
postavil tucet trojic, rozdělených do čtyř zá-
kladních skupin. Vítězové postupovali přímo do 
čtvrtfinále, na druhé a třetí ve skupinách čekalo 
osmifinále. V něm k žádným větším překvape-
ním nedošlo. V KO systému překvapila jasná 
výhra Dolních Počernic nad Ligovým výběrem 
(Flaks, Holas, Doucek). Čelákovice A pak po-
razily Naděje ČR (Tolar, Seidl, Löffelmann). Na-
opak z kategorie méně očekávaných byla tříse-
tová porážka Čelákovic B (Nesládek, Kolenský, 
Bareš) a také Čelákovice C (Hejtík, Čuřík, Šper-
lík) se nedostaly dále. 
Nejdramatičtější zápas turnaje přineslo prv-
ní semifinále. Obhajující první domácí formace 
(Doubrava, Ježdík, Stejskal) změřila síly se svý-
mi oddílovými parťáky z B sestavy. Béčko do-
kázalo v prvním a třetím setu utéci ze tří setbolů 
soupeře a slavilo postup. Druhé semifinále mělo 
jasnější průběh, Dolní Počernice (M. Kaděra, 
Kozár, Nováček) na první čelákovickou sestavu 
nenašly recept ani v jednom setu. Oba zklamaní 
semifinalisté se poté utkali o bronz, ve vyrovna-
ném mači se v koncovkách obou setů lépe ved-
lo domácí formaci.
Jediným hráčem ve finále, který ochutnal šam-
paňské z trofeje určené vítězi, byl trojnásobný 
vítěz turnaje Kalas. Jeho parťáci ze sestavy byli 
ve finále poprvé. Naopak sehraná čelákovic-
ká trojice už několik let marně bušila na vrata 
aleje vítězů, k výhře často chyběl jen poslední 
krok. Tak jako loni, kdy Spilka a spol. promrhali 
ve finále dvojici mečbolů. Jenže tentokrát už to 
vyšlo a byla to výhra z kategorie jasných. Spíše 
tedy o parník. V prvním setu se ještě zdálo, že 
by domácí sestava mohla něco s nepříznivým 

Na fotografii vítězná čelákovická nohejbalová trojice, 
zleva Šafr, Spilka, Flekač. Foto: archiv oddílu

vývojem dělat, ale zůstalo u zdání. Ve druhém 
přišel první domácí bod až za hrozivého stavu 
0:8, kdy o osudu finále bylo dávno rozhodnuto. 
Čelákovice se tak poprvé zapsaly mezi dosa-
vadní vítěze turnaje.

Domácí zápasy na Městském stadionu
st 9. 9. 17.00 hod. OP Čelákovice–Mochov
so 12. 9.  14.30 hod. Čelákovice A–Zruč-Senec 
(13. 9.)  (Český pohár)
ne 13. 9. 15.00 hod. Čelákovice Ž–TJ Slavoj

Český Brod

Petr Flekač
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SK karate Dragon  
Čelákovice – nábor

florbal

Orka dosáhla historického úspěchu na největ-
ším mezinárodním florbalovém turnaji CZECH 
OPEN a ovládla kategorii PRO, kde ve finále po-
razila tým FBŠ Slavia Plzeň.
Czech Open byl v letošním ročníku pozname-
nán situací s COVID-19, a tak se stále měnilo 
obsazení naší skupiny. Nakonec se Orka po-
stupně utkala s Traverzou Mukařov, Tatranem 
Střešovice U21 a Panthers Praha. Ve skupině 
se tak sešly celky, které se v právě uplynulém 
ročníku Národní ligy umístily na prvních třech 
místech, a Tatran, který postavil výběr svých 
mladých nadějí.
Na turnaj jsme nominovali celkem 21 hráčů 
a čtyři brankáře s cílem vyzkoušet všechny hrá-
če, kteří se zapojili do kondiční přípravy. Pro 
naše kluky se jednalo o první ostré zápasy v se-
zoně, neboť jsme ještě neměli tréninky ve velké 
hale. V přípravě jsme se věnovali převážně fy-
zické kondici.
Rotace hráčů, nerozehranost, absence tréninků 
v hale, nový systém a různé varianty hry, kte-
ré jsme zkoušeli, to vše mělo samozřejmě vliv 
na hru ve skupině. Přesto některé části zápasů 
snesly poměrně přísné měřítko. Orka ve skupině 
nakonec získala 1 bod po výsledcích:
TRAVERZA MUKAŘOV–ORKA 4:1
TATRAN STŘEŠOVICE U21–ORKA 9:6
ORKA–PANTHERS PRAHA 3:3
Ze skupiny ale postupovaly všechny týmy. Do 
play-off jsme již vstupovali s tím, že chceme tur-

Orka ovládla mezinárodní turnaj CZECH OPEN
naj vyhrát, a tomu jsme přizpůsobili i sestavu.
BUTCHIS–ORKA 3:7
Ve čtvrtfinále nás čekal vítěz druhé skupiny, tým 
Butchis. Tým, nám dobře známý z Národní ligy 
(letos se umístil na 4. místě), suverénně opano-
val druhou skupinu se skóre 16:6. Do tohoto 
zápasu na turnaji nedostal v zápase od soupeře 
více než 2 branky. Orka ale do zápasu vstoupi-
la velkolepě a po 25 minutách svítilo na tabuli 
skóre 6:0 pro Orku. Celý vývoj zápasu jsme si 
pak pohlídali a dokráčeli jsme k vítězství 7:3.
ORKA–TATRAN STŘEŠOVICE U21 7:3
Semifinálovým soupeřem byli mladíci z Tatranu 
Střešovice, kteří nás ve skupině porazili. Týmo-
vým výkonem jsme jim ale podruhé již nedali 
šanci a po konci utkání svítilo na světelné tabuli 
stejné skóre jako ve čtvrtfinále, 7:3.
ORKA–FBŠ SLAVIA PLZEŇ 5:3
Finále s Plzní mělo podobný průběh. Orka po-
stupně navyšovala skóre a po dvou třetinách 
vedla 4:1. Soupeř se v poslední dvacetimi-
nutovce pokusil zápas zdramatizovat a lehce 
se mu to povedlo, Plzeň vstřelila branky dvě 
a Orka jednu. Výsledné skóre 5:3 pro Orku zna-
menalo vítězství v turnaji a zlato pro naše kluky.
Celý turnaj se velmi dařilo našemu útoku Jakub 
Doutnáč, Ondřej Špalek a Jakub Čáp, kde se 
posledně jmenovaný stal i nejlepším střelcem 
turnaje.

Martin Bajer

Náš florbalový oddíl nabízí sportovní vyžití všem dětem od 3 let. Od florbalové školičky pro před-
školní děti, přes děti které si florbal chtějí zatím vyzkoušet, až po ty, kteří se rozhodli ve florbale něco 
dokázat a hrát na té nejvyšší úrovni.
Pro předškolní děti je program zaměřen na všestranný a zdravý pohybový rozvoj dětí. Snažíme se 
děti naučit také ostatní sportovní dovednosti mimo florbalu. Pro školní děti prvního stupně se snaží-
me vyjít vstříc rodičům a zajišťujeme odvod dětí z družiny na trénink a zpět. Naše skupiny trénují jak 
při ZŠ Kostelní, tak při ZŠ J. A. Komenského. Starší děti se mohou zapojit do skutečné florbalové 
přípravy a zažít si napínavá florbalová utkání.
Pokud jste se rozhodli vzít do ruky florbalovou hůl a přijít, můžete nám napsat na e-mail:  
orka.florbal@seznam.cz nebo se podívat na naše stránky www.orka.cz, kde najdete rozpis tréninků 
našich družstev a také kontakty na jednotlivé trenéry. Martin Bajer

Orka vítězem Czech Openu. Foto: ALL STAR Foto, s. r. o.

Orka přijímá nové členy

karate

Sportovní nabídka pro děti, mládež i dospělé 
– Sportovní klub karate Dragon, jeden z nejú-
spěšnějších v České republice, klub medailistů
mistrovství světa a mistrovství Evropy, speci-
alista na děti a mládež, pořádá nábor nových
členů.
Informační schůzka s ukázkou exhibičního
vystoupení našich členů proběhne ve čtvrtek
10. září 2020 od 18.30 hod. v tělocvičně ZŠ
v ulici J. A. Komenského.
Zájemce přijímáme do oddílů:
n  Sportovní karate (od 7 let): určeno dětem,

mládeži i dospělým, kteří mají zájem o kara-
te a sebeobranu a kteří si chtějí zlepšit svou 
fyzickou i psychickou kondici. Součástí výuky 
je rozvoj obratnosti, rychlosti a vytrvalosti.

n  Sportovní přípravka (4–6 let): pro velký zájem 
jsme pro vás připravili cvičení zaměřené na 
obratnost a pohybové dovednosti těch nej-
menších dětí. Vše probíhá formou her, do 
kterých jsou průběžně zařazeny nenásilnou 
formou prvky karate. Postupná příprava na 
sportovní karate.

Nabízíme profesionální přístup trenérů s mno-
haletou praxí, výborný kolektiv, vedení výuky 
školenými a zkušenými instruktory, možnost 
účasti na národních i mezinárodních soutěžích, 
letní sportovní kemp, jarní a podzimní soustře-
dění. 
Pokud nestihnete informační schůzku nebo 
stále váháte, jestli je karate to pravé, přijďte se 
k nám podívat.
Bližší informace vám rádi a ochotně poskytne-
me na tel.: 724 882 862 nebo 721 363 179, pří-
padně na e-mailu: mbrejcha1@seznam.cz.
Pro další informace o naší historii i současnosti 
navštivte náš web: karatedragon.cz, jsme také 
na facebooku: https://www.facebook.com/
groups/karatedragon/ a Instagramu: https://
www.instagram.com/dragonneraofficial/.

Martin Brejcha, předseda SK karate Dragon 
Čelákovice
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SK UNION NA STARTOVNÍ ČÁŘE
Ač jsou odehrána dvě mistrovská kola, zatím 
vycházejme z toho, že soutěž neodstartovala. 
Fotbalisté dostali před zahájením manuál, jak 
postupovat s ohledem na Covid-19. Ligové celky 
výrazně navýší výdaje, když LFA v čele s p. Svo-
bodou prosadila testy před každým kolem. Při 
ceně 1 700 Kč za test se dostaneme výrazně přes 
milion. To je věc profesionálních klubů, na naší 
úrovni to nebude tak drastické, ale i tak vymysleli 
na fotbalisty a funkcionáře jisté sankce a bude 
záležet, s jakou zodpovědností k tomu přistoupí 
hlavně hráči. Určitě nás čeká složité období.
Hráči čelákovického Unionu se připravovali pod 
vedením trenérské dvojice Skuhravý-Šipčiak 
v domácích podmínkách. Účast hráčů byla prů-
měrná a její součástí bylo sehrání přípravných 
zápasů, které si připomeneme.
SK UNION–ACADEMY PRAHA 5:0
Branky: Filip 3, Dalekorej, Vacek
Převaha domácích proti účastníku I. B třídy 
byla výraznější po přestávce. Plánované utká-
ní s Kunicemi se po vzájemné dohodě zrušilo 
(málo hráčů).
SK UNION–SC XAVEROV 5:2
Branky: Filip 2, Kadeřábek, Dalekorej, Choura
Union získal rychle dvoubrankové vedení a měl 
první poločas pod kontrolou. Ve druhé části 
hosté hru vyrovnali, ale branky stříleli nadále 
domácí. Soupeř skóroval z penalty.
SK UNION–AFK PEČKY 6:1
Branky: Koch O., Filip 2, Vacek, Janák
Domácím se opět vydařil vstup do utkání, když 
po půlhodině zápasu vedli 3:0. V úvodu druhé 
části hosté z penalty snížili, ale závěr potvrdil 
kvalitu domácího celku. 
BOHEMIA PODĚBRADY–SK UNION 3:2
Branky: Filip 2
Vyrovnané utkání s přeborovým týmem bylo 

celkem vyrovnané. Domácí byli přesnější v pro-
měňování šancí a to jim zajistilo výhru. Generál-
kou pak bylo střetnutí Unionu se Slovanem Lysá 
na jeho hřišti (po uzávěrce).
Letní příprava Unionu se nelišila od minulých roč-
níků. Tři tréninky v týdnu ne pokaždé vyšly, hlav-
ně pro nedostatek hráčů. Celkem se dařilo v zá-
pasech. V zatím odehraných čtyřech zápasech 
nastřílel tým 18 branek proti pěti obdrženým. 
Střeleckou formu prokázal Filip, který se postaral 
o plnou polovinu gólů! Kéž by vydržela jeho for-
ma i během podzimu. V hráčském kádru nedošlo
k výrazným změnám, i když přerušení činnosti
Pavla Bařiny jistý problém je. Na koho se můžeme 
v dresu Unionu těšit, zatím není zcela uzavřeno.
Dorostenecká mužstva Unionu se v současné
době tvoří. Odchod šesti hráčů a trenéra situaci
zkomplikoval, navíc STK kraje vymyslela nesmysl-

Nejlepším střelcem v přípravě byl Jirka Filip (vlevo). Foto: Vladimír Malinovský

Fotbalová škola Lukáše Váchy
Ve dvou týdenních cyklech se ve druhé polovině července na stadionu U Hájku uskutečnila „Fotbalo-
vá škola Lukáše Váchy“, kterou uspořádala pražská agentura AMJ ve spolupráci se Sportovním klu-
bem UNION Čelákovice. Pětidenního kempu se zúčastnilo v obou termínech přes padesát chlapců 
i dívek, rozdělených vždy do čtyř skupin, aby se jim mohli přítomní trenéři co nejdetailněji věnovat při 
běžeckých a posilovacích cvičeních, hlavně pak při pilování fotbalových dovedností. Mezi omladinu 
dorazili do Čelákovic kromě bývalého reprezentanta Lukáše Váchy, který svoji prázdninovou „školu“ 
pořádal již pošesté, jako hosté i jeho někdejší spoluhráči z pražské Sparty Tomáš Ujfaluši, Roman 
Bednář, Václav Kadlec a Lukáš Juliš či současné opory českého národního týmu, kapitán Bořek Do-
čkal a nejlepší střelec Patrik Schick. Po tréninku, do kterého se všichni osobně na perfektním trávníku 
aktivně zapojili, byl samozřejmě i dostatečný prostor na společné fotografie s dětmi a autogramy.

Václav Tichý

ný model soutěže s 19 týmy, což znamená pět vlo-
žených kol hraných ve středu. Náhrada za trenéra 
Kujala se zatím nenašla, nějaká jednání probíhají. 
SK UNION–FK BRANDÝS 2:6 – domácí starší 
dorostenci nebyli tak slabí, jak ukazuje výsledek 
zápasu.
SK UNION–FK BRANDÝS 4:2 – Mladší dorostenci 
dokázali zúročit mírnou převahu a připsali si výhru. 
Dorostenci zahájili svoji cestu přeborem na hřišti 
nováčka SK Lety a hned poté s Polabanem. Na 
domácím hřišti se poprvé představili 30. 8. proti 
FK Kralupy.
Starší a mladší žáci vstoupili do soutěže pod 
vedením dvojice Tomáš Gaži – František Gaži 
a první zápas o body sehráli na trávníku FC 
Mělník. Poslední srpnový víkend hostili na svém 
trávníku druhý mělnický celek Pšovku.

Milan Šikl

Bývalý reprezentant Lukáš Vácha s nejmladšími účastníky své fotbalové školy, která se uskutečnila ve dvou týden-
ních cyklech na čelákovickém stadionu U Hájku. Foto: archiv klubu
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sportovní, p. o.
Sady 17. listopadu 1753, Čelákovice
tel.: 731 591 418
e-mail: info@sportcelakovice.cz
http://www.sportcelakovice.cz

Městský bazén
OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

po 6.15–7.30 – 19.00–21.30
út – – 17.15–21.30
st 6.15–7.30 14.00–15.00 19.00–21.30
čt – – –
pá 6.15–7.30 14.00–15.00 17.00–21.30
so – 11.00–12.00 16.00–21.00

(9.00–11.00 senioři/ZTP)
ne – 11.00–12.00 16.00–19.30

(9.00–11.00 senioři)
Pozn.: V průběhu otevírací doby pro veřejnost může být 
kdykoli jedna plavecká dráha vyhrazena k jiným účelům

Nabídka kurzů na školní 
rok 2020/2021

Přihlašování do kurzů je možné e-mailem:  
info@sportcelakovice.cz nebo telefonicky  
731 591 418.

PONDĚLÍ
n  plavecký kurz pro děti do 4 let 

(13.55–14.25 hod.);
n  plavecký kurz pro děti 5–7 let, 

začátečníci (13.55–14.25 hod.);
n  plavecký kurz pro děti 5–14 let  

(14.25–15.10 hod.);
n  plavecký kurz pro děti 5–14 let 

(15.10–15.55 hod.);
n  přípravka plaveckého oddílu 

(15.45–16.45 hod.);
n  plavecký oddíl Patriot Čelákovice, z. s. 

(15.45–16.45 hod.).
ÚTERÝ
n  plavecký kurz pro děti 5–7 let, 

začátečníci (13.30–14.00 hod.).
STŘEDA
n  vodní pólo (15.00–15.45 hod.);
n  plavecký kurz pro děti 5–7 let, 

začátečníci (15.15–15.45 hod.);
n  plavecký kurz pro děti 5–14 let  

(15.45–16.30 hod.);
n  plavecký kurz pro děti 5–14 let 

(16.35–17.20 hod.);

n  plavecký kurz pro děti 5–14 let 
(17.20–18.05 hod.);

n  přípravka plaveckého oddílu 
(18.00–19.00 hod.);

n  plavecký oddíl Patriot Čelákovice, z. s. 
(18.00–19.00 hod.).

ČTVRTEK
n  plavecký oddíl Patriot Čelákovice, z. s. 

(6.00–7.00 hod.);
n  plavecký oddíl Patriot Čelákovice, z. s. – 

suchá příprava (14.00–15.00 hod.);
n  plavecký kurz pro dospělé (19.55–20.40 hod.);
n  plavecký kurz pro dospělé (20.40–21.25 hod.).
PÁTEK
n  plavecký oddíl Patriot Čelákovice, z. s. – 

suchá příprava (15.00–16.00 hod.).
NEDĚLE
n aquaaerobic (19.30–20.15 hod.).

Petr Bambas, ředitel
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SuperSuper
STAR 2020

Barbora Piešová, 
Dominika Lukešová,

Martin Schreiner

vystoupení vystoupení 
a autogramiáda finalistů a autogramiáda finalistů 

BMX BMX 
flatland showflatland show  

exhibice
na kolech

Princezna Princezna 
KonvalinkaKonvalinka

muzikál Divadla 
Pohádka

vystoupenívystoupení  
ZUŠ Jana Zacha 

Čelákovice

Bohatý zábavní program,  
možnost prohlídky budovy školy,  
zrekonstruované tělocvičny BIOS 
a nového venkovního  
sportovního hřiště.

sobota 19. září 2020sobota 19. září 2020
14.00-17.00 hod.14.00-17.00 hod.
areál Základní školy Celákovice, Kostelní 457, p. o.areál Základní školy Celákovice, Kostelní 457, p. o.ˇ̌

SLAVNOSTNÍ 
OTEVŘENÍ
DOSTAVBY ZÁKLADNÍ  
ŠKOLY  V KOSTELNÍ 
ULICI V ČELÁKOVICÍCH

Projekt „Dostavba základní školy v Kostelní ulici v Čelákovicích“ byl podpořen dotačním programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
č. 133 300 – Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Změna programu vyhrazena. Akce se nemusí v případě zhoršení epidemiologické situace uskutečnit. Sledujte aktuální informace na www.celakovice.cz a facebooku Město Čelákovice.

Zve město CelákoviceZve město Celákoviceˇ̌

Pan Kravata Pan Kravata 
kouzelnická  
a balónková 

show

výtvarné dílny výtvarné dílny 
a ukázky sportovních  a ukázky sportovních  

činnostíčinností
(střelba na basketbalový  

koš, volejbalové přihrávky, 
skoky z místa apod.)  

MDDM Čelákovice
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