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Imisní monitoring ovzduší Čelákovic str. 5
Radní města Marek Skalický a vedoucí odbo-
ru životního prostředí Městského úřadu Lenka 
Rašínová informují o výsledcích měření za rok 
2019, přičemž ze závěrů odborných zpráv je pa-
trné, že ovzduší našeho města se řadí na úroveň 
měst Středočeského kraje podobné velikosti.

Velký rozhovor s členy Rady města str. 6–9
V polovině VIII. volebního období Zastupitelstva 
města starosta, místostarostové a radní rekapi-
tulují uplynulé dva roky a zamýšlí se nad rozvo-
jem Čelákovic v následujících dvou letech.

Návrh rekonstrukce budovy bývalé školy 
v Sedlčánkách str. 10
Zastupitelé města vyslechli výsledky výzkum-
ného projektu ČVUT a uložili Radě města zadat 
zpracování projektové dokumentace na rekon-
strukci budovy bývalé školy v Sedlčánkách.

z obsahu
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Dostavba Kamenky pro 360 žáků slouží od 4. září ke vzdělávání, takže se v těchto nových prostorech stihl zahájit nový školní rok 2020/2021. Celkem bylo v tomto prostoru 
proinvestováno na jednotlivých investičních akcích téměř 170 milionů korun. Dostavba základní školy se připravovala 15 let a nová budova zde vyrostla za 15 měsíců. Foto: 
Michaela Jindřišková

PANDEMIE COVID-19  
NA ÚZEMÍ MĚSTA

Po letním období dochází k postupnému zhoršování epidemické situace v souvislosti s šíře-
ním koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícího infekční onemocnění COVID-19 i na území města 
Čelákovic. Vedení města disponuje od 23. září daty o počtu nakažených osob na území naše-
ho města.

V průběhu září byla nařízena karanténní opatření dětem, žákům a zaměstnancům vybraných škol 
a školských zařízení, o nichž rozhoduje Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se síd-
lem v Praze (KHS). Zřizovatel je v průběžném kontaktu se všemi řediteli těchto příspěvkových 
organizací. Zároveň dochází k rušení kulturních akcí, například se neuskutečnilo slavnostní ote-
vření dostavby Kamenky či dernisáž výstavy Příběh meče, zrušen je slavnostní obřad „Vítání 
občánků“ a řada dalších akcí.
Vývoj situace je vyhodnocován a aktuální nařízení KHS či mimořádná opatření Ministerstva zdra-
votnictví jsou zveřejňována na www.celakovice.cz, facebooku Město Čelákovice a jsou rozesílána 
prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas. V rámci krizového řízení vřele doporučujeme registraci do 
této aplikace všem občanům města!

Josef Pátek, starosta, Petr Studnička, místostarosta I
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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

Hezký podzim!
Všichni bezpochyby vnímáme situaci v sou-
vislosti s šířením koronaviru SARS-CoV-2, 
jímž se šíří infekční onemocnění COVID-19. 
Město Čelákovice na tuto situaci průběžně 
reaguje. Nejvíce se dotýká nařízení karantén 
dětí, žáků, pedagogů a nepedagogických 
pracovníků ve školách a školských zaříze-
ních zřízených městem, zcela přerušen musel 
být provoz Městského domu dětí a mládeže 
a zároveň byly zrušeny vybrané kulturní akce 
včetně slavnostního otevření dostavby Ka-
menky či slavnostní obřad „Vítání občánků“. 
Za způsobené komplikace se vám omlouvá-
me, nicméně při rozhodování o postupu měs-
ta je vždy na prvním místě zdraví.
V září zasedalo Zastupitelstvo města. Je velmi 
potěšitelné, jak tým, který rozhoduje o smě-
řování našeho města, rozhoduje v převážné 
většině bodů naprosto ve shodě, bez ohledu 
na volební stranu, za kterou byl zvolen. V sou-
časné složité době ovlivňované pandemií je 
jednomyslnost a kontinuita rozhodování velmi 
důležitá i pro budoucí samosprávy, které vy-
jdou z následujících komunálních voleb.
Jsem moc rád, že všichni členové Rady 
města zodpověděli pět položených otázek, 
ve kterých rekapitulují první polovinu tohoto 
volebního období a odkrývají své představy 
o jeho druhé polovině. V listopadovém vydání 
Zpravodaje si budete moci přečíst odpovědi 
těch zastupitelů, kteří se rozhodnou odpo-
vědět na položenou otázku u příležitosti 30 
let obnovené samosprávy města. Věřím, že 
budete mít možnost přečíst si odpovědi od 
všech nebo od velké většiny z celkového po-
čtu 21 zastupitelů města. 
Práce na investičních akcích financovaných 
městem Čelákovice i dalšími vnějšími subjek-
ty probíhají kontinuálně. Ať už rekonstrukce 
ve staré zástavbě Jiřiny, výstavba kanalizace 
v místní části Záluží či optimalizace železniční 
trati mezi Čelákovicemi a Lysou nad Labem. 
Ti, kteří se zúčastnili Pražského železničního 
dne, mohli postup prací vidět přímo z vlaku 
vedeného parního lokomotivou Šlechtična. 
Uvidíme, jaká opatření ze strany státu nás bu-
dou omezovat v našem životě. Nicméně prin-
cip 3R bychom dodržovat měli – tedy ruce, 
rouška, rozestup. Zároveň věřím, že bude 
možné konat kulturní akce ve vnitřních pro-
storech a že bude možné se za specifických 
hygienických podmínek setkat na slavnosti 
spojené s udělením Výroční ceny města Če-
lákovic 2020, která bude udělena v den stát-
ního svátku 28. října. 
Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych 
vám všem popřál hezké podzimní dny a pře-
devším zvolal: „Buďme zdrávi!“

Petr Studnička, místostarosta I

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.
Kostelní 26, 250 88  Čelákovice, provozní doba: po–pá 7.30–16.00 hod.

tel.: 326 999 801, 721 361 041, e-mail: pscelakovice@volny.cz, www.pscelakovice.cz

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba. Poskytovaná osobám, které 
mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 

postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

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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dětem

zkuste to s námi

V letošním, pro nás slavnostním roce si můžete vyzkoušet úkoly, kvízy, testy, které připravují knihov-
nice pro žáky ZŠ.
Tentokrát hledáme cestu celé rodině do knihovny a zkusíme vyluštit literární rébusy. Vyluštěná slova 
najdete v příštím čísle Zpravodaje města Čelákovic s novým úkolem.

Správné odpovědi z minulého 9. čísla: Šípková Růženka, sobec, drak, sobota, hadice, pohádka, 
únos, zrak, listopad, pokoj, poleva, automat, pampeliška, bramborák, škola, čítanka, ohrada, slad-
kosti, stanice, myšlenka, povlaky, sokol, kříženec, paruka, krabice, krokodýl, stromeček, listonoš, 
leporelo, úzkost, kapesník, botanika, rukavice, medvědi, křížovka, Stanislav.

Naděžda Picková, ředitelka Městské knihovny

BLUDIŠTĚ – CESTA DO KNIHOVNY

Literární druhy:

V knihách, časopisech a novinách najdete:

DOKÁŽETE ROZLUŠTIT LITERÁRNÍ RÉBUSY?
Tvůrce literárního díla:

V knihovně najdete:

seznam literatury stručná charakteristika díla
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zprávy z radnice

pronájem obecních bytů

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 tep-
lé 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.

n STANKOVSKÉHO Č. P. 1581, BYT Č. 4, ČE-
LÁKOVICE
Byt č. 4 o velikosti 2+1 o celkové ploše 58,73 m2 
(započitatelná plocha 54,49 m2 – sklep a lodžie 
jsou započteny ½ plochy) sestávající z těchto pro-
stor: 1. pokoj 18,72 m2, 2. pokoj 11,55 m2, kuchyň 
6,48 m2, předsíň 9,16 m2, koupelna 2,56 m2, WC 
0,88 m2, spíž 0,90 m2, sklep 2,10 m2, lodžie 6,38 m2.
Byt je situovaný v 1. podlaží jednovchodového 
osmipodlažního panelového domu s rovnou 
střechou. Dům byl vybudován v roce 1976. Vy-
tápění a dodávka teplé vody jsou zajištěny ze 
systému CZT. 
Výše nájemného je minimálně 8 174 Kč měsíčně 
(150 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služ-
by).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné 
obálce označené nadpisem: Pronájem bytu č. 4, 

Město Čelákovice nabízí k pronájmu obecní byty s nadstandardním nájemným. Nájemci budou vybráni tzv. obálkovou metodou podle výše 
nabídnutého nájemného a v souladu se Zásadami pronajímání bytů v majetku města Čelákovic.

Stankovského č. p. 1581, Čelákovice.

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

n PROKOPA HOLÉHO Č. P. 1445, BYT Č. 15, 
ČELÁKOVICE
Byt č. 15 o velikosti 1+1 o celkové ploše 
32,69 m² (započitatelná plocha 32,69 m²) se-
stávající z těchto prostor: 1. pokoj 15,26 m², 
kuchyň 10,19 m², předsíň 4,08 m², koupelna 
2,36 m², WC 0,80 m².
Byt je situovaný v 5. podlaží dvouvchodového 
pětipodlažního panelového domu s valbovou 
střechou a půdní vestavbou. Dům byl vybudo-
ván v roce 1957. Vytápění a dodávka teplé vody 
jsou zajištěny z kotelny umístěné v domě.
Výše nájemného je minimálně 4 904 Kč měsíčně 
(150 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).

výběrová řízení na pracovní pozice

ŘEDITEL SPOLEČNOSTI Q-BYT ČELÁKO-
VICE, SPOL. S R. O.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Místo výkonu práce: Čelákovice
Předpoklady: fyzická osoba starší 18 let, občan 
České republiky nebo cizí státní občan s trvalým 
pobytem v České republice, který ovládá český 
jazyk, morální a občanská bezúhonnost.

Další předpoklady:
n  vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo 

bakalářském studijním programu, vyšší odborné 
vzdělání (výhodou je ekonomické zaměření);

n  uživatelská znalost MS Office + dobrá znalost 
práce s PC;

n vysoká flexibilita a spolehlivost;
n  řídící schopnosti, komunikativnost v jednání 

s lidmi, výborné vyjadřovací schopnosti v pí-
semném i mluveném projevu;

n pečlivost a příjemné vystupování;
n  řidičské oprávnění skupiny B.

Výhody při výběrovém řízení:
n praxe ve vedoucí funkci minimálně dva roky;
n praxe v obdobné činnosti minimálně dva roky;
n  zkušenosti s řízením právnické osoby (s. r. o.) 

a znalost fungování ekonomické společnosti;
n  znalost zákona č. 89/2012 Sb., občanský zá-

koník, zejména v oblasti týkající se bytů;
n  znalost problematiky nájmů, prodeje bytů 

a přípravy smluv o nájmu či prodeji bytů;
n  znalost zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných 

zakázkách;
n  zkušenosti s provozem tepelného hospodářství;
n  znalost problematiky samosprávy;
n  znalost pracovně právních předpisů.

Charakteristika vykonávané funkce a odpo-
vědnost:
n  činnost správce bytového fondu (činnost 

v oblasti bytové politiky, komplexní zabezpe-
čení agendy výměn bytů a přechodu nájmů 
a vytváření koncepce dalšího vývoje v této 
oblasti, zpracování nájemních smluv, stano-
visek a podkladů pro výpovědi z nájmů či vy-
klizení bytů);

n  ekonomický a hospodářsky obhajitelný chod 
společnosti (vč. nákupu energií);

n  kompletní zajištění chodu tepelného hospo-
dářství (výroba tepla, kogenerace, vyúčtová-
ní).

Nástup možný ihned

Přihlášky k výběrovému řízení doručit nej-
později do: 31. 10. 2020 na adresu Q-Byt Če-
lákovice, spol. s r. o., J. Zeyera 1697, 250 88 
Čelákovice.

Bližší informace: Veronika Fürjesová, ředitel-
ka, tel.: 724 386 376.

VEDOUCÍ ODBORU SPRÁVY MAJETKU  
A INVESTIC MĚÚ ČELÁKOVICE

Pracovní poměr: na dobu neurčitou.
Místo výkonu práce: Městský úřad Čelákovice
Platové zařazení: 11. platová třída dle NV č. 
222/2010 Sb. a 341/2017 Sb., v plat. znění.
Termín nástupu: ihned nebo dohodou.

Předpoklady:
n  stanovené § 4 zákona 312/2002 Sb., („zákon 

o úřednících“);
n stanovené zákonem č. 451/1991 Sb.

Kvalifikační předpoklady:
n  vysokoškolské vzdělání v magisterském stu-

dijním programu nebo vysokoškolské vzdělá-
ní v bakalářském studijním programu.

Výhodou při výběrovém řízení je:
n praxe ve státní správě/samosprávě;
n praxe ve vedoucí funkci;
n  schopnost konstruktivní spolupráce s orgány 

územní samosprávy;
n zkouška odborné způsobilosti;
n řidičský průkaz sk. B.

Další požadované dovednosti a schopnosti:
n  schopnost samostatného rozhodování a ře-

šení problémů;
n vysoká flexibilita a spolehlivost;
n komunikativnost v jednání s lidmi;
n uživatelská znalost MS Office;
n pečlivost a spolehlivost;
n příjemné vystupování.

Charakteristika vykonávané práce:
n  příprava, zadávání a kontrola veřejných zaká-

zek;
n  koordinace přípravy a realizace investic, zpra-

covávání investičních záměrů, koordinace fi-
nančního zajišťování investic a projektové, 
technické, provozní, obchodní a organizační 
přípravy a řešení rozporů.

Přihlášky s požadovanými doklady (po-
drobně viz webové stránky města) a určené 
formě je nutno doručit nejpozději do středy 
14. října 2020, 11.00 hod., osobně do poda-
telny MěÚ Čelákovice, nebo poštou na ad-
resu MěÚ Čelákovice, náměstí 5. května 1, 
250 88 Čelákovice.

Kontakt + další informace: 
Ondřej Přenosil, tajemník MěÚ, 
tel.: 326 929 160, www.celakovice.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit tato výbě-
rová řízení kdykoliv v jejich průběhu nebo nevy-
brat žádného uchazeče.
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IMISNÍ MONITORING OVZDUŠÍ ČELÁKOVIC V ROCE 2019
V průběhu téměř celého roku 2019 (od 1. 1. 
do 18. 12.) byly v areálu MŠ „Sluníčko“ v uli-
ci J. A. Komenského umístěny dva sekvenční 
vzorkovače, které měřily kvalitu ovzduší v na-
šem městě, a to v rozsahu těch nejzásadněj-
ších imisních látek:
n suspendovaných pevných částic PM10 a
n organického benzo[a]pyrenu (BaP).
Projekt, který byl spolufinancován z Operační-
ho programu Životní prostředí, připravil a reali-
zoval Středočeský kraj s tím, že měření zajišťo-
val Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), 
který zpracoval i závěrečnou zprávu. Z výsled-
ků ČHMÚ citujeme:
„Na imisní stanici Čelákovice koncentrace 
PM10 nepřekročily za rok 2019 platný imis-
ní limit. Roční průměrná koncentrace BaP  
(1,18 ng. m3), překročila imisní limit 1 ng. m3. 
Překročení limitu nebylo velké, vzhledem k li-
mitní hodnotě o 18 %. Překročení limitu BaP 
není nic neobvyklého, bylo zaznamenáno i na ji-
ných stanicích Středočeského kraje i celé ČR.“
Naměřená data z měření jsou veřejně k dispo-
zici na webových stránkách Středočeského 
kraje:
https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivot-
ni-prostredi/ovzdusi-mobilnizarizeni
Město Čelákovice následně objednalo u Stát-
ního zdravotního ústavu (SZÚ) druhé odborné 
vyhodnocení měření, jehož závěrem je:
„Analýza dat a souvisejících vazeb potvrdila, že 
vybrané místo velmi dobře reprezentuje kvalitu 

ovzduší v celém městě. V průběhu ročního mě-
ření bylo zjištěno překročení ročního imisního 
limitu stanoveného pro benzo[a]pyren o 18 %. 
Roční imisní limit pro suspendované částice 
frakce PM10 byl naplněn z 55 %.
Celkově lze výsledek ročního měření interpreto-
vat jako potvrzení nižší až střední zátěže, která se 
nevymyká městům podobné velikosti, kde není 
významná zátěž z dopravy ani z průmyslových 
zdrojů. Majoritním zdrojem znečištění zde jsou 
jednoznačně domácí – lokální topeniště na pev-
ná a fosilní paliva. Snaha o zlepšení by se měla 
soustředit právě na tyto zdroje.“
Výše uvedené zprávy – ČHMÚ a SZÚ – jsou zve-
řejněny na webových stránkách města: 
https://www.celakovice.cz/cs/mesto/zivot-
ni-prostredi/kvalita-ovzdusi/

Ze závěrů obou odborných zpráv je patrné, 
že ovzduší našeho města není významně po-
stiženo popisovanými imisními látkami a řadí 
se na úroveň měst Středočeského kraje po-
dobné velikosti. S tím, že hlavními zdrojem 
znečištění ovzduší jsou domácí kotle na pev-
ná paliva.

S ohledem na výše uvedené bychom proto rádi 
apelovali na obyvatele našeho města, kteří vytá-
pějí své nemovitosti tuhými palivy, aby v kotlích 
a kamnech spalovali pouze ta paliva, která jsou 
určena výrobcem kotle/kamen a splňují poža-
davky na kvalitu paliv.

Měřicí zařízení v areálu MŠ „Sluníčko“ v ulici J. A. Ko-
menského. Foto: archiv města

Nabídky se předkládají v zalepené neprůhled-
né obálce označené nadpisem: Pronájem bytu 
č. 15, Prokopa Holého č. p. 1445, Čelákovice.

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

n V PROKOPĚ Č. P. 1347, BYT Č. 1, ČELÁ-
KOVICE
Byt č. 1 o velikosti 2+1 o celkové ploše 71,74 m² 
(započitatelná plocha 66,70 m² – sklep je za-
počten ½ plochy) sestávající z těchto prostor: 
1. pokoj 14,76 m², 2. pokoj 20,09 m², kuchyň 
14,09 m², předsíň 7,11 m², koupelna a WC 
4,39 m², spíž 1,23 m², sklep 10,07 m².
Byt je situovaný v 1. podlaží čtyřvchodového 
třípodlažního cihlového domu se sedlovou stře-
chou a půdní vestavbou. Dům byl vybudován 
v roce 1949. Vytápění a dodávka teplé vody 
jsou zajištěny z kotelny umístěné v domě.
Výše nájemného je minimálně 10 005 Kč měsíč-
ně (150 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné 
obálce označené nadpisem: Pronájem bytu č. 1, 
V Prokopě č. p. 1347, Čelákovice.

Závazný a konečný termín pro předložení 
nabídek od případných zájemců je: 
30. 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 dis-
pozici, 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 před-
mětnému bytu na dobu určitou v době trvání 
2 roky. Současně budou předány klíče od bytu 
a byt bude protokolárně předán. Pokud ve sta-
noveném termínu nebude uhrazena jistota, ná-
jemné a zálohy na služby za běžný měsíc, bude 
nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V pří-
padě, že nebude k dispozici, bude vypsáno nové 
nabídkové řízení.

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

Spalování jakýchkoli odpadů v domácích to-
peništích je nepřípustné!
Tvorba emisí znečišťujících látek záleží také 
na typu spalovacího zařízení, způsobu obsluhy 
a kvalitě údržby zařízení včetně komína. Podle 
§ 17 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší může 
provozovatele těchto stacionárních zdrojů zne-
čišťování ovzduší kontrolovat obecní úřad obce 
s rozšířenou působností (pro nás Brandýs nad 
Labem – Stará Boleslav).
Pokuta fyzické osobě za nesprávné provozo-
vání kotlů na tuhá paliva či spalování zakáza-
ného materiálu může dosáhnout až 50 tis. Kč.

Marek Skalický, radní, Lenka Rašínová, 
vedoucí odboru životního prostředí

Svoz odpadu při stavebních 
činnostech ve městě

Společně se svozovou firmou AVE CZ odpa-
dové hospodářství, s. r. o., žádáme občany, 
aby v případě, že u jejich nemovitosti budou 
prováděny stavební práce a bude zřejmé, že 
se svozový vůz nedostane na místo běžného 
svozu, dopravili v předvečer svozu nádoby ur-
čené k vyvezení odpadu na místo, kde je bude 
možné obsloužit. Vzhledem k velikosti vozu se 
často není možné na staveniště dostat.
Děkujeme za pochopení.

odbor životního prostředí
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VELKÝ ROZHOVOR S ČLENY RADY MĚSTA
V pořadí VIII. volební období Zastupitelstva 
města Čelákovic je v říjnu 2020 ve své polovi-
ně. Proto přináší říjnový Zpravodaj rozhovor 
s členy Rady města, z nichž pět bylo zvoleno 
za ODS a dva za ANO 2011.

Starosta Josef Pátek (JP)

Pane starosto, jak 
hodnotíte první po-
lovinu aktuálního vo-
lebního období z hle-
diska hospodaření 
města Čelákovic?
JP: „Hospodaření 
v tomto volebním ob-
dobí se vyvíjelo do 

období pandemie velmi příznivě. Zahajovali 
jsme největší investiční akce za posledních tři-
cet let (Kamenka, Záluží a Jiřina), a to bez pou-
žití úvěrů. Naopak jsme byli úspěšní v získávání 
dotací. Bohužel pandemie nás zasáhla poměr-
ně tvrdě. Za prvé výpadek příjmů ve výši asi 50 
mil. Kč měl drtivý dopad jak do rozpočtu, tak do 
Cash Flow. Tři měsíce se nám podařilo vykrýt 
z našetřených rezerv, ale pak jsme museli při-
stoupit k úvěrovému řešení Cash Flow. Na stra-
nu druhou tento úvěr je za skvělých podmínek, 
neboť město má velmi zdravé finance. Úvěr má 
úrok ve výši asi 1 % a je bez zajištění. To se při 
50milionovém limitu zdá jako sen. Přesto se mi 
tento úvěr neschvaloval lehce, protože vím, že 
jsme se zadlužili na další dvě volební období.“
Co byste zlepšil v rámci krizového řízení 
města při zvládání pandemie COVID-19? 
JP: „Krizové řízení města zafungovalo skvěle. 
Moc chci poděkovat všem aktérům, kteří nám 
pomáhali v ochraně obyvatelstva. Co se dá ješ-
tě zlepšit, tak je možnost informovat občany. 
Například raketový nárůst zaznamenala mobilní 
aplikace Mobilní rozhlas, kterou si občané sta-
hovali do mobilu. Aktuálně je tam registrovaných 
účastníků 2 600, což stále neodpovídá mé před-
stavě. Zde je určitě ještě na čem pracovat.“
Jak byste zhodnotil úroveň spolupráce na-
příč volebními stranami v čelákovickém 
Zastupitelstvu, práci Městského úřadu, pří-
spěvkových organizací, organizačních slo-
žek a obchodní korporace vlastněné měs-
tem?
JP: „Jsem v zastupitelstvu téměř 15 let. Mohu 
s klidným srdcem konstatovat, že toto volební 
období je z pohledu komunikace nejlepší. V Za-
stupitelstvu se nehádáme, ale naopak slušně 
a věcně diskutujeme. Městský úřad také funguje 
velmi dobře, a to díky týmu profesionálů, kteří 
mají Čelákovice v srdci a snaží se pro město od-
vádět tu nejlepší práci. S řediteli příspěvkových 
organizací jsme také zavedli lepší komunikaci 
i za pomoci neformálních setkání, kde můžeme 
s dostatečnou časovou dotací diskutovat nejen 
jejich přímé potřeby, ale i vize. Všem, kdo jsou 
aktuálně v jednom týmu pod jménem město 
Čelákovice, patří veliké poděkování za skvělou 
spolupráci.“
Jak hodnotíte činnost Městské policie, která 
pod vás přímo spadá?
JP: „Městská policie prošla za posledních ně-
kolik let velkými změnami. Změnilo se vybavení, 
personální složení a díky tomu se změnila i bez-

pečnostní situace, která v porovnání s okolními 
městy je na velmi dobré úrovni. Teď je před 
námi velký projekt rekonstrukce a rozšíření ka-
merového systému. Vše je připraveno a první 
etapa, tedy rekonstrukce, proběhne ještě letos 
a rozšíření příští rok. Všem strážníkům pod ve-
dením pana velitele Marka Drobného také moc 
děkuji za jejich práci, která není v mnoha ohle-
dech lehká.“
Na co se mohou čelákovičtí občané těšit 
v druhé polovině tohoto aktuálního volební-
ho období?
JP: „Z pohledu investic budou před námi hlavně 
dokončení kanalizace v Záluží, kompletní do-
končení první, druhé a třetí etapy, a to včetně 
komunikací, chodníků, veřejného osvětlení atd. 
v Jiřině, dále školní hřiště u Základní školy v ulici 
J. A. Komenského, lávka na železničním mostě, 
skatepark, nové prostory pro Městský dům dětí 
a mládeže a mnoho dalších menších akcí. Je to 
velmi ambiciózní plán, ale já věřím, že s tím tý-
mem, který mám v zádech, to zvládneme a měs-
to se zase posune za toto volební období o velký 
krok dopředu.“

Místostarosta I Petr Studnička (PS)

Pane místostaros-
to, metodicky řídíte 
dvanáct příspěv-
kových organizací 
města. S jakými no-
vinkami můžeme po-
čítat v oblasti škol-
ství a kultury?
PS: „Předně musím 

poděkovat všem ředitelům a zaměstnancům 
školských a kulturních zařízení ve městě za zvlád-
nutí provozu jejich organizací v době koronaviro-
vé pandemie. U mateřských škol jsem potěšen 
jejich dostatečnou kapacitou, přičemž k před-
školnímu vzdělávání jsou přijímány i děti ve věku 
dvou let. V základním školství se po patnácti 
letech podařilo dokončit a otevřít dostavbu Ka-
menky, v příštím roce se kompletní rekonstruk-
ce dočká sportovní areál u Základní školy v ulici 
J. A. Komenského. Jsem rovněž rád za obrat ve 
vztazích mezi základní školou a čelákovickým 
Gymnáziem, díky čemuž zde vládne příjemněj-
ší atmosféra. Základní umělecká škola si nadále 
drží svou vysokou profesionalitu a odbornost ve 
výuce. U Městského domu dětí a mládeže věřím, 
že se podaří do roku 2022 zrekonstruovat pro 
jeho potřeby dnes opuštěný objekt v Kollárově 
ulici. Kulturní organizace jsou dosud omezeny 
v organizování kulturních akcí. Těším se na pu-
blikaci, která zmapuje všechny ulice na území 
Čelákovic v minulosti a v současnosti, jejíž první 
díl vyjde v listopadu. V hlavní budově Městské 
knihovny se podařilo zrekonstruovat její střechu 
či instalovat klimatizační jednotku. Kulturní dům 
připravuje kulturní program pro nadcházející 
měsíce. Společně připravujeme kalendář akcí 
pro rok 2021, kdy si připomeneme 110. výročí 
budovy čelákovické radnice.“
Jak se vyvíjí příprava nového Územního plá-
nu Čelákovic?
PS: „Příprava nového Územního plánu Čeláko-
vic je velmi náročná. Probíhá již od roku 2014, 
v návaznosti na urbanistickou soutěž o návrh. 

V loňském roce se uskutečnilo veřejné projed-
nání návrhu územního plánu včetně jeho dopa-
du na životní prostředí a udržitelný rozvoj území. 
S ohledem na množství námitek, připomínek 
a stanovisek nás čeká opakované veřejné pro-
jednání. Poté již nebude nic bránit tomu, aby se 
mohl celý územní plán dokončit, předložit Zastu-
pitelstvu města ke schválení a vydat. Odhaduji, 
že po 28 letech se Čelákovice dočkají v roce 
2022 nového rozvojového dokumentu ovliv-
ňujícího funkční využití území. Rád jsem za to, 
že se podařilo schválit změnu č. 5 současného 
platného územního plánu, která vymezuje novou 
plochu pro sport, kde by mohla být postavena 
nová sportovní hala.“
Jakých novinek se dočkají občané v dopravě 
a dopravní obslužnosti města Čelákovic?
PS: „S ohledem na dopad koronavirové krize 
do hospodaření města nelze uvažovat aktuál-
ně o zvyšování výdajů na dopravní obslužnost 
ve veřejné autobusové dopravě. Zabýváme se 
optimalizací tras a vedení linek v našem městě 
a jeho okolí. Na železnici budeme ještě několik 
let ovlivněni významnými stavebními pracemi na 
železniční trati mezi Lysou nad Labem a Prahou-
-Vysočany. Zabýváme se i dopravou v klidu, par-
kováním, výstavbou přístaviště na Labi a dalšími 
investicemi. Zásadní výstupy se dozvíme z ak-
tuálně zpracovávané Koncepce mobility města 
Čelákovic, ve které pracujeme i se signalizačními 
daty mobilních operátorů. Z nich lze jednoduše 
vyčíst, jaká je intenzita dopravy v Čelákovicích. 
Pokud se Středočeskému kraji podaří dokončit 
výstavbu nového mostu přes Zelenečský potok 
na silnici č. II/245 za městysem Lázně Toušeň 
a provést opravu mstětické silnice po jejím vytí-
žení v době objížďky, bude to významný přínos 
ke zlepšení dopravní situace v okolí Čelákovic.“
Které aktivity realizuje město v rámci primár-
ní prevence rizikového chování dětí a mláde-
že?
PS: „Nejprve musím konstatovat, že tato aktivi-
ta města je velmi potřebná. S panem starostou 
Pátkem jsme strávili jednu noc spolu s hlíd-
kou strážníků Městské policie. Je zřejmé, že ve 
městě se všechny neduhy, se kterými v rámci 
primární prevence bojujeme, vyskytují. Vedle 
těch známých, jakými jsou alkohol či drogy, se 
vyskytují ale i nové, o kterých se hovoří méně. 
Mladá generace se uchyluje k závislosti na lé-
cích v kombinaci s energetickými nápoji. To je 
jev, který postupně a výrazně vzrůstá na svém 
významu. Vracíme se k modelu z let 2016–2019 
a pro léta 2020–2022 máme schválen komplexní 
projekt, který bude realizován v obou základních 
školách ve spolupráci s odborníky na tuto pro-
blematiku. Byť výdaje z rozpočtu města nejsou 
malé, považuji je za smysluplně vynaložené. 
A preferuji systematický přístup i zapojení přímo 
města Čelákovic do financování celého projektu, 
aby byl zřejmý jeho ucelený efekt.“
Je již připraven kalendář kulturních, spor-
tovních a dalších společenských akcí v roce 
2021?
PS: „Ano, pracovní verze je kompletně hoto-
va. Ředitelé příspěvkových organizací, spolky, 
sportovní subjekty i kolegyně z odboru školství, 
informací a kultury Městského úřadu jsou zvyklí 
na moji pedantnost a všechny akce připravuje-
me v dostatečném časovém předstihu. Vždyť 
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První polovina volebního období za námi,  
druhá polovina volebního období před námi.

roční kalendárium vydáváme pravidelně od roku 
2018. Motto roku 2021 bude „110 let radnice“, 
a na co se můžete těšit? Chybět nebude Novo-
roční koncert města s vystoupením Prague Cello 
Quartet (13. ledna), výstava Z tvorby Vladimíra 
Špičky (6. února – 14. března), VI. Reprezen-
tační ples města s Bigbandem Felixe Slováč-
ka (20. března), Veselé Velikonoce na náměstí 
(3. dubna), výstava Století čelákovického spor-
tu 1921–2021 (5. června – 3. října), Setkání na 
náměstí IX (5. června), oslavy 140 let založení 
sboru dobrovolných hasičů (19. června), Festival 
sportu (4. září) nebo Rozsvícení vánočního stro-
mu (26. listopadu). Snad si každý vybere. Doufat 
můžeme jen v to, že nám koronavirus způso-
bující onemocnění COVID-19 kvůli epidemické 
situaci nezpůsobí rušení akcí… Za město Čelá-
kovice se těšíme se všemi občany i návštěvníky 
města na příjemná společná setkání!“

Místostarosta II Miroslav Opa (MO)

Pane místostarosto, 
do vaší agendy spa-
dají investiční akce 
města. Jak hodnotíte 
nedávno otevřenou 
dostavbu Kamenky?
MO: „Dostavba Ka-
menky, výstavba škol- 
ního hřiště a rekon-

strukce školní tělocvičny BIOS byla největší 
investiční akcí města od sametové revoluce 
v roce 1989. A to nejen z hlediska investic, kte-
ré za stavební práce dosáhly 167 milionů korun, 
ale i z hlediska koordinace samotných prací. 
Na relativně malé ploše se prolínaly aktivity tří 
skupin stavebních dělníků a pohybovalo se zde 
ve stejný čas i 80 lidí, těžká technika, navážely 
se materiály. Velice se mi ulevilo, že se na takto 
komplikované stavbě nikomu nic vážného ne-
stalo, že náš stavební a pracovně-bezpečnostní 
dozor zafungoval na výbornou a dokázali jsme 
předejít všem malérům. Neméně rád jsem, že 
jsme splnili slib a školní rok 2020/2021 mohl 
začít na Kamence v nových, parádních prosto-
rách.“
Město realizuje výstavbu kanalizace ve vnitř-
ním Záluží. Můžete nám k těmto pracím sdě-
lit bližší podrobnosti? A kdy se budou moci 
občané Záluží připojit na kanalizační přípoj-
ky?
MO: „O výstavbě kanalizace v Záluží se mluví 40 
posledních let, ale teď už konečně práce probí-
hají. Nyní jde o to, aby probíhaly podle harmo-
nogramu a aby omezily běžný život v Záluží co 
nejméně. Z tohoto důvodu jsme si s vedením 
zhotovitele nastavili pravidelné schůzky, nad rá-
mec běžných kontrolních dnů, na kterých řešíme 
postup prací, plnění termínů a nápravná opatře-
ní, pokud vidíme, že se něco nedaří úplně po-
dle našich představ. Celá akce, včetně připojení 
občanů, rekonstrukce povrchů a dočišťovacích 
prací, by měla být dokončena do konce června 
2021 a v tuto chvíli nic nenasvědčuje tomu, že 
by se daný termín nemělo podařit stihnout.“
Velmi rozsáhlou investicí je revitalizace ve-
řejného prostoru ve staré zástavbě Jiřiny. 
Jak náročná byla příprava a je nyní samotná 
realizace této investice?

MO: „Revitalizace veřejného prostoru v Jiřině je 
rovněž docela náročná akce, protože se jedná 
o rozsáhlý prostor staré zástavby se všemi ne-
duhy, které podobné celky provázejí. Celou revi-
talizaci jsme rozdělili do osmi celků a postupně 
je zpracováváme. Celý projekt bude, v závislosti 
na finanční situaci, realizován v průběhu násle-
dujících zhruba osmi let. V tuto chvíli je prakticky 
dokončena první etapa (přestavba přečerpávací 
stanice odpadních vod a navazující infrastruktu-
ry) a infrastrukturní část druhé etapy v oblasti ulic 
křížení ulic Přístavní, U Mostu a Aleje J. Wolkera. 
Připravuje se realizace etapy třetí, přičemž ak-
tuálně řešíme překládku komunikačního kabelu 
vedoucího Alejí J. Wolkera. Veškeré naše práce 
musí být úzce koordinovány s pracemi na rekon-
strukci železničního tělesa a mostu přes Labe, 
které také probíhají v dotčené oblasti. Zejména 
sladění prací v úzkém prostoru Aleje J. Wolkera 
je opravdový oříšek.“
Kompetenčně vám náleží i agenda sportu. 
Jaké investice do sportovní infrastruktury 
byly dokončeny letos a na jaké se mohou 
těšit občané Čelákovic v příštím roce? Do-
čkáme se i plně opraveného Městského sta-
dionu?
MO: „V letošním roce jsme dokončili novou tě-
locvičnu v rámci přístavby Kamenky, zrekonstru-
ovali BIOSku a vybudovali nové sportoviště rov-
něž v areálu Kamenky. Jen do těchto sportovišť 
jsme investovali částku blížící se 65 milionům 
korun. Bohužel jsme museli z důvodu nízkých 
daňových a nedaňových příjmů města odsunout 
rekonstrukci sportovního areálu u Základní školy 
v ulici J. A. Komenského. Tuto investici, řádově 
v hodnotě 25 milionů korun, ale právě připra-
vujeme do zadávacího řízení na výběr zhotovi-
tele, a pokud vše půjde podle plánu, měly by 
naše děti sportovat „na novém“ ještě ve druhé 
polovině příštího roku. Městský stadion a jeho 
rekonstrukce je kapitola sama pro sebe. Máme 
vypracovánu studii rozvoje celého Městského 
stadionu, máme připravené jednotlivé dílčí eta-
py, víme velice přesně, co a jak chceme dělat. 
Na přípravných pracích se podíleli jak externí 
specialisté, tak, a to hlavně, zástupci sportovců 
jednotlivých sportovních klubů a oddílů, které 
areál využívají. Město Čelákovice ale není jedi-
ným subjektem vlastnícím pozemky, budovy 
a sportoviště v areálu tohoto stadionu. A k to-
muto faktu je potřeba přihlédnout při přípra-
vě a realizaci revitalizace. Začínáme tedy těmi 
částmi Městského stadionu, které spravujeme 
a kde dokážeme rozsah, povahu a hloubku prací 
ovlivnit. Předně ještě v tomto roce projde kom-
pletní rekonstrukcí veřejné osvětlení a chodník 
v ulici U Kapličky, a to včetně toho ošklivého 
plotu. Rovněž připravujeme realizaci skateparku 
a zabýváme se, ve fázi studie, možnostmi rekon-
strukce infrastrukturních sítí celého Městského 
stadionu.“
Myslíte si, že bylo pro město výhodné vzít si 
letos úvěr na zajištění financování investič-
ních akcí?
MO: „Přijetí úvěru na zajištění financování inves-
tičních akcí bylo vyvoláno poklesem daňových 
a nedaňových příjmů města, které způsobilo 
„vypnutí“ ekonomiky v jarních měsících z epi-
demického důvodu. Tento úvěr nám umožnil 
nezastavit realizaci tolik potřebných investičních 

akcí, tedy dostavby Kamenky, realizaci kana-
lizace a vodovodního přivaděče v Záluží a re-
konstrukci veřejného prostoru ve staré zástav-
bě Jiřiny. Daný úvěr jsme navíc získali za velice 
výhodných podmínek, a to takových, které nám 
umožní jeho splácení i v případě, že by ekono-
mika zůstala na velice nízkém výkonu, kterého 
jsme byli svědky v květnu a červnu tohoto roku. 
Rozumí se samo sebou, že přijetí tohoto úvěru 
předcházela série úsporných opatření a veškeré 
investiční akce jsme omezili na striktní a nezbyt-
ně nutné minimum. Rozhodnutí o přijetí tohoto 
úvěru považujeme za strategické pro budoucí 
rozvoj města. Proto jsme jeho konkrétní pod-
mínky sdíleli s opozičními zastupiteli a vedli jsme 
na toto téma velice věcnou, pragmatickou a ko-
rektní diskusi. Podařilo se nám společně vyladit 
detaily přijetí daného úvěru a mechanismy kon-
troly jeho čerpání. Musím konstatovat, že tento 
přístup opozice mi udělal neskutečnou radost 
a chtěl bych za něj touto cestou ještě jednou 
poděkovat.“  

Radní Martin Bajer (MB)

Pane radní, členem 
Rady města jste více 
než jeden rok. Jak 
vnímáte práci Rady 
města? Je něco, co 
vás v rámci projed-
návaných materiálů 
překvapilo?
MB: „Kdybych měl 

krátce popsat práci Rady města, tak bych po-
užil spojení konstruktivní spolupráce. Jsem rád, 
že se na Radě o věcech diskutuje, a i když ně-
kdy nemají všichni stejný názor, nikdo to nebe-
re osobně. Je pravda, že do zaběhnutých věcí 
se vstupuje velmi těžce, přece jen pět ze sedmi 
radních zde působí několik volebních období. 
Z projednávaných materiálů bych zmínil nega-
tivně postupné zpožďování a navyšování ceny 
rekonstrukce haly BIOS, z těch pozitivních na-
příklad řešení odpadového hospodářství nebo 
zvládnutí klíčových investičních staveb.“
Co si myslíte o možnosti vybudování letního 
koupaliště v našem městě?
MB: „Historicky byly Čelákovice vyhlášené let-
ním koupáním. Ať už to bylo známé Grado, poz-
ději Malvíny nebo Mezi Mosty. Dnes je Grado 
přírodním ekosystémem a v katastru města není 
moc možností, kde koupaliště zřídit. Případné 
vybudování letního koupaliště by se muselo 
sladit s rozvojovými prioritami města. Můžeme 
se nechat inspirovat moderními volnočasový-
mi areály ve srovnatelných obcích sloužícími 
ke koupání, relaxaci a odpočinku, ale nesmíme 
zapomenout na velkou finanční náročnost nejen 
pořizovací, ale také provozní. Možnost realiza-
ce vidím ve spojení se soukromým investorem, 
osobně shledávám ve městě nyní jiné priority.“
Jak daleko jsou přípravy výstavby nové spor-
tovní haly a jak to vypadá s novou hokejovou 
halou v Čelákovicích, která je uvedena ve 
vládním Národním investičním plánu České 
republiky?
MB: „V současné době máme vytipované po-
zemky vhodné pro výstavbu sportovní haly,  

Pokračování na str. 8
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proběhla potřebná změna územního plánu a jed-
náme s majiteli o možnosti jejich získání. Jsem 
také rád, že se podařilo dostat hokejovou halu 
v Čelákovicích do Národního investičního plá-
nu ČR s plánovaným začátkem realizace v roce 
2030. Prioritizovaný pozemek pro sportovní halu 
je navíc dostatečně velký na to, aby se vedle 
sportovní haly dala vybudovat i hala hokejová. 
Počítáme s možností využití dotací, zvažujeme 
možnost vstupu soukromého investora nebo 
formu koncesní smlouvy podle vzoru jiných 
měst. Vše bude dále záležet na prioritách roz-
počtu i vzhledem k výpadku kvůli koronavirové 
krizi.“
V čem shledáváte výhodu spolupráce mezi 
městem Čelákovice a Středočeským krajem?
MB: „Ve spolupráci města a kraje spatřuji nejen 
velký potenciál, ale i konkrétní výsledky v podo-
bě dopravní infrastruktury a dopravní obslužnos-
ti, což pramení z permanentního dialogu kon-
krétních jednotlivců s vedením kraje a krajským 
úřadem. Navzdory rozlehlosti kraje a historické 
podudržovanosti silnic nižších tříd se nám daří 
dostat komunikace do plánu oprav a rekonstruk-
cí. Nemohu nezmínit ani přínos kraje k objednáv-
ce dopravní obslužnosti na železnici, kdy jsme 
na konci loňského byli ušetřeni problémů se 
změnou dopravce a vozidel.“
Myslíte si, že by se měly Čelákovice rozví-
jet rychleji a dosáhnout plánovaného počtu 
14 000 obyvatel s trvalým pobytem, anebo 
podporujete spíše konzervativní přístup?
MB: „Určitě nejsem zastáncem nekoordinova-
ného rozvoje nových zástaveb a obytných zón, 
které můžeme vidět v posledních letech v okolí 
Prahy. Rozvoj určitě ano, ale musí jít ruku v ruce 
s rozvojem infrastruktury města, služeb a také 
v rámci urbanistické koncepce.“

Radní Pavel Jindřich (PJ)

Pane radní, v Radě 
města jste relativně 
krátkou dobu. Jak 
hodnotíte spoluprá-
ci radních navzájem 
a je něco, co vás při 
výkonu funkce člena 
Rady města překva-
pilo, ať už příjemně, 

či nepříjemně?
PJ: „Byl jsem velmi překvapen, co všechno Rada 
města řeší. Čekal jsem zásadní věci ohledně 
rozvoje města a investice, ale Rada města řeší 
i problémy jednotlivých občanů a jsem potěšen, 
že mohu být součástí týmu, který občanům takto 
pomáhá. Spolupráce radních samozřejmě je vel-
ká, protože máme společný cíl, a přestože panu-
jí na určité věci poněkud rozdílné názory, vždy se 
najde cesta k rozumné dohodě.“
Dlouhodobě jste aktivní v Českém rybář-
ském svazu. Město spolkovou činnost for-
mou dotací podporuje. Jak s těmito veřejný-
mi prostředky nakládají čelákovičtí rybáři?
PJ: „Jako rybáři se dlouhodobě věnujeme mi-
moškolní výchově dětí a pořádáme pro ně hod-
ně akcí. Od samotného rybolovu po soutěže, 
soustředění, závody či obyčejné procházky pří-
rodou. Dále se musíme starat o rybářské revíry 
a nákupy udržovací techniky nebo např. o pro-
vzdušňovače, což nám významně zatěžuje roz-
počet. Proto se nám každá finanční podpora 

nesmírně hodí a jsme za ni rádi.“ 
Jaký je váš názor na vybudování asfaltové 
cyklostezky mezi Čelákovicemi a Lysou nad 
Labem? Město doporučilo mlatový povrch, 
ale není investorem této akce. K jakému ře-
šení byste se přikláněl Vy osobně?
PJ: „Můj názor na asfaltový povrch je notoric-
ky známý. Rozhodně si nemyslím, že bychom 
se bez něj neobešli. Přijde mi škoda zatěžovat 
břehy Labe něčím, co nás obklopuje již úplně 
všude. Osobně mám představu o lehce rozšíře-
ných stávajících (v nutných případech) cestách 
a zachování jejich současného charakteru pro 
další generace.“
Angažoval jste se při záchraně Gymnázia 
Čelákovice. Jste rád, že se podařilo zacho-
vat tuto vzdělávací instituci v Čelákovicích?
PJ: „Vždy jsem byl rád, že v našem městě je 
Gymnázium, protože to je tzv. odrazový můstek 
pro vzdělání našich budoucích vědců, lékařů 
nebo např. umělců. Nicméně nebezpečí zrušení 
našeho Gymnázia bylo změnami ve vedení za-
žehnáno a radost většiny rodičů a učitelů byla 
více než patrná, a to jsou věci, které mne velmi 
těší.“
Jak vnímáte prostředí podél řeky Labe na 
území Čelákovic?
PJ: „Jsem člověk, který byl řekou Labe doslova 
odkojen. Proto je pro mne těžké, abych odpo-
věděl. Na prostředí okolo Labe má každý svůj 
názor. Někdo chce více laviček a odpadkových 
košů, někdo lepší osvětlení v intravilánu a jiný 
například odpočívací zóny se stánky s občer-
stvením. Já proti tomu samozřejmě nejsem, ale 
jsem přírodní člověk, který není náročný, a jsem 
moc rád, že si pořád ještě najdu u Labe klidný 
kout.“

Radní Marek Skalický (MS)

Pane radní, do vaší 
agendy spadá přede-
vším životní prostře-
dí a vodohospodář-
ská infrastruktura. 
Probíhají nějaká jed-
nání se společností 
TOS-MET, která je 
častým znečišťova-

telem ovzduší v Čelákovicích?
MS: „Se společností TOS-MET je komunikace 
poměrně složitá. Navíc bohužel město nemá 
moc možností ovlivňovat své znečišťovatele, 
v této oblasti vykonává státní správu Krajský 
úřad Středočeského kraje a město má jen pozici 
běžného účastníka správních řízení, tedy pokud 
Kraj nám postavení účastníka vůbec přizná. Na-
víc podpora stanoviska města od státních insti-
tucí, jako Krajské hygienické stanice či České 
inspekce životního prostředí, není také velká, 
a mnohdy tak bojujeme za naše město a ob-
čany osamoceni. Každopádně TOS-MET neu-
stále velmi pečlivě sledujeme a děláme vše, co 
je v našich možnostech a silách… Například na 
začátku září jsme dokázali zvrátit některé body 
návrhu změny integrovaného povolení (třeba 
návrh na zrušení imisních limitů části provozu), 
resp. bylo našemu kategorickému nesouhlasu 
za strany Kraje vyhověno. Sice malé vítězství, 
ale směrem ke znečišťovateli jasný postoj, že se 
město o něj zajímá a že je pod dohledem.“
Dlouhou dobu byl rozvoj města limitován 
maximální kapacitou čistírny odpadních 

vod (ČOV). Podařil se tento problém vyřešit 
a jaká je současná perspektiva?
MS: „Ano, rozvoj byl limitován díky tomu, že vel-
ká intenzifikace v rámci dotace její kapacitu moc 
nezvýšila. Nicméně v tuto chvíli je po loňské čás-
tečné úpravě ČOV opět plně kapacitní, dokonce 
i s rezervou, připojování nových nemovitostí je 
tedy bez problémů možné. Zároveň vedeme se 
současným provozovatelem vodovodu a kanali-
zace jednání o možném rozšíření ČOV, samozřej-
mě také s lepšími a účinnějšími technologiemi.“
Jste pověřen přípravou výstavby nového vo-
dojemu. Můžete nám k této investici uvést 
bližší informace?
MS: „Nový vodojem je velký a dlouhodobý dluh 
městu. Aktuálně je stav takový, že město vlastní 
pozemek na výstavbu nového vodojemu a inten-
zivně ve spolupráci s městysem Nehvizdy jedná 
s majiteli pozemků přívodních řadů o břemen-
ných smlouvách. V momentě podpisu všech 
těchto smluv bude zadáno zpracování projektové 
dokumentace celého stavebního souboru, tedy 
jak vlastního vodojemu, tak kapacitních přívod-
ních řadů, a následně podána žádost na dotační 
podporu této významné a finančně náročné vo-
dohospodářské stavby. Budu velmi rád, pokud 
se tento proces dokončí do konce tohoto voleb-
ního období a v příštím nový vodojem postaví.“
Dočkáme se nějakých změn v oblasti odpa-
dového hospodářství a jak hodnotíte přístup 
občanů k třídění odpadů ve městě?
MS: „Zásadní změny v této oblasti se u nás ve 
městě v krátkodobém horizontu nechystají, tedy 
pokud nebudou vyvolány neustále měnící se 
odpadovou legislativou. V třídění odpadů jsme 
jako město, myslím, na tom dobře, po loňském 
zavedení separovaného sběru kovů do šedých 
zvonových kontejnerů třídíme již celkem osm 
komodit, čímž jsme se zařadili na samou špičku 
ve Středočeském kraji. Jsem rád a patří jim za 
to díky, že naši občané se třídit odpad naučili 
a využívají tak bezmála 90 sběrných míst po ce-
lém městě. Pořád ale téměř polovina směsného 
komunálního odpadu končí v černých popelni-
cích a kontejnerech a potažmo na skládce, tedy 
rezervy určitě ještě nějaké máme.“
Jste spokojen s údržbou veřejné zeleně ve 
městě, anebo jsou plánovány v tomto směru 
nějaké změny?
MS: „Popravdě řečeno, moc spokojen nejsem. 
Leckde údržba zeleně na území města zaostává, 
zejména v okrajových částech. Na začátku léta 
jsem již na toto téma svolal jednání a společně 
s odborem životního prostředí a Technickými 
službami chci tuto oblast řešit vytvořením jasné 
koncepce, osobních odpovědností a samozřejmě 
také přidělením adekvátních finančních prostřed-
ků. V průběhu podzimu předložím Radě města 
materiál, který bude údržbu zeleně města nově 
řešit. Pokud materiál bude schválen, bude údržba 
zeleně dle tohoto započata hned příští rok.“

Radní Jarmila Volfová (JV)

Paní radní, v samo-
správě města se 
pohybujete tři de-
sítky let. Je v něčem 
toto volební období 
zastupitelstva spe-
cifické?
JV: „Ano, je. Hlasy, 
které jsme v tomto ob-

Pokračování ze str. 7
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dobí od občanů dostali, jsou velmi zavazující. Na-
víc máme možnost bez velkých personálních změn 
navázat na minulé období. Uvědomila jsem si, když 
jsme v Radě schvalovali tři největší investice – Ka-
menka, Jiřina, Záluží – jak složité to bude (a navíc 
COVID-19 vše zkomplikoval i finančně), na druhou 
stranu prožít pocit radosti, že mohu být účastná při 
podstatném zlepšování života ve městě.“
Doznalo nějakých změn bytové hospodář-
ství?
JV: „Ano. V mnohem větší míře se opravuje by-
tový fond. Obálková metoda, která pro nájem-
ce znamená větší nájem, nám ale umožňuje do 
bytů více investovat, protože návratnost finanč-
ních prostředků je rychlejší. Stejně tak účast na 
burzách energií je pro město přínosem. Osobně 
mě v poslední době potěšila oprava domu v ulici 
J. A. Komenského, která se velmi povedla.“
Aktuálně probíhá prodej bytů v majetku měs-
ta v Milovicích. Myslíte si, že by město mělo 
rozprodávat bytový fond i v Čelákovicích?
JV: „Rozhodně ne! Město si musí ponechat byty, 
aby v případě sociálních potřeb občanů mohlo 
rychle reagovat, stejně tak v případě služebních 
bytů (učitelé, strážníci apod.). Nepodstatná není 
ani možnost ovlivňovat podobu města a využití 
objektů, tak jak se to kdysi povedlo U Diamantů.“
Jste nositelkou Výroční ceny města Čeláko-
vic. Co pro vás osobně toto ocenění zname-
ná? A jak byste motivovala mladou generaci, 
aby se začala zajímat o rozkvět našeho měs-
ta a o komunální politiku?
JV: „Ocenění si velice vážím a vnímám tuto poctu 
i jako poděkování všem mým kolegům za mého 
dlouhého působení v komunální politice. Doslova 
vtáhnout mladou generaci do veřejného života 

začíná být veliký problém. Je jí třeba stále připo-
mínat totalitní minulost, zdůrazňovat, že je to její 
město, její osud, který mohou ovlivnit. Odpověd-
nost je především v rodinách, je důležité o věcech 
mluvit, dále školy mohou odvést určitý kus práce, 
ukazovat dětem veřejný život, např. návštěvou 
radnice, různých akcí, kterých je u nás dost.“
Působíte rovněž jako oddávající. Jakou lo-
kalitu máte pro uzavírání sňatečných obřadů 
v našem matričním obvodu nejraději?

JV: „Všechny naše lokality jsou pěkné. Muze-
um, Skleněná vila v Lázních Toušeni, Hotel Lony 
v Kozovazech, který já upřednostňuji. Nejen pro-
to, že je to moje rodiště, ale především pro velmi 
vkusné a citlivé provedení. Myslím, že kolegyně 
matrikářky by potvrdily, že svatby, které město 
provádí, jsou na vysoké úrovni, tak jak o tom 
svědčí reakce snoubenců.“

Jindra Chourová, členka redakční rady  
Zpravodaje

ODS ANO 2011PRO Č

Otázka  

????
Město Čelákovice přistoupilo k řešení dopra-
vy včetně dopravy v klidu, tedy parkování, 
koncepčně. V průběhu roku 2020 je zpraco-
váván dokument Koncepce mobility města 
Čelákovic. Na území města bylo spočteno 
2 400 parkovacích míst, z toho 2 100 míst je 
značených svisle nebo vodorovně. Doplnění 
vodorovného značení může zvýšit kapacitu 
míst až o 1/3. Pro město je prioritou výstavba 
parkovacího domu v blízkosti žst. Čelákovice, 
případně dalších parkovišť podobných tomu, 
které bylo vybudováno v ulici Na Švihově. 
Po dokončení výstavby parkovacího domu je 
možné přistoupit k zavedení zón placeného 
stání v centru města. Na začátku září proběhl 
rozsáhlý průzkum dopravy v klidu, po jehož 
vyhodnocení bude možné navrhnout další 
konkrétní opatření. Je nutné upozornit, že 
stupeň automobilizace neustále vzrůstá, nic-
méně rozloha území města, necelých 16 km2 
je mnoho desetiletí neměnná a město není 
nafukovací. Jsme si vědomi, že problém par-
kování je zmiňován v průzkumu spokojenosti 
obyvatel jako negativum.

Petr Studnička, zastupitel

Pokud chceme řešit parkování v centru 
města, je potřeba nejdříve definovat, co 
to centrum je. Ulice Masarykova, Sedláč-
kova a náměstí 5. května, nebo i přilehlé 
ulice? Máme za to, že parkování v centru 
by mělo sloužit na tzv. krátkodobé parková-
ní, převážně sloužící k návštěvě obchodů, 
úřadů a poskytovatelů služeb, tedy NE místo 
pro dlouhodobé „odstavení“ vozidla. Toho 
lze dosáhnout jistou mírou regulace, např. 
využíváním parkovacích kotoučů, které jsou 
velmi účinným nástrojem v centrech mnoha 
českých i evropských měst. Další možností 
jsou inteligentní parkovací automaty, případně 
omezení vyhrazených stání Městského úřadu 
pouze na určité hodiny v některých všedních 
dnech. Zcela jistě ale musíme souběžně 
s touto změnou zajistit dostatek parkovacích 
míst mimo centrum města, a to zejména 
u obou nádraží. Tématu parkování a obec-
ně dopravy ve městě se chceme věnovat 
i v rámci dalších veřejných diskuzí s našimi 
spoluobčany. Vaši PROČáci.

Zdeňka Tichá, zastupitelka

Současný stav a systém parkování rozhodně 
není ideální. V centru města by pomohl, na 
základě odborné studie, systém podobný 
modrým zónám v kombinaci s placenými 
zónami, aby se dali upřednostnit místní 
obyvatelé a podnikatelé. Případná podzemní 
nebo nadzemní parkoviště jsou velmi náklad-
ná a jsou realizovatelná v podstatě pouze 
s významnou dotační podporou. Příkladem 
může být plánovaný parkovací dům u nádraží.
Důležitou součástí systému je i ukázněnost 
řidičů, kdy jsme často svědky až nebezpečně 
zaparkovaných vozů ohrožujících bezpečnost 
provozu. Zde by určitě pomohlo důslednější 
pokutování neukázněných řidičů.
Celý systém by měl mít za cíl optimalizaci 
parkování a neměl by spadnout do výběru 
peněz.

Martin Bajer, zastupitel

Jak byste řešili systém parkování v centru města?

ODS ANO 2011PRO Č

V souladu s pravidly rubriky Zastupitelská aréna položila otázku volební strana ANO 2011.

Jednou z investičních akcí, kterou chce město Čelákovice projekčně připravit a následně zrealizovat, je výstavba 
nového Domu seniorů. Ten je i jednou z prioritních investic ve Strategickém plánu rozvoje města Čelákovic do roku 
2030. Podíl seniorské populace postupně vzrůstá, senioři tvoří zhruba pětinu obyvatel našeho města. Zdroj: Schin-
dler Seko Architekti, s. r. o.
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Rekonstrukce objektu bývalé školy v Sedlčánkách postupuje do další fáze
Mezioborový tým ČVUT v Praze zastoupený 
odborníky z Univerzitního centra energetic-
ky efektivních budov a Fakulty architektury se 
v průběhu uplynulého roku zabýval zpracová-
ním investičního záměru rekonstrukce objektu 
bývalé školy v místní části Sedlčánky. Práce 
byla součástí pilotního testování a rozvoje me-
todiky zadávání veřejných stavebních zakázek 
zpracovávané v projektu výzkumu a vývoje 
„KVAS – kvalitní a udržitelná veřejná výstavba“, 
který byl podpořen Technologickou agenturou 
ČR (TL02000357).
Při zpracování se řešitelé projektu zaměřili na pr-
votní fázi – podnět – investičního záměru. Snaži-
li se zohlednit co možná nejširší kontext vztahů 
a návazností budovy, stejně jako její technické 
dispozice a požadavky, které jsou podmíněny 
památkovou ochranou. 
Ke zpracování projektu používali členové týmu 
participativní metodu, spočívající ve výzkum-
ných setkáních a rozhovorech. Skrze ni se 
snažili porozumět přáním a potřebám obyvatel 
místní části i celého města. V Sedlčánkách pro-
to práce týmu spočívala nejen v urbanistické 
a technické analýze, ale i ve výzkumných a plá-
novacích setkáních s občany, místními odbor-
níky, zástupci spolků i organizací. Podněty ze 
setkání s bezprostředními sousedy budovy byly 
následně ověřovány a zpřesňovány v hloubko-
vých rozhovorech, které vyústily v ověřovací set- 
kání se zástupci spolkových a příspěvkových 
organizací.
Původním usnesením Zastupitelstva bylo bu-
dovu rekonstruovat ke kombinovanému využití, 
počítajícím s veřejnou a rezidentní funkcí v po-
době, která do horních dvou pater objektu umís-
ťovala obecní byty. Za tím účelem si nechalo 
zpracovat stavební a architektonické studie. Na 
ty později mohl navázat autorský tým, který se 
dohodl na rozvinutí prověření možností a směru 
budoucího využití, provozu, financování a tech-
nologického řešení záměru v rámci výzkumného 
projektu KVAS.
V průběhu zpracovávání projektu došlo k defi-
nování jednoznačně podporovaného veřejného 
charakteru budovy, která by mohla zahrnovat 
(1) reprezentativní a variabilní pronajímatelné 
prostory pro společenské události a (2) otevře-
nou komunitní část pro neformální setkávání, 
coworking či studium. Díky analýze historie bu-

dovy a paměti místních obyvatel mohli řešitelé 
začít uvažovat o přesunu knihovny jako o prv-
ku, který, jakkoliv se za stávajících okolností 
může zdát zatím pouze obtížně realizovatelný, 
by v budoucnu mohl pomoci sjednotit veřejné 
služby Sedlčánek do jedné budovy a případně 
rozšířit i služby nabízené pobočkou knihovny, 
která by se mohla v různých rovinách podílet 
i na samotném provozu. 
Zastupitelstvo města se 16. září jednomyslně 
usneslo o rozvinutí doporučené varianty A1 
do podoby kompletního investičního záměru 
směřujícího k budoucí realizaci. Ve zmíněné va-
riantě řešitelé doporučili prověřit možnost pře-
sunu pobočky Městské knihovny Čelákovice, 
příspěvková organizace, do rekonstruovaného 
objektu za předpokladu adekvátního rozšíření 
jejího provozu. Náklady na provoz by tak mohly 
být kompenzovány i využitím stávajících pro-
stor bývalé hasičské zbrojnice například pro 
poptávané obecní byty. Uvažovanou variantu 
lze rozšířit do budoucího možného využití pod-
kroví objektu. Nabízí se také rozšíření varianty 
do podoby A2, zahrnující přidružení pozemku 
přiléhajícího k současné „zahradě“ objektu. Ten 
je zatím v majetku TJ Sokol Sedlčánky a v pří-
padě zahrnutí by se muselo jednat o jeho od-
koupení.
Výhoda schválené varianty spočívá zejména 
v možnosti vytvoření kvalitního a uceleného 
vnitřního prostoru, poskytujícího nadstan-
dardní zázemí pro kulturní aktivity, spolkovou 
činnost, vzdělávání, setkávání i trávení volné-
ho času. Projektový tým spatřuje pozitivum 
i v podpoření centra obce historicky význam-
nou budovou plnou významných veřejných 
funkcí, u které by nebylo nutné řešení křížení 
navzájem se rušících provozů (veřejná vs. sou-
kromá funkce). 
V této fázi záměru není zcela stěžejní definovat 
přesné prostorové zobrazení, proto architekti 
vycházeli orientačně z již zpracovaných studií. 
Konkrétní výměry a uspořádání budou dále zá-
viset na konkrétních domluvách s provozovate-
li, uživateli a návrhu zpracovatele rekonstrukce. 
Přiložené zobrazení je tak jen poměrně hrubým 
příkladem možného rozložení na základě roz-
dělení na co možná největší celky překreslené 
přes stavebně-historické posouzení Miroslava 
Novotného z roku 2016.

o čem jednali radní města

Prodej nákladního vozidla
Rada města schválila záměr na prodej nákladního 
vozidla značky TATRA CAS 32, SPZ 2S8 3015, za 
minimální kupní cenu 1 mil. Kč včetně DPH.

Žulový kříž na hřbitově
Rada města schválila realizaci projektu výstav-
by žulového kříže na hřbitově dle předložené 
studie ve výškové variantě 5 metrů.

Navýšení nákladů na provoz – BUS č. 655
Radní schválili částku úhrady navýšených ná-
kladů na zajištění provozu autobusové linky 
PID č. 655, která činí za jeden pracovní den 
objížďky 6 258 Kč a za jeden víkendový den 
798 Kč po dobu úplné uzavírky krajské silnice 

č. III/2455, ul. Zálužská, v úseku od křižovatky 
s ulicí Haškovou po úroveň místní komunikace 
ul. V Zahrádkách, v termínu od 5. 9. 2020 do 
30. 10. 2020.

Veřejné osvětlení podél Labe, Ve Vrbí
Rada města schválila uzavření a text smlouvy 
o dílo s RAISA, spol. s r. o., jako zhotovitelem 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s ná-
zvem „Čelákovice – Rekonstrukce VO – podél 
Labe, Ve Vrbí“ v celkové ceně 2 249 375,46 Kč 
bez DPH.

Úprava zeleně v areálu ZŠ Kostelní
Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo 
s Danielem Herainem jako zhotovitelem na re-

alizaci zakázky malého rozsahu „Úprava zeleně 
ZŠ Kamenka“ v celkové ceně 179 115,09 Kč 
včetně DPH.

Bytový dům Stankovského 1581
Rada města rozhodla o výběru pro město nej-
vhodnější nabídky podané účastníkem řízení 
Aulický invest, s. r. o., na plnění podlimitní ve-
řejné zakázky na stavební práce „Oprava a mo-
dernizace lodžií bytového domu, Stankovského 
1581, Čelákovice“ za cenu 5 591 493,78 Kč bez 
DPH a zároveň schválila uzavření a text přísluš-
né smlouvy o dílo.

Výběr z usnesení RM č. 25–28/2020.
-dv-

Projektový tým děkuje všem komunikačním 
partnerům za jejich aktivní zapojení do diskusí 
o budoucím využití objektu a místostarosto-
vi Petru Studničkovi za kompetentní a kvalitní 
partnerství v průběhu celého projektu. Městu 
Čelákovice přeje vhodné podmínky k zdárné 
realizaci a dokončení celého investičního zá-
měru. 

Marek Liška, Tomáš Vácha, ČVUT

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. 
Poplatek byl splatný do 30. září 2020.

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

informace
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Koncepce mobility města Čelákovic

V rámci zpracování Koncepce mobility města Čelákovic, jejíž zpracování je podpořeno Ope-
račním programem Zaměstnanost, probíhaly v září na území města Čelákovic rozsáhlé do-
pravní průzkumy.
V průběhu tří dnů byl realizován průzkum dopravy v klidu (parkování) pochůzkou, křižovatkový 
průzkum, při kterém byly na sloupy veřejného osvětlení umístěny kamery a směrový kordónový 
průzkum za pomoci kamer umístěných ve výši jednoho metru na stativu s osobním dozorem 
školených pracovníků. Zároveň bylo realizováno radarové sčítání profilů.
Aby bylo možné srovnat data s obdobím před vypuknutím pandemie COVID-19, byla využita geo-
lokační signalizační data mobilních operátorů. Společnost CE Traffic zpracovala rozsáhlou analýzu 
přemisťovacích vztahů a bezpečnosti dopravy na území města Čelákovic. Výsledky postupu prací 
byly prezentovány na setkání s veřejností dne 23. září v Síni Jana Zacha v Městském muzeu.

Na mapě je zobrazena vyjížďka občanů z Čelákovic do okolí v běžný pracovní den, v pondělí 4. listopadu 2019. Silná 
vazba je zřejmá ve vztahu k hl. m. Praze a ostatním obcím ve Středočeském kraji. Zdroj: CE Traffic

zprávy z radnice

Za P. Richardem  
Scheuchem

P. Richard Scheuch se narodil v roce 1937 
v Brně. Mládí prožil v nelehkých politických 
poměrech 50. let v Praze. S velikými problémy 
se dostal na studia do Litoměřic, kde byl vy-
svěcen v roce 1962 na kněze. Na vojně sloužil 
s evangelickými duchovními, kteří se stali jeho 
celoživotními přáteli. Po vysvěcení působil 
v Plzni, kde bylo velmi živé společenství kato-
lické a evangelické mládeže. Také se angažo-
val ve vydávání katolického samizdatu. Z Plzně 
byl přeložen do Brandýsa nad Labem a hlavní 
čas svého kněžského poslání strávil v Čelá-
kovicích. Od roku 1971 do roku 2014, tedy 
43 let. Obětavě sloužil v Přerově nad Labem, 
v Mochově, v Nehvizdech a v Lázních Tou-
šeni. Organizoval pro věřící zájezdy, po roce 
1989 pořádal přednášky o svých zahraničních 
cestách. Vždy říkal, že je kněz II. vatikánské-
ho koncilu (ten probíhal v letech 1962–1965 
a dovolil mimo jiné katolickým duchovním 
sloužit v národním jazyce a obrátit stůl Páně 
k věřícím). Byl velmi činný v ekumenickém 
hnutí, a i díky jemu byla vzájemná spolupráce 
křesťanských církví v Čelákovicích na vysoké 
úrovni. Od roku 2014 působil jako duchovní 
v kostele Matky Boží před Týnem a v kostele 
sv. Ducha v Praze. Snažil se věřícím pomáhat 
při pochopení teologických textů, např. jeho 
úvod do Apokalypsy je v odborných kruzích 
velmi oceňován. Při jednáních s představiteli 
města byl vždy otevřený, spravedlivý a jeho 
slovo bylo doslova zákonem. Neznal pokry-
tectví a jeho pravdomluvnost byla příznačná. 
Také proto mu Zastupitelstvo města udělilo 
Výroční cenu města Čelákovic. Zemřel dne 
5. září 2020. Čest jeho památce.

Josef Pátek, starosta

Město koordinuje projekt Primární prevence 
rizikového chování dětí a mládeže

V období dvou následujících školních roků v letech 2020–2022 bude během čtyř pololetí v obou 
základních školách zřízených městem Čelákovice realizován projekt „Primární prevence rizi-
kového chování dětí a mládeže“, který navazuje na podobně zaměřenou aktivitu realizovanou 
v letech 2016–2019.
Na rozsahu a obsahovém pojetí projektu se shodli členové pracovní skupiny, zřizovatel prostřednictvím 
Rady města schválil, smlouvu o dílo za realizaci jednotlivých aktivit ve výši téměř 900 tis. Kč. I nadále bude 
tento projekt koordinovat PPPK – Pedagogické, psychologické a právní poradenství.
Předložený projekt je zaměřen na obecnou prevenci rizikového chování dětí s důrazem na vytváření při-
rozených mezilidských vztahů a zdravý životní styl. Zavedená forma práce zůstává zachována, tedy od-
borné semináře a besedy pro žáky, peer program, poradenská a konzultační činnost pro objednatele pro-
jektu, pedagogy a rodiče žáků. Do projektu jsou zařazeni žáci od 5. do 9. ročníku obou základních škol.

Petr Studnička, místostarosta I

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.

P. Richard Scheuch, laureát Výroční ceny města Čelá-
kovic 2015. Foto: Jiří Suchý
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zprávy z radnice

Hasičským vozidlům požehnal za přítomnosti starosty Josefa Pátka, místostarosty II Miro-
slavy Opy, velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů Čelákovice Jiří Hanzla a dobro-
volných hasičů ve čtvrtek 17. září farář čelákovické Římskokatolické farnosti P. Sebastian 
Kopeć. Foto: Jana Vondráčková

V polovině září byl instalován grill point v blízkosti lávky 
přes řeku Labe. Foto: -jp-

Rozsáhlé stavební práce probíhají v Záluží v souvislosti 
s výstavbou kanalizačních stok a kanalizačních přípo-
jek. Občanům této místní části patří omluva za nepří-
jemnosti způsobené stavbou. Foto: -jp-

Rekonstrukci staré zástavby v Jiřině je nutné důsledně koordinovat se stavebními prace-
mi na železniční trati, kde probíhá příprava na vybudování provizorního přemostění řeky. 
Po jeho snesení zde bude zavěšena na železniční most lávka pro pěší a cyklisty, kterou 
bude ze svého rozpočtu financovat město Čelákovice. Foto: -jp-

V sobotu 12. září byl uspořádán Pražský železniční den, 
během kterého byl vypraven v trase Praha-Masaryko-
vo nádraží – Čelákovice – Lysá nad Labem a zpět vlak 
tažený parní lokomotivou Šlechtična. Město Čelákovi-
ce připravuje podobnou akci v září 2022 v souvislosti 
s dokončením optimalizace železniční trati mezi Lysou 
nad Labem a Čelákovicemi. Foto: -ps-

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

FOTOREPORTÁŽ ZE ŽIVOTA MĚSTA

V rámci primární prevence rizikového chování dětí 
a mládeže bude žákům 1. stupně základních škol zří-
zených městem Čelákovice distribuována populárně-
-naučná publikace „Dědečkův hrdina“, kterou vydalo 
město Čelákovice: Zdroj: Michaela Jindřišková

Radní Jarmila Volfová předala ceny výherkyním letní 
soutěže, kterou iniciovala koordinátorka seniorských 
aktivit Jana Vondráčková. Foto: -cb-

Mnoho dobrovolníků se aktivně v sobotu 19. září zapo-
jilo do velkého úklidu na území Čelákovic v rámci akce 
Ukliďme Česko. Nezbývá, než vyslovit: „Děkujeme 
vám“. Foto: -jp-

V místní části Záluží probíhají intenzivní práce na vý-
stavbě splaškové kanalizace a kanalizačních přípojek. 
Celá stavba bude dokončena v roce 2021. Foto: -jp-

V Jiřině nedaleko Labe v blízkosti železniční trati a že-
lezničního mostu prošla kompletní rekonstrukcí pře-
čerpávací stanice odpadních vod. Na tuto investici 
navazuje celková proměna veřejného prostoru v Jiřině 
rozdělená do několika etap. Foto: -jp-
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Týden pro mobilní hospice
Již tradičně se v druhém říjnovém týdnu pořá-
dá celorepubliková informační kampaň nazvaná 
„DOMA. Týden pro mobilní hospice“. Má za cíl 
rozšiřovat povědomí o možnosti doprovázení 
nevyléčitelně nemocných lidí v závěru života 
v domácím prostředí. V této souvislosti bych 
ráda upozornila na to, že i občanům města Če-
lákovic a širokému okolí je k dispozici Domácí 
hospic Nablízku z Lysé nad Labem. Hospicový 
tým poskytuje všestrannou odbornou i prostě 
lidskou podporu těm statečným rodinám, které 
se rozhodnou postarat se o svého umírajícího 
blízkého doma. V rámci hospicové paliativní 
ambulance je možné uskutečnit lékařskou ná-
vštěvu těžce nemocného člověka, poradit se 
o možnostech úlevné léčby, případně zahájit 
hospicovou péči. V sociální poradně hospice 
lze získat v konkrétní situaci potřebné informace 
o různých možnostech péče, o získání sociál-
ních příspěvků ad. K dispozici je také půjčovna 
kompenzačních pomůcek (polohovací postele, 
vozíky, koncentrátory kyslíku aj.). Více informací 
o službách Domácího hospice Nablízku najdete 
na www.hospic-lysa.cz nebo získáte na telefonu 
731 268 306.
V rámci kampaně „Týden pro mobilní hospice“ 
se uskuteční několik akcí:
n  přednáška „Být nablízku na konci cesty…“ 

v úterý 6. října od 18.30 hod. o zkušenostech 
z doprovázení umírajících v péči domácího 
hospice, v modlitebně Církve bratrské v Če-
lákovicích;

n  benefiční divadelní představení „Oskar a rů-
žová paní,“ ve středu 7. října od 20.00 hod. 
v kině v Lysé nad Labem;

n  Den otevřených dveří v domácím hospici, ve 
čtvrtek 8. října v 13.00–18.00 hod. v kontakt-
ním pracovišti na Husově nám. 550/5 v Lysé 
nad Labem;

n  benefiční koncert VOX NYMBURGENSIS 
v neděli 11. října od 16.30 hod. v evangelic-
kém kostele v Nymburce;

n  Běh pro hospic v Milovicích, jehož další roč-
ník připadá na neděli 18. října.

Děkujeme všem, kteří s námi pomáháte nevy-
léčitelně nemocným zůstat DOMA. Děkujeme 
všem podporovatelům, zejména pak městu 
Čelákovice, za dlouhodobou finanční pomoc 
při zajišťování domácí hospicové péče. Těšíme 
se s vámi brzy na viděnou i na některé z našich 
akcí.

Bohumila Urbanová, ředitelka  
Domácího hospice Nablízku

senioři

ve znamení dobré zábavy vstupujeme do další-
ho měsíce. Připomeňme si prázdninovou soutěž 
„O nejlepší ruční práci“, do které své výtvory 
přihlásilo celkem 15 z vás. Nejlépe se umístila 
Helena Suchá, Blanka Krausová a Dáša Vargová. 
Všem ostatním patří stejný hold, všechny práce 
byly úchvatné. Výherkyně byly odměněny a ceny 
byly slavnostně předány 25. září.
Jistě se již těšíte na své obvyklé aktivity, které 
byly na jaře přerušeny. Nyní se opět rozbíhají:
n  trénování paměti (středa, 9.30–11.00 hod.);
n  keramika s Mirkou Špringrovou (pátek, v 13.00 

hod.);
n  angličtina na děkanství pod vedením Miloše 

Špringra (středa, v 13.30 hod.);
n  cvičení s Lenkou Skalickou ve Stankovského 

ulici;
n  KLUS v kostele Církve bratrské naproti nádraží 

(pátek, v 9.30 hod.);
n cvičení na židlích na děkanství (pondělí).

Současně v Kostelní ulici zahájilo činnost vzdělá-
vací studio, kde pořádají klubová posezení a růz-
né akce, program se chystá i pro seniory.
Paní Jaroslava Muchová poskytuje poradenství 
ohledně počítačů, jejich programů, přenosů videí 
na disk, poradenství ohledně telefonů a tabletů. 
Objednejte se předem, a to na dobu: pondělí 

Vážení a milí senioři,

KONTAKTY:
Jana Vondráčková, zastupitelka, 

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

tel.: 326 929 118

Církev bratrská

Pravidelné setkávání a aktivity pro seniory v rám-
ci KLUSu jsme zahájili na začátku roku 2020. 
Největší oblibě se těšilo společné zpívání, tanco-
vání, společenské hry a povídání. Naše setkávání 
bohužel přerušila epidemie koronaviru. 
Pokud nám to epidemická situace dovolí, rádi 
bychom nyní v KLUSu pokračovali. Můžete se 
těšit i na přednášky, besedy, právní poradnu, 
hudební vystoupení, výstavy. Přijďte třeba i jen 
posedět u kávy, čaje, něčeho dobrého a popo-
vídat si.
V KLUSu se scházíme každý pátek dopoledne 
v 9.30 hod. v kostele Církve bratrské naproti ná-
draží (Masarykova 2083).
V případě potřeby zajistíme dobrovolníky, kteří 
vás na setkání dovezou. 
Za organizační tým se na vás moc těšíme (tel.: 
731 172 641, e-mail: celakovice@cb.cz).

Jana Vachková a Petr Luhan

KLUb Seniorů

12.00–14.00 hod. a středa 10.00–12.00 hod., 
aby se mohla na konzultaci s vámi připravit. Po-
radenství se vztahuje na technickou stránku věci, 
nikoli na vyřizování dotací, finanční poradenství 
a podobně.
Každý čtvrtek se konají PC kurzy pro začátečníky 
v ZŠ v ulici J. A. Komenského, 15.30–16.30 hod.
Přeji vám dobrou zábavu, dobrou náladu a hlav-
ně pohodu.

Jana Vondráčková, zastupitelka

Foto: Jana Vondráčková

střípky z činnosti  
městské policie

V případě potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

Strážníkům MP odevzdal nálezce peněženku 
s finanční hotovostí. Podle několika písemností 
se podařilo dopátrat majitele a ten si druhý den 
na služebně svou peněženku převzal.

Hlídka MP byla vyslána k houkajícímu alarmu 
na rodinném domě s informací, že majitelé jsou 
určitě v zaměstnání. Muž zjištěný na místě byl 
synem majitelů domu a snažil se vypnout alarm 
houkající po výpadku elektřiny.

Strážníkům byla předána informace o pádu star-
ší ženy z jízdního kola. Poskytli jí první pomoc, 
a protože šlo jen o odřeninu a žena nejevila znám-
ky dalšího zranění, strážníci ji doprovodili domů.

V odpoledních hodinách bylo strážníkům ozná-
meno, že v uzamčeném vozidle zůstalo malé spí-
cí dítě. Rodičům se totiž uzamklo nastartované 
auto. Strážníci se souhlasem majitele rozbili te-
leskopickým obuškem okénko a vozidlo otevřeli.

Po půlnoci se na služebnu MP dostavil muž ve 
spodním prádle s žádostí o pomoc. Když šel vy-
hodit odpadky, zabouchl si dveře a klíče od bytu 
nechal doma. Strážníci přivolali zámečníka, ten 
se i v tak pozdní dobu dostavil a dveře otevřel.

V ranních hodinách přijali strážníci žádost o po-
moc při pádu starší osoby. Dcera ji nedokázala 
uložit zpět do postele. Po zjištění, že nedošlo ke 
zranění, pomohli strážníci s uložením na lůžko.

Strážníci si všimli vozidla v křižovatce s blikají-
cími varovnými světly. Podle řidičky se vozidlo 
zničehonic stalo nepojízdným. Přestože ukazatel 
stavu paliva nehlásil jeho nedostatek, zajel stráž-
ník k čerpací stanici pro pohonné hmoty a po 
dolití se podařilo vozidlo nastartovat.

Strážníci potkali u Labe osobu, která odpovídala 
popisu osoby hledané Policií ČR. Lustrací v da-
tabázi hledaných osob se podezření potvrdilo. 
Hlídka PČR přijela na místo kontroly a osobu si 
převzala k dalšímu opatření.

Hlídka MP převzala nalezený batoh. Zjištěný ma-
jitel se po oznámení nálezu do Čelákovic vrátil, 
přestože byl už asi 100 km daleko. Jeho roze-
psaná rozsáhlá vědecká práce byla totiž pouze 
na médiu uloženém v batohu.

MP bylo oznámeno, že na železniční zastávce je 
žena pod vlivem omamných látek, křičí, dělá ne-
pořádek a ukazuje kolemjdoucím své tělo. Stráž-
níci ji zklidnili, uklidili způsobený nepořádek a za-
jistili, aby žena odjela do místa svého bydliště.

Strážníci MP byli vysláni k prodejně s klíči ponecha-
nými ve dveřích po zavírací době. Prodejna nebyla 
narušena, strážníci ji uzamkli a vyrozuměli majitele. 
Ten si následující den na služebně své klíče převzal.
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Krajské zřízení v Česku

osoby kraje a organizační složky kraje a účast 
kraje v právnických osobách, osobní a věcné 
výdaje na činnost krajského úřadu a zvláštních 
orgánů kraje, organizace, řízení, personální 
a materiální zabezpečení krajského úřadu, vy-
dávání obecně závazných vyhlášek, zákonodár-
ná iniciativa vůči Poslanecké sněmovně, aktivní 
legitimace k podání ústavní samosprávné stíž-
nosti a návrhu na zrušení podzákonného právní-
ho předpisu Ústavním soudem z důvodu nezá-
konnosti či neústavnosti, Program rozvoje kraje, 
územně plánovací dokumentace pro území kraje 
a vyhlašování její závazné části obecně závaz-
nou vyhláškou, spolupráce s jinými kraji, účast 
v regionech soudržnosti, dopravní obslužnost 
na území kraje, koncepce rozvoje cestovního 
ruchu, ukládání pokut v samostatné působnos-
ti atd. Na základě zvláštních zákonů patří dále 
do samostatné působnosti kraje koncepce roz-
voje památkové péče, prováděcí plány zacho-
vání a obnovy kulturních památek, zajišťování 
přípravy na mimořádné události, provádění zá-
chranných a likvidačních prací a podílení se na 
ochraně obyvatelstva, střední školství, odborná 
učiliště, speciální základní školy, konzervatoře, 
krajská zařízení a ústavy sociální péče, zařízení 
sociálně výchovné činnosti, zařízení odborného 
poradenství pro děti, zařízení pro výkon pěs-

Nové krajské zřízení
Vyšší samospráva byla zavedena ústavním 
zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyš-
ších územních samosprávných celků. Zmíně-
ný ústavní zákon upravil ovšem pouze územní 
vymezení krajů, nikoliv jejich konkrétní kompe-
tence a způsob organizace. K vyřešení těchto 
otázek byla stanovena dlouhá legisvakance, 
tj. lhůta mezi platností a účinností právního 
předpisu. Účinnost zákona č. 347/1997 Sb. byla 
stanovena dnem 1. ledna 2000. Volby do za-
stupitelstev krajů se uskutečnily až v listopadu 
2000, tedy před téměř dvaceti lety, a příslušné 
zákony nabyly účinnosti ke dni voleb do zastu-
pitelstev krajů, případně 1. ledna 2001. 
Ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. bylo zří-
zeno v Česku 14 krajů včetně hlavního města 
Prahy. Organizaci krajů řeší především zákon 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
a č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Kompetence krajů
Kraj je územním společenstvím občanů, kte-
rému náleží právo na samosprávu. Má vlastní 
majetek a vlastní příjmy vymezené zákonem 
a hospodaří s nimi. Kraj pečuje o všestranný 
rozvoj svého území a o potřeby svých obča-
nů. Orgánem kraje, který samostatně spravuje 
kraj, je zastupitelstvo. Ze svých řad volí členové 
zastupitelstva hejtmana a náměstky hejtma-
na. Hejtman zastupuje kraj navenek, náměstek 
hejtmana zastupuje hejtmana v době jeho ne-
přítomnosti a oba jsou odpovědni za výkon své 
funkce zastupitelstvu. Výkonným orgánem kraje 
je rada, kterou tvoří hejtman, náměstci hejtmana 
a další osoby zvolené z řad členů zastupitelstva. 
Hejtman zřizuje pro výkon přenesené působ-
nosti zvláštní orgány, pokud tak stanoví zvláštní 
zákon. 
Zastupitelstvo může zřídit jako své iniciativní 
a kontrolní orgány výbory. Vždy však musí zřídit 
výbory finanční, kontrolní a výbor pro výchovu, 
vzdělávání a zaměstnanost. Dalším orgánem 
kraje je krajský úřad, který plní úkoly uložené 
v samostatné působnosti zastupitelstvem nebo 
radou a napomáhá činnosti výborů a komisí 
a dále plní úkoly v přenesené působnosti, které 
nejsou svěřeny zastupitelstvu, radě nebo zvlášt-
nímu orgánu. V čele krajského úřadu stojí ředi-
tel, který je odpovědný hejtmanovi. Kraj spra-
vuje své záležitosti samostatně. V případě, že 
byl kraji svěřen výkon státní správy, vykonávají ji 
orgány kraje jako svou přenesenou působnost. 
Kraj má povinnost zabezpečit výkon přenesené 
působnosti ve svém správním obvodu. 

Samostatná a přenesená působnost krajů
Do samostatné působnosti podle zákona o kra-
jích patří hospodaření kraje, rozpočet a závě-
rečný účet kraje, peněžní fondy kraje, právnické 

tounské péče, zřizování zařízení zdravotnické 
péče, záchranné služby, protialkoholního zaříze-
ní, ochrana před alkoholismem a jinými toxiko-
maniemi, koncepce odpadového hospodářství 
kraje, účastnictví při řízení o posuzování vlivů na 
životní prostředí, zpracovávání strategie ochra-
ny přírody, koncepce ochrany ovzduší atd. 
Na základě zvláštních zákonů patří do přene-
sené působnosti kraje odvolací řízení v první 
instanci, kontrola výkonu státní správy orgány 
obcí a metodická pomoc obcím, přezkoumá-
vání hospodaření obce, pokud o to obec po-
žádá, výkon dozoru nad zákonností ve státní 
správě a samosprávě obcí, oprávnění rozhod-
nout v případech nečinnosti obecních úřadů 
v přenesené působnosti o jejím výkonu jiným 
obecním úřadem, povolování zvláštního užívá-
ní silnic II. a III. třídy, výkon státní památkové 
péče v oblasti národních kulturních památek, 
zprostředkování osvojení a pěstounské péče, 
rozhodování o zařazení lesů do kategorie lesů, 
rozhodování na úseku myslivosti, např. povo-
lování honiteb, rozhodování na úseku rybářství, 
např. vyhlašování rybářských revírů, vedení 
a zpracování evidence odpadů, schvalování na-
kládání s nebezpečnými látkami, řízení preven-
ce závažných havárií, výkon na úseku ochrany 
přírody, ovzduší a zemědělského půdního fon-
du, výkon agendy krajských živnostenských 
úřadů atd.

Asociace krajů
Všechny kraje včetně hlavního města Prahy 
jsou sdruženy v Asociaci krajů České republi-
ky, která je zájmovou nestranickou a nevládní 
organizací. Prvořadým cílem Asociace krajů je 
hájit a prosazovat společné zájmy krajů, tzn. 
přispívat k všestrannému rozvoji území a pe-
čovat o potřeby občanů v něm žijících v duchu 
principů, z nichž vychází Evropská charta místní 
samosprávy (1985).

Vnitřní členění v České republice je výlučně územně správním uspořádáním. Na samém počát-
ku existence samostatné České republiky se tato situace odrazila v Ústavě České republiky 
(ústavní zákon č. 1/1993 Sb.). Základními územními samosprávnými celky jsou obce, vyššími 
územními samosprávnými celky jsou kraje.

Regiony soudržnosti a kraje České republiky. Zdroj: ČSÚ
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Středočeský kraj
Středočeský kraj leží uprostřed Čech a je velikostí (10 928 km2) i počtem 
obyvatel (1,37 mil.) největším krajem České republiky. Kraj zcela obklopuje 
hlavní město Prahu a na jeho území se nachází 1 144 obcí, přičemž většina 
z nich má méně než 2 000 obyvatel (1 031 obcí). Pouze 20 měst, včetně 
Čelákovic, má více než 10 000 obyvatel. Území kraje se dělí na 12 okresů 
s deseti okresními městy, přičemž okresy Praha-západ a Praha-východ 
své vlastní okresní město nemají. Nejvíce lidnatým okresem je okres Pra-
ha-východ, kde je i nejvyšší hustota zalidnění (přes 200 obyvatel na km2). 
Samotný Středočeský kraj jako jediný kraj nemá své krajské město, Kraj-
ský úřad Středočeského kraje tak sídlí v hlavním městě Praze. Na území 
kraje se nachází 26 správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Podíl 
městského obyvatelstva na celkovém počtu obyvatel kraje se pohybuje 
nad 50 % a je nejnižší v celé České republice.

Územně náleží k Českému masivu, který je jednou z nejstarších částí ev-
ropské pevniny. Sever a východ kraje jsou rovinaté, na jihu a jihozápadě 
převládají vrchoviny. Nejvyšším bodem území je vrchol brdských hřebe-
nů Tok (865 m n. m.), naopak nejnižším bodem je řečiště Labe v okrese 
Mělník (153 m n. m.). Na území kraje se nachází množství významných 
historicky cenných památek.

Postavení krajů ve vybraných ukazatelích v České republice
Český statistický úřad průběžně sleduje vývoj vybraných ukazatelů na 
území jednotlivých krajů v České republice. Z nich vyplývá, že Středočes-
ký kraj je rozlohou a počtem obyvatel největší. Podílí se 11,6 % na tvorbě 
hrubého domácího produktu a je tak po hl. m. Praze (25,8 %) ekonomic-
ky druhý nejvýznamnější, následovaný Jihomoravským krajem (10,8 %). 
I počtem registrovaných podnikatelských subjektů je druhý nejvýznam-
nější s 11,9 %, přičemž první příčku zaujímá opět hl. m. Praha s 21,5 %. 

Správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem (SO OPOÚ) ve Středočeském 
kraji je 55. Jedním z nich je i SO OPOÚ Čelákovice. Správních obvodů obcí s rozšíře-
nou působností (SO ORP) je 26 a město Čelákovice je součástí SO ORP Brandýs nad 
Labem-Stará Boleslav. Zdroj: ČSÚ Symboly Středočeského kraje jsou znak a prapor. Prapor má čer-

veno-bíle čtvrcený list, v horním žerďovém a dolním vlajícím poli je 
český lev, v dolním žerďovém poli jsou umístěny dva vlnité mod-
ré pruhy, v horním vlajícím poli černá plamenná orlice s červenou 
zbrojí a bílým perizoniem.

Rozpočet Středočeského kraje se pohybuje okolo 60 miliard korun ročně, 
nicméně 25 miliard korun tvoří přijaté transfery, které jsou pouze „průto-
kovou“ položkou, například na platy pedagogických a nepedagogických 
pracovníků. Kraj obhospodařuje prostřednictvím Krajské správy a údržby 
silnic Středočeského kraje zhruba 8 500 km silnic II. a III. tříd, a i díky této 
délce je hustotou silnic a dálnic na 1 kilometr čtvereční na prvním místě 
mezi všemi 14 kraji.

Kulturní a přírodní turistické atraktivity ve Středočeském kraji
Na území Středočeského kraje se nachází dle oficiálního portálu www.
kr-stredocesky.cz množství významných historicky cenných památek 
a několik chráněných krajinných oblastí. Největší koncentrací památek se 
vyznačuje město Kutná Hora (chrám sv. Barbory, Vlašský dvůr, Hrádek se 
stříbrnými doly, kostnice a katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana 
Křtitele v Sedlci), které bylo zapsáno do Seznamu světového přírodního 
a kulturního dědictví UNESCO. Na tomto seznamu je společně s Prahou 
zapsán také zámek a park Průhonice, patřící mezi nejrozsáhlejší parky 
v Česku a turisticky nejnavštěvovanější místa v okolí Prahy. 
Na českém seznamu městských památkových rezervací středních Čech 
kromě Kutné Hory figuruje jen Kolín, městských památkových zón je v kraji 
celkem 34 a národních kulturních památek 29. Nejproslulejšími hrady jsou 
Karlštejn a Točník na Berounsku, Křivoklát na Rakovnicku, Český Štern-
berk na Benešovsku a Kokořín na Mělnicku. Nejzajímavějšími zříceninami 
jsou Žebrák na Berounsku a Okoř v okrese Praha–západ. Nejvýznamněj-
šími zámky jsou Konopiště na Benešovsku, Žleby a Kačina na Kutnohor-
sku, Loučeň na Nymbursku, Lány na Rakovnicku a také zámky Mělník 
a Nelahozeves na Mělnicku. Jedním z nejvýznamnějších poutních míst 
v Čechách je Svatá Hora na Příbramsku. Mezi nejnavštěvovanější muzea 
v kraji patří ŠKODA Muzeum v Mladé Boleslavi, Hornické muzeum v Pří-
brami a České muzeum stříbra v Kutné Hoře, mezi památníky Lidice na 
Kladensku.
Nejcennější přírodní oblast kraje představuje CHKO Křivoklátsko, která 
figuruje na seznamu biosférických rezervací, mezi další významné oblasti 
patří CHKO Český kras, Český ráj, Blaník a Kokořínsko – Máchův kraj. 
K 1. lednu 2016 vznikla na území zrušeného vojenského újezdu Brdy nová 
CHKO Brdy. Území této oblasti se přerozdělilo mezi přiléhající obce Stře-
dočeského a Plzeňského kraje, čímž se celková rozloha Středočeského 
kraje snížila o 87,9 km2 oproti stavu na konci roku 2015.

20 let krajů v Česku
V letošním roce si kraje připomínají 20 let své existence. Za tu dobu pů-
sobili v čele Středočeského kraje celkem čtyři hejtmani a dvě hejtmanky.

Období Hejtman
Volební 
strana

prosinec 2000 – listopad 2008 Petr Bendl ODS

listopad 2008 – květen 2012 David Rath dříve ČSSD

červen 2012 – listopad 2012 Zuzana Moravčíková ČSSD

listopad 2012 – červen 2014 Josef Řihák ČSSD

červen 2014 – listopad 2016 Miloš Petera ČSSD

listopad 2016 – dosud Jaroslava Pokorná Jermanová ANO 2011

Zdroj: Středočeský kraj

Téma zpracoval
Petr Studnička

Kontaktní údaje
Středočeský kraj
Krajský úřad
Zborovská 11
150 21 Praha 5

tel.: +420 257 280 111
fax: +420 257 280 203
web: www.kr-stredocesky.cz 
e-mail: podatelna@kr-s.cz
datová schránka: keebyyf
úřední hodiny: pondělí a středa 8.00–17.00 hod.

Zdroj: Český statistický úřad
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chodíme kolem nich

Jako ze škatulky
Procházíte-li občas městem s očima otevřený-
ma, jistě neujde vaší pozornosti, že nejen pane-
láky ze 60. až 80. let 20. století, některé veřejné 
a sakrální budovy, ale zejména četné rodinné 
domky a stavení z počátku 20. století a možná 
ještě starší nejen zdejší, ale v také připojených 
obcích jako by ožila. Věřím, že lidé, pokud jim to 
jejich možnosti dovolí, přistupují k modernizaci 
svých domů včetně obnovy jejich fasád s citem, 
a to je dobře. Mnozí se dokonce pomocí starých 
fotografií, původních plánů, nebo s využitím rad 
šikovných architektů snaží zachovat kouzlo mís-
ta nebo alespoň nenarušit ráz ulice. Zde podo-
týkám, že ani vhodnou moderní úpravou se nic 
nemusí pokazit.
Oživení umožňuje i sortiment výrobků pro sta-
vění, pro rekonstrukce a opravy. Okna a dveře 

Mochovská ulice. Foto: -iv-

Palackého ulice. Foto: -iv-

Pražská ulice v Jiřině. Foto: -iv-

se už nepodobají výkladním skříním. Jejich ve-
likost a členění lze přizpůsobit měřítku objektu. 
K dispozici jsou trvanlivé a stálobarevné materi-
ály pro úpravu povrchů ve variantách umožňu-
jících akceptovat charakter zdiva. Římsy a jiné 
zdobné prvky členící průčelí z období dozníva-
jící secese nebo jiné dekorativní prvky nejsou 
otloukány, ale opravovány.
Abych byl konkrétní, připojuji několik sním-
ků domů z ulic našeho města, které dle mého 
názoru vypadají po opravě „jako ze škatulky“. 
Věřte ale, že takových je zde mnohem víc. Ty 
naopak nepovedené a necitlivé příklady pone-
chávám vašemu soudu.

Ivan Vaňousek

městské muzeum
Na Hrádku 464, Čelákovice
tel.: 326 991 556, fax: 326 991 192
e-mail: info@celmuz.cz
http://www.celmuz.cz

Svět gotického nábytku
Městské muzeum v Čelákovicích si vás dovolu-
je pozvat na výstavu tvorby Ladislava Sluky ml., 
zvaného Kocour Pozdnický, vynikajícího truhlá-
ře a restaurátora historického nábytku, zdarma 
přístupné v místnosti infocentra do 22. listopa-
du 2020.

Ladislav Sluka ml. a jeho historický nábytek. Foto: Mar-
tin J. Pouzar

Kocour Pozdnický, který gotikou doslova žije, 
věří, že „gotika není starý zapomenutý sloh, go-
tika je filosofie a životní styl“. S pečlivou důsled-
ností vyhledává nečetně dochované exempláře 
nábytku, dobová vyobrazení středověké každo-
dennosti, vytváří si rozsáhlou databázi gotic-
kých šablon, na jejichž základě vdechuje život 
středověkému interiéru. Důsledně uplatňuje tra-
diční ruční technologické postupy s přírodními 
materiály, jakými jsou třeba kostní klíh, vaječná 
tempera nebo včelí vosk.
Ladislav Sluka ml. se narodil v Jablonci nad Ni-
sou v roce 1979 ve třetí generaci truhlářského 
rodu. Absolvoval Soukromou střední školu ná-
bytkářskou v Liberci, Soukromou střední umě-
lecko-průmyslovou školu v Písku, obor konzer-
vátor-restaurátor, a dvouleté dálkové studium 
na Národním ústavu památkové péče v Praze. 
Od roku 2002 má živnostenské oprávnění k re-

Zlatou svatbu oslavili dne 
1. října 2020 manželé Helena
a Jaroslav ČECHUROVI.
Dál jděte společně ruku
v ruce, jak radí vaše srdce.
Hodně lásky, štěstí a porozu-
mění přeje rodina a přátelé.

Dne 3. října 2020 uplyne již 10 
let od úmrtí paní Marie FIA-
LOVÉ.
Kdo jste ji znali a měli rádi, 
vzpomeňte prosím s námi.
Děkují dcera Eva s manže-
lem a vnučka Blanka s ro-
dinou.

Dne 15. října 2020 to bude rok 
od úmrtí naší milované man-
želky, maminky a babičky 
paní Vítězslavy KREJČOVÉ.
Kdo jste ji znali, věnujte jí 
s námi tichou vzpomínku.
Stále vzpomínají manžel Ka-
rel a děti s rodinami.

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.
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100 let od prvních  
parlamentních voleb

Živnostníci
Seriál o hlavních politických stranách první re-
publiky, který vycházel ke stému výročí konání 
prvních parlamentních voleb v ČSR, uzavíráme 
stranou živnostenskou. Šlo o stranu menší jak 
do počtu členů (ovšem na poměry první re-
publiky), tak volební podpory, o stranu, která 
nehrála v celorepublikové politice prim, ale své 
zastoupení měla a v Čelákovicích se jí podařilo 
získat post starosty. Celým názvem šlo o Čsl. 
živnostensko-obchodnickou stranu středosta-
vovskou. V názvu je obsažena základní infor-
mace o tom, na jaké vrstvy strana cílila, což 
omezovalo její růst a potenciál podpory např. 
u dělníků. Vznikla v roce 1919 spojením něko-
lika roztříštěných živnostenských proudů. Těži-
ště jejich programu spočívalo v sociálně-hos-
podářské stavbě společnosti, ve které měl být 
zajištěn střední stav a malovýroba. Nebezpečí 
pro stranu představovala velkovýroba, a i proto 
živnostníci podporovali družstevní hnutí. Ideo-
logicky šlo o pravý střed, hájící to, že největší 
počet jednotlivců dosáhne politické samostat-
nosti, hájili také sociální reformy ve prospěch 
pracujících. Patřili k jednoznačným odpůrcům 
diktatury, a i když se během první republiky 
octli na půdě parlamentu v opozici, šlo o opo-
zici konstruktivní.
Jistou zvláštností bylo, že obranu státu měla 
zajišťovat podle programu živnostníků milice, 

ne armáda. Ve 30. letech dokonce došlo k vy-
tvoření Fialové legie, což byla stranická polovo-
jenská organizace, která měla přispět k obra-
ně demokratického státu. I přes fakt omezené 
podpory měla strana ministra veřejných prací 
(1925–1926), železnic (1926–1932) a průmyslu, 
obchodu a živností (1935–1938), kde se vystří-
dal Rudolf Mlčoch a Josef V. Najman. V prvních 
parlamentních volbách v roce 1920 strana zís-
kala 2 %, což jí vyneslo 6 mandátů v poslanecké 
sněmovně. Během let ale posilovala, úspěšná 
byla ve velkých městech, logicky tam, kde se 
nacházelo nejvíc živností. 
V Čelákovicích neměla výraznou podporu 
a v obecních volbách poprvé kandidovala v roce 
1921, kde získala pouze 169 hlasů a 3 mandáty 
z 30. Tak jako v celorepublikové, tak i v míst-
ním prostředí posilovala, v obecních volbách 
roku 1936 pro ni hlasovalo 521 voličů z 3 281. 
V čele města stál v letech 1930–1932 Jan Holub 
a v letech 1939–1940 Antonín Heřman, který byl 
předtím starostův náměstek. K významné akci 
strany spojené s městem je jubilejní slavnost 
konaná na náměstí v červnu 1935. Živnostníky 
potkal stejný osud jako agrárníky nebo národ-
ní demokraty, po skončení druhé světové války 
nedošlo k obnovení této politické strany.

Martin Dolejský, kurátor
Městského muzea v Čelákovicích

Vyzdobená tribuna před tehdejším Obecním domem na 
čelákovickém náměstí při slavnosti živnostenské strany 
roku 1935. Zdroj: archiv Městského muzea v Čelá-
kovicích

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

Týden knihoven

Každoročně vás v prvním 
říjnovém týdnu zveme do 
knihovny na akce v rámci ce-
lostátního Týdne knihoven. 
Proč Týden knihoven?
Stručně řečeno, aby 
knihovny na sebe upozor-

nily. Aby se i ti, kteří knihovnu zatím ještě ni-
kdy nenavštívili, dověděli, že dnešní knihovna 
už není jen místo, kde si lze vypůjčit „rekre-
ační čtení“, ale že se stává i moderní infor-
mační institucí. Knihovny jsou nejdostupnější 
veřejná zařízení. Nabízejí veřejnosti přístup 
k nejširší možné škále informačních zdrojů. 
Knihovny nabízejí dětem, mládeži a dospě-
lým majoritní společnosti i menšin kulturní 
a vzdělávací alternativu, jsou místem, kde je 
možné trávit volný čas. Přestože knihovny 
na tomto poli čelí obrovské konkurenci a je-
jich služby nikdo nemusí využívat povinně, 
navštěvuje je stále větší počet lidí a zvyšuje 
se i využívání knihovních fondů. Knihovny 
tak podporují rozvoj čtenářství a napomáhají 
prohlubovat vzdělanost všech vrstev obyva-
telstva bez rozdílu. 
Knihovny jsou klidným a kultivovaným místem 
setkávání lidí a jsou dostupné každému. Právě 
tato funkce je zdůrazňována v evropském i svě-
tovém měřítku se zvyšující se intenzitou a nalé-
havostí.

Pozvánka do čelákovické knihovny v Týdnu 
knihoven v letošním roce:
Gruzie vytesaná ze skály
„Od vrcholků nádherných hor Kavkazu až po 
pláže Černého moře čeká v Gruzii na cestova-
tele mnoho perel. Žádné obrovské diamantové 
náhrdelníky, 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 Jiřího 
Kaláta o Gruzii – pondělí 5. října v 18.30 hod.
Den otevřených dveří
Každoroční akce, kdy budou přístupné také 
sklady a zázemí knihovny – pátek 9. října, 8.30–
20.00 hod. 
Tajemství rodu
Kdo jsme, odkud přicházíme a kam směřuje-
me? Tvůrci cyklu Tajemství rodu zavedli zná-
mé osobnosti na místa spojená s rodokmenem 
jejich rodiny, aby tam za pomoci genealožky, 
historiků a archivářů pátrali po svých předcích 
a událostech, které ovlivňovali jejich život. Z re-
konstrukcí životních příběhů vysvitnou často 
překvapivé souvislosti a odhalení. Příběhy jed-
notlivců velmi působivě dokreslují chod „vel-
kých“ dějin. Beseda se spisovatelkou a autor-
kou knihy „Tajemství rodu“ Petrou Braunovou 
– úterý 20. října, v 18.30 hod.

Naděžda Picková, ředitelka knihovny

Gruzie vytesaná ze skály. Foto: Jiří Kalát

Spolkla mě knihovna

staurování historických děl z oboru výtvarných 
umění a v roce 2008 získal státní licenci k re-
staurování nábytku, který je kulturní památkou. 
V roce 2011 byl přijat do projektu Regionální 
produkt Jizerských hor jako výrobce gotické-
ho nábytku. Účastnil se několika výstav a jeho 
nábytek nalezl uplatnění v několika expozicích 
v České republice a na Slovensku (Trenčianský 
hrad). V roce 2018 se stal živnostníkem roku za 
Liberecký kraj.
Výstava představí několik exemplářů replik go-
tického nábytku zhotoveného Kocourem, ukáz-
ky z jeho sbírky gotických šablon, tradičního 
truhlářského nářadí a na fotografiích to, co se 
do prostorově omezeného infocentra již nevešlo.

David Eisner, ředitel
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kam ve volném čase

do neděle 22. 11.
Městské muzeum
SVĚT GOTICKÉHO NÁBYTKU
Menší výstava tvorby Ladislava Sluky ml., zva-
ného Kocour Pozdnický, vynikajícího truhláře 
a restaurátora historického nábytku, v infocen-
tru, přístupná denně 9.00–12.00 a 13.00–17.00 
hod.

sobota 3. 10. – pátek 27. 11.
Městská knihovna
V HLAVNÍ ROLI KNIHOVNA
Výstava k 100. výročí založení knihovny přístup-
ná ve výpůjčních hodinách. Má tři části: práce 
dětí místních MŠ, tvorba čtenářů a příznivců, 
„Spolkla mě knihovna“ podle stejnojmenné kni-
hy Kláry Smolíkové a ilustrátora Vojtěcha Šedy.

sobota 3. 10. – neděle 3. 1. 2021
Městské muzeum
STO LET MĚSTSKÉ KNIHOVNY ČELÁKOVICE
Výstava k výročí Městské knihovny Čelákovice, 
p. o., přístupná ve výstavní síni denně 9.00–
12.00 a 13.00–17.00 hod.

sobota 3. 10. 15.00 hod.
kaple Panny Marie, Ruská ulice
POUTNÍ MŠE
Při příležitosti církevního svátku Panny Marie 
Růžencové, celebruje P. Sebastian Kopeć.

neděle 4. 10. 13.00 hod.
Městský stadion
ČELÁKOVICKÁ HODINOVKA
58. ročník legendárního běžeckého závodu – 
start 14.30 hod. Doprovodný program pro děti, 
občerstvení a živá hudba. 

neděle 4. 10. 14.00–16.00 hod.
nádvoří tvrze
VEJŠLAP ZA POLABSKÝMI STRAŠIDLY
Procházka po Čelákovicích s úkoly a povídáním 

o strašidlech Polabí pro nejmenší. Zakončení 
putování do starých časů je v loděnici, kde si 
děti a jejich doprovod můžou opéct buřty.

pondělí 5. 10. – pátek 9. 10.
Městská knihovna
TÝDEN KNIHOVEN
Výstava na téma „V hlavní roli knihovna“ ve vý-
půjčních hodinách knihovny.

pondělí 5. 10. 18.30 hod.
Městská knihovna
GRUZIE VYTESANÁ ZE SKÁLY
přednáška publicisty, fotografa a cestovatele 
Jiřího Kaláta

úterý 6. 10. 18.30 hod.
modlitebna Církve bratrské, Masarykova 2083
BÝT NA BLÍZKU NA KONCI CESTY…
přednáška s Markétou Vaněčkovou

pátek 9. 10. 8.30–20.00 hod.
Městská knihovna
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
s výstavou „V hlavní roli knihovna“

sobota 10. 10.
hřiště U Hájku
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
SK Union hostí tým Čáslav B.

úterý 13. 10. 17.00 hod.
Městské muzeum
HELENA, JOSEF A KAREL ČAPKOVI
Přednáška Hasana Zahiroviće o jejich vztahu 
k republice přístupná v Síni Jana Zacha, vstup-
né: 50 Kč.

neděle 18. 10. 8.00–11.00 hod.
Kostelní 22, vchod z ulice U Kovárny (dům Čeň-
ka Jandy)
PRODEJNÍ BURZA

především akva-tera, s možností využít chova-
telské poradny

pondělí 19. 10. 18.00 hod.
Městské muzeum
PODZIMNÍ GALAKONCERT
koncert při příležitosti 15. koncertní sezony tria 
Musica dolce vita

úterý 20. 10 18.30 hod.
Městská knihovna
TAJEMSTVÍ RODU
beseda nad knihou se spisovatelkou Petrou 
Braunovou 

sobota 24. 10.
hřiště U Hájku
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
SK Union hostí tým Fotbal Hlízov.

středa 28. 10. 10.00 hod.
náměstí 5. května
SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ OBČANŮ
U příležitosti výročí vzniku samostatného státu 
zástupci města položí květiny u pomníku padlých.

sobota 7. 11.
modlitebna Církve bratrské, Masarykova 2083
BIBLICKÁ SOUTĚŽ
soutěž tříčlenných družstev v biblických znalostech

sobota 7. 11.
hřiště U Hájku
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
SK Union hostí tým Divišova.

úterý 9. 11. 18.30 hod.
Městská knihovna
PERMAKULTURA
aneb Jak vytvořit zdravou půdu pro zdravé plo-
diny – přednáška Martina Svaška.

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).

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 konfron-
tuje dva mladé páry s opravdovostí a falší je-
jich lásky. Hrají: Patricie: Veronika Arichteva/
Kristýna Janáčková, Christophe: Míra Nosek, 
Nathalie: Lucie Štěpánková, Jean-Luc: Filip 
Cíl, vstupné: 360, 320 Kč.

středa 28. 10. 15.00 hod.
VÝROČNÍ CENA MĚSTA ČELÁKOVIC
Slavnost s koncertem Jožky Černého a cim-
bálové muziky, vstupné: 150 Kč.

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.

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

Pech quartet
Po delší době se vrátila do Čelákovic takzvaná 
„vážná“ hudba. Rada starších CČSH uspořá-
dala v Husově sboru 12. září koncert souboru 
Pech cello quartet.
Violoncelo je velký nástroj, nejen proto jsou 
technické a intonační problémy, které musí 
hráč řešit, velké. Interpreti zvolili rázný vstup: do 
koncertu vjeli Bugatti stepem; ne všechny diso-
nance byly zvukově vybroušené, ale celek měl 
rozhodně stylový tvar. Pokračování ukázalo, že 
všichni čtyři, totiž Jan Pech, Jiří Hošek, Bledar 
Zajmi a Jan Žďánský, jsou profesionálové, kteří 
svoje nástroje opravdu dobře ovládají, mají bo-
hatý dynamický rejstřík i stylový projev.
Nejen ve Wagnerovi (výňatek z opery Lohengrin) 
upoutal svým krásným zpěvným tónem Bledar 
Zajmi, měl však i příležitost osvědčit svoje kvali-
ty i v technicky náročných pasážích.
Ve spíše populárně zaměřeném programu (zazněl 
i silný bzukot v Letu čmeláka od Rimského-Kor-
sakova) byla zpestřením variační skladba Jiřího 
Hoška Můj domov, používající s jistým vylehčením 
témata české i slovenské hymny. Autor publiku 
úvodem objasnil vznik díla i jeho obsahovou náplň.
Protože posluchači seděli ve správných roze-
stupech, mohli vnímat hudbu bez zábran-rou-
šek. Koncertní sezona v Čelákovicích začala tak 
veskrze pozitivně, nebyl to vůbec pech! jer
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Vzhledem k aktuální situaci sledujte, prosím, 
naše webové a facebookové stránky ohled-
ně případných změn v programu. Děkujeme.

Poradenství v ROUTĚ, úterý, 9.00–13.00 hod. 
(nutno objednat se předem, pouze v tento čas 
a den), Lenka Horváthová, e-mail: routa.porad-
na@seznam.cz, případně na tel.: 739 033 163.
Poskytujeme poradenství v těchto oblastech: 
sociální dávky a dávkový systém; sociální 
služby; rodina a mezilidské vztahy; rodinné 

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

gymnázium
J. A. Komenského 414, Čelákovice
tel.: 326 929 011
e-mail: info@gcelakovice.cz
http://www.gcelakovice.cz

Školní rok nám konečně 
začal

Pro mnohé téměř půlroční doba „školního tem-
na“ úderem září skončila a studenti i učitelé se 
opět setkali na půdě našeho Gymnázia. Nemohli 
jsme se dočkat, až se sejdeme tváří v tvář, za-
sedneme do školních lavic a podělíme se o spo-
lečné zážitky z nezvykle dlouhých prázdnin.
Kvůli hygienickým opatřením, která nám začá-
tek roku trochu zkomplikovala, se zdál být le-
tošní nástup do školy zcela odlišný a jiný než ty 
předchozí. My si ale náladu zkazit nenecháme. 
Ve škole nás přivítaly novinky, které nás příjemně 
překvapily, například nová výmalba a výzdoba 
schodů vedoucích na Gymnázium, na kterých se 
podílela bývalá studentka Adéla Hlavová. 
I přes komplikace způsobené uzavřením škol 
jsme zaznamenali úspěch našich studentů 
v různých on-line soutěžích. Student kvarty B.B. 
se umístil na 3. místě v kybernetické soutěži, 
kde sepsal esej na téma zranitelnosti moderních 
společností v kyberprostoru. Soutěž se koná 
pod záštitou organizace AFCEA.
Doufáme, že se situace s uzavřením škol ne-
bude opakovat. Stejně jako doufáme v pevné 
nervy našich učitelů, kteří budou mít slitování 
a prominou nám neznalosti způsobené dlouhou 
absencí prezenční výuky. 
Přejeme si, abychom se v budoucnu mohli vrátit 
k pravidelně konaným akcím na našem Gymnáziu, 
při kterých nás těší hojná návštěvnost veřejnosti.
My to ale zvládneme, jsme přece Gymnázium 
Čelákovice!

Daniela Novotná, studentka 6. A, 
 Lucie Muzikářová, pedagog

houbařské okénko

Kukmák bělovlnný  
– „bílý král“

V minulém Zpravodaji jsme psali o hvězdov-
ce vlasohlavé jako o „černé královně. V tomto 
článku na to navážeme „bílým králem“ – kukmá-
kem bělovlnným. 
Druhy hub s rodovým jménem „kukmák“ jsou 
si velmi podobné s druhy s rodovým jménem 
„štítovka“. Obě skupiny jsou dřevní druhy, mají 
zemitou vůni i chuť, vytvářejí střední až velké 
plodnice křehké konzistence a lupeny vlivem do-
zrávání výtrusů časem růžoví. Odlišují se jednou 
podstatnou věcí – kukmáci vyrůstají z výrazné 
pochvy, která je vlastně zbytkem vejčitého oba-
lu, ve kterém mladá plodnice z počátku vyrůstá.
Kukmák bělovlnný vyrůstá nejprve zcela za-
balen do kožovitého obalu o velikosti až 5 až 
20 cm, vzhledem připomíná „dračí vejce“ z po-
hádky. Po protržení obalu z něj vystupuje bílá, 
lupenatá plodnice vejčitého tvaru. Následně se 
klobouk kuželovitě otevírá a může dosáhnout 
průměru až 25 cm. Povrch klobouku je bílý, po-
krytý výraznou a hustou štětinatou plstí (odtud 
název bělovlnný). Lupeny jsou zpočátku bílé, ale 
velmi brzo začínají dozrávat výtrusy a lupeny rů-

Kukmák bělovlnný, 9. 8. 2020, Brandýs nad Labem. 
Foto: Miroslav Rudolf

Kukmák bělovlnný ve stadiu „vejce“, 8. 8. 2020, Bran-
dýs nad Labem. Foto: Petr Souček

právo; finance a zadlužování; zprostředkování 
kontaktu na další služby a instituce; podpora 
při řešení finanční či bytové situace rodiny. 
Ohledně náhradní rodinné péče – Jana Luha-
nová, e-mail: nahradnirodiny@seznam.cz, tel.: 
774 402 929.

Aby záda nebolela, úterý 6., 13., 20., 27. 10., 
18.30–20.00 hod., Jurta, pravidelná otevřená 
skupina na téma „Zdravý životní styl“ vede-
ná fyzioterapeutkou Martinou Pěchníkovou. 
Vstup 50 Kč, nutná rezervace předem na tel.: 
606 660 421. Čtvrtek 8. 10. pro muže.

Rodinné bubnování, středa 7., 14. 10., 10.00–
11.00 hod., Jurta, pravidelná otevřená skupina 
pro rodiče s dětmi i jednotlivce vedená Janou 
Vachkovou. Vstup 50 Kč/rodina, rezervace pře-
dem není nutná. Bližší info na tel.: 606 660 421.

Opékání buřtů a posezení na zahradě Routy, 
pondělí 12. a 26. 10., 17.00–19.00 hod., tradiční 
opékání buřtů, s sebou buřty a dobrou náladu.

Hodnota muže, čtvrtek 22. 10., 18.30 hod., 
Jurta, otevřená skupina pro muže s Michalem 
Tillerem. Co dělá muže mužem? K čemu jsou 
muži? Na čem stavět? Záleží na tom? Tyto 
otázky si klademe jako společnost a nalezení 
odpovědí je přínosné pro nás všechny, ať jste 
muž, nebo žena. Rezervace předem není nut-
ná. Bližší info na tel.: 723 673 697.

Odpolední dětský klub ROUTA pro děti 1.–5. 
třídy, pondělí–pátek, 12.00–19.00 hod., Rybář-
ská 166, služba zdarma pro rodiče zaměstnané, 
OSVČ či na ÚP, možnost nepravidelné docház-
ky. 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.

žoví. V době, když jsou plodnice na svém vrcho-
lu růstu, působí velmi majestátně. Žel, v tomto 
stavu nevydrží příliš dlouho – patří mezi druhy 
hub, u nichž je životní cyklus velmi rychlý.  Jed-
ná se o jedlou, ale málo chutnou houbu, proto 
se prakticky sběr nedoporučuje. 
Roste v letních měsících na mrtvém, ale i ži-
vém dřevě listnatých stromů. Není hojný, spíš 
vzácnější, ale na jednom místě může mít během 
několika týdnů několik růstových vln o celkově 
velkém počtu plodnic. V našem okolí jsme růst 
kukmáků bělovlnných zaznamenali sice již ně-
kolikrát, ale rozhodně se nejedná o druh, kte-
rý bychom běžně nacházeli. Za aktuální nález 
kukmáků bělovlnných děkujeme příteli Petru 
Součkovi (z výboru České mykologické společ-
nosti), který nás upozornil na jeho aktuální růst 
v nedalekém Brandýse nad Labem.

Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek,  
Spolek houbařů Čelákovice

zahrádkáři

Zrušení společenského 
večera

Vážení přátelé a příznivci zahrádkářů, s lítostí 
vám oznamujeme, že vzhledem ke stávající situ-
aci, předpokládanému vývoji nemoci Covid-19 
a věkovému složení našich návštěvníků rozhodl 
výbor ČZS Čelákovice o zrušení společenského 
večera na ukončení sezony pravidelně konané-
ho v měsíci listopadu.
Věříme, že příští rok bude situace podstatně 
lepší a že se zase společně sejdeme.

Jaromír Kurka, předseda ČZS Čelákovice
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vodáci
V neděli 13. září jsme si v parku na Zájezdě společně užili 2. sedlčánský závod v orientačním běhu, 
a zahájili jsme tak novou sezonu spolku Orienťáček Sedlčánky.
Nedělní odpoledne s námi strávili malí i velcí závodníci, kteří si na nově upravené mapě vyzkoušeli 
hned 3 trasy. Na nejkratší „zvířátkové trase“ se mohli nejmenší účastníci seznámit s mapou. Zbýva-
jící trasy byly určeny pro děti i dospělé a nakonec je zvládli i ti, co vyzkoušeli orientační běh úplně 
poprvé. Všichni si užili nejen závod samotný, ale i pozávodní odměny a prima čas strávený s přáteli 
a sousedy.
Nikdo se nám neztratil a už teď se těšíme na další orientační pokračování.
I v nové sezoně se scházíme k pravidelným tréninkům (vždy v úterý, 17.00–18.00 hod.). Nově přícho-
zí jsou vítáni. Více informací na www.orientaceksedlcanky.cz.
Orienťáčku ZDAR!

Vlaďka Kuncová, Jiří Kratochvíl a Tomáš Jeřábek, Orienťáček Sedlčánky, z. s.

Společné foto: archiv spolku

Oddíl vodáků v sezoně 
2019/2020

Ahoj! Tak se po delší době opět hlásí vodáci 
z Čelákovic. Letošní sezona nám začala na pod-
zim roku 2019, kde jsme se vodáci z celé repub-
liky sešli, jak je již zvykem, v Pardubicích na Vý-
chodočeském maratonu. I přes nepřízeň počasí, 
která je taktéž na tomto závodě zvykem se závo-
du účastnilo 6 čelákovických posádek. Celkově 
si Čelákovice ze závodů odvezly čtyři medaile, 
což je pro začátek skvělý výkon. Tak jak rychle 
sezona začala, tak rychle se přerušila a jako kaž-
dý rok jsme se na sebe těšili všichni opět na jaře. 
V říjnu jsme se ještě účastnili „Krumlovského ma-
ratonu“, kam jezdí závodníci z celého světa. 
Rozloučili jsme se s rokem 2019 a přišel rok 
2020. Asi jsme každý z nás čekal, že to bude tzv. 
„Náš rok“. Období karantény nebylo pro nikoho 
lehké a my netrpělivě vyčkávali, zda se situace 
ohledně epidemie zlepší a my budeme moct 
zase jezdit závodit s naší vodáckou rodinkou.
O víkendu 5.–7. 6. 2020 jsme konečně mohli na 
vodu vyrazit a ani to, že jsme kvůli epidemii měli 
málo tréninků, nám nemohlo zabránit k získání 
pěti medailí. Obrovský obdiv si zaslouží starší žáci, 
kteří dokázali porazit všechny své soupeře a pro-
pádlovali se k prvnímu místu. Ač měla posádka 
mladších žáků v posádce naprostého nováčka, 
tak si zaslouženě domů přivezli bronzovou medaili. 
Juniorům na konci víkendu visela na krku medai-
le stříbrná a taktéž i juniorkám. Ženy si i na tomto 
závodě dojely pro své třetí místo. Mužská posádka 
jela ovšem také krásně a bojovala s plným nasa-
zením. Počasí nám opravdu přálo a závody jsme si 
po dlouhé pauze skutečně všichni užili. 
Druhý závod, který se mohl uskutečnit, se ko-
nal na Sandberku a tam bylo počasí opravdu 
silně proti nám. Opět jsme si ze závodů odvezli 
pět medailí. Vtipně závod zakončili muži, kteří 
jeli závod dvakrát tak dlouhý a nepřišlo jim to 
zvláštní. Makali ovšem celou dobu napříč větru 
a dešti, a proto si také zaslouží obdiv.
Po Sandberku následovala letní pauza, ale hned 
po ní se znovu uskutečnil Východočeský vodác-
ký maraton, kde po dlouhé době počasí bylo 
nádherné. Závod jelo celkem 6 našich posádek, 
a také jsme si přivezli 6 medailí, čili obrovský 
úspěch! Celkem jsme si odvezli 4 stříbrné me-
daile, jednu zlatou a obrovský úspěch mužské 

Po vydařených příměstských táborech i gym-
nastickém soustředění vás zdravíme v novém 
školním roce. Letos přináší mnoho změn. Perso-
nálních, organizačních, ale i v samotné nabídce 
aktivit. I nadále platí, že se na vás moc těšíme 
a přejeme všem pohodový start nejen do školy.
Kroužky tradiční – gymnastika, hra na klavír, 
hra na flétnu, muzikál, výtvarné tvoření. Kroužky 
nové – freestyle gym (parkour v tělocvičně), jóga 
pro děti, hra na příčnou flétnu, hra na kytaru 
(doprovod písniček). Víkendy – turistické výlety, 
hudebně-dramatické workshopy, fotografické 
workshopy, lyžování aj. 
Pro omezenou kapacitu doporučujeme vyplnit 
elektronickou přihlášku co nejdříve… Letos to 
vypadá na velký boj o místa. Kompletní nabíd-

Závěrečné vystoupení 17. července 2020 ve Spring-
centru. Foto: Nicole Dvořáková

ku, přesný rozvrh a aktuální plány najdete na 
www.aktra.cz.

Poděkování
Rádi bychom poděkovali všem letním spolupra-
covníkům, kteří se podíleli na báječné atmosféře 
příměstských táborů. Nejen trenérům, kteří díky 
zrušenému evropskému šampionátu mohli své 
cenné rady a zkušenosti předat našim dětem, 
vedoucím uměleckých zaměření či starostlivým 
pečovatelkám o naše nejmladší, ale i dalším. 
Velké dík patří pracovníkům Městské policie, 
pracovnicím Městské knihovny a chovatelům 
v Lázních Toušeni, kteří umožnili zajímavé ex-
kurze a strávili čas s našimi 4–6letými táborníky. 
V neposlední řadě děkujeme všem rodičům, že 

Vicemistr z Čelákovic
Ve dnech 22. a 23. srpna proběhlo v Trutnově 
Mistrovství republiky mládeže v agilitech. Po 
zrušení MS a ME v agilitech to byl pro mládež 
vrchol sezony. Tomu odpovídala také účast, do-
razily všichni reprezentanti včetně exvicemistrů 
Evropy. Všech soutěží se také zúčastnila Káťa 
Marešová z Čelákovic se svými pejsky Blekym 
a Montym. V družstvech obsadila páté mís-
to, v jednotlivcích s Montym také páté místo 
a „bomba“ přišla s Blekym, kdy po bezchyb-
ných a výborných bězích obsadila celkové dru-
hé místo. Dlouhodobé výborné výsledky ji také 
kvalifikovaly na MR dospělých. Tyto úspěchy 
jsou výsledkem několikaleté píle a spolupráce 
se zkušenější sestrou Klárou a trenérkou Jitkou 
Marouškovou. Obnáší to také dojíždění na tré-

agility

Kateřina Marešová se svými psy. Foto: soukromý archiv

ninky do Prahy, příp. Ratenic. V Čelákovicích 
bohužel žádná možnost tréninků zatím není. 
O to je tento úspěch větší.

Vladimír Mareš

AKTRA opět nabízí pestré kroužky

Orienťáček v Sedlčánkách

akceptovali změnu z chatkového na příměstský 
tábor, a doufáme, že jsme i jim vše vynahradili 
třeba závěrečným vystoupením nebo společ-
ným posezením u ohně s kytarami.

Monika Fulierová, Zuzana Prokopovičová, 
AKTRA.cz
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posádky, která si odvezla domů bronz. Neza-
stavil nás ani silný proud na Chrudimce, proti 
kterému jsme museli pádlovat poslední 3 km. Je 
taktéž důležité zmínit, že náš člen Michael Char-
vát se zúčastnil 60 km závodu na kánoi, tudíž je 
prvním čelákovickým vodákem, který tak dlou-
hou a náročnou trasu zvládl ujet. 
Poslední závod, kterého jsme se letos mohli 
účastnit, bylo Mistrovství ČR, které se konalo 

Posádka žen na Sandberku. Foto: Monika Chybová Mistrovství ČR ve Starém Kolíně. Foto: Monika Chybová

TJ Spartak Čelákovice

Nohejbalový oddíl
Náš extraligový tým Čelákovice A po letní pře-
stávce pokračoval v Českém poháru. V KO sys-
tému porazil dvakrát Zruč-Senec a postoupil do 
semifinále, kde jej čekalo mužstvo Startu Praha. 
Sestava: Flekač, Bareš, Kolenský, Hejtík, Seidl, 
Čuřík, Löffelmann, Spilka, Šafr, Matura.
AC ZRUČ-SENEC–ČELÁKOVICE A 1:4
ČELÁKOVICE A–AC ZRUČ-SENEC 4:2
Dorost v základní skupině skončil na druhém 
místě a los mu přiřadil třetí tým skupiny A. Po 
dvou zápasech je stav vyrovnaný 1:1. Rozho-
dující zápas se hrál 20. září na domácím hřišti. 
Sestava: Hejtík, Matura, Nesládek, Seidl, Löffel-
mann, Jedlička.
ČELÁKOVICE–TJ RADOMYŠL 4:2
TJ RADOMYŠL–ČELÁKOVICE 4:1
V úvodních zápasech finálové skupiny krajské-
ho přeboru si Čelákovice B se soupeři A skupiny 
připsaly stoprocentní úspěšnost a jsou momen-
tálně na druhém místě. Zbývá sehrát odložený 
zápas v Zaječově a odveta doma s Lihou. Vede 
Český Brod. Sestava: Flekač, Bareš, Löffel-
mann, Hejtík, Matura, Seidl, Čuřík, Šlajs.
ČELÁKOVICE B–NK ZAJEČOV 6:4
NK LIHA–ČELÁKOVICE B 2:6
Domácí vyhráli poslední dvě utkání okresního 

Sestava našich žáků na MČR, zleva: Tadeáš Skuhravý, 
Adam Procházka, Jakub Linhart a Michal Linka. Foto: 
archiv oddílu

Uprostřed Jáchym Fadrný. Foto: archiv oddílu

Zleva Sabinka Jeníková a Tess Hujová. Foto: archiv 
oddílu

ve Starém Kolíně. Tyto závody se Čelákovicím 
opravdu vydařily a Čelákovice mají 3 mistry 
a 2 vicemistry ČR. Starší a mladší žáci jasně 
předjeli zbytek posádek, a tak si domů, krom 
zlatých medailí a titulu Mistra republiky, ve-
zou i obrovské poháry za celkové první místo 
z celé sezony 2020. Juniorky jely na sekundy 
a mistryněmi se staly v momentě, kdy dojely 
do cíle o 28 sekund dříve než jejich soupeřky. 

Junioři se stali vicemistry ČR a taktéž i ženy, 
které poprvé zvládly porazit soupeřky z Lovo-
sic. 
Ač byl tento rok opravdu náročný pro nás 
všechny, tak jsme ho alespoň my, vodáci z Če-
lákovic, nemohli zakončit lépe. Těšíme se na 
další sezonu, zatím AHOJ!

Karolína Drmotová, 1. Čelákovický klub  
vodních sportů, z. s.

přeboru a upevnili si šestou příčku s bodovým 
ziskem deseti bodů. Soutěž vyhráli hráči Kounic 
se sedmnácti body.
JORDÁN PODĚBRADY–ČELÁKOVICE C 3:5
ČELÁKOVICE C–TJ TRAVERZA MOCHOV 5:3
V dohrávané části ženské divize 2 se domácí 
hráčky snažily a v obou zápasech vyhrály nej-
dříve v zápase s Vršovicemi dvě trojky a poté 
s Českým Brodem dvojku a singl. Obě družstva 
mají však zkušené celky s řadou reprezentan-
tek, a tak si zisk obou bodů pohlídala. Našim 
zbývá sehrát odvetný duel se Santoškou.
ČELÁKOVICE Ž–TJ SOKOL PRAHA VRŠOVI-
CE II 2:6
ČELÁKOVICE Ž–TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD 
2:6
Pro naše mladší žáky bylo Mistrovství republi-
ky v Českém Brodu premiérou. Ve skupině se 
drželi proti Peklu nad Zdobnicí a domácímu 
Českému Brodu B. Ve vyřazovacích bojích po-
stupně narazili na tým Modřic a Žďáru nad Sá-
zavou, které jsou momentálně o level výše. Tím 
účinkování čelákovické trojice skončilo.

Petr Flekač

Šachový oddíl
Měsíc září byl letos neobyčejně bohatý na od-
ložené turnaje. Prvním v řadě byl Krajský pře-
bor HD8, tedy hoši a dívky do osmi let. Jeho 
pořádání svěřil Šachový svaz ČR našemu od-
dílu a my ho uspořádali 12. září v sále Střední 
odborné školy Čelákovice, s. r. o. Tohoto klání 
se zúčastnilo 42 dětí z celého Středočeského 
kraje. Je mou příjemnou povinností, jako ředi-
tele tohoto turnaje, vám oznámit, že krajským 
přeborníkem se stal Jáchym Fadrný a krajskou 
přebornicí Tess Hujová, oba reprezentující ŠK 
TJ Spartak Čelákovice. Na stupně vítězů do-
provodila Tess, s 2. místem, loňská šampiónka 
Sabinka Jeníková rovněž z našeho klubu. Tedy 
tři z 6 medailí a hned ty dvě nejcennější – pará-
da. Gratulujeme!
Naši starší odchovanci se pod dohledem tre-
nérské dvojice Robert Kubíček a Zbyněk Jan-
kovský vydali do Neratovic v ten samý víkend 

na Krajský přebor kategorií HD10, HD12, 
HD14, HD16. Zde se kromě medailí lovil i po-
stup na Mistrovství Čech. Co se medailí týče, 
získali jsme jednu bronzovou zásluhou Lindy 
Kubíčkové v kategorii D12. Co se nepodařilo 
s umístěním, vylepšilo se na postupech a hned 
trojice našich chlapců ve složení Tomáš Sed-
mihradský, Antonín Pešek, Adam Mrázek si vy-
dobyla právo startu na MČ, jenž se uskuteční 
24.–31. října.
Naše dospělé týmy bojující v Regionálním pře-
boru a Regionální soutěži zatím napjatě čekají 
na losování a již netrpělivě vyhlížejí první kolo.
Zájemci z řad dětí a dospělých, kteří se chtějí 
s námi věnovat královské hře, se mohou přihlá-
sit na tel.: 604 713 180.

Peter Janda
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I v říjnu bude Škola Taekwon-do Dan-Gun opět 
přijímat nové členy. Škola již 29. rokem vyučuje 
korejské bojové umění sebeobrany Taekwon-do 
ITF. Škola Taekwon-do Dan-Gun patří mezi nej-
větší školy v České republice. Ve svých řadách 
má členy české reprezentace, mistry a vicemist-
ry světa, mistry České republiky. Všichni cvičen-
ci se mohou zúčastňovat všech republikových 
závodů, seminářů, dlouhodobých soustředění, 
mohou být vybráni do výběrových skupin (např. 

Středisko talentované mládeže Praha, Česká 
národní reprezentace) atd.
Trénink dětí ve věkové kategorii 6–12 let, který 
probíhá v ZŠ v ulici J. A. Komenského, je veden 
s ohledem na vývojové zákonitosti této dět-
ské kategorie. Hlavní důraz je kladen na rozvoj 
všeobecné motoriky pohybu se zaměřením na 
taekwon-do formou zábavných cvičení a her. 
Takže zde neuvidíte zdlouhavé jednostranně za-
měřené tréninky. Tak se děti velice nenásilnou 

taekwon-do

Škola Taekwon-do Dan-Gun

Společné foto: archiv školy

formou seznámí s taekwondem a vylepší své 
pohybové dovednosti.
Oddíl nabízí pro začátečníky první hodinu na 
zkoušku zdarma. Máš chuť se naučit korej-
ské bojové umění? Můžeš se přijít podívat kaž- 
dé úterý od 17.30 do 18.30 hod. do ZŠ v uli-
ci J. A. Komenského v Čelákovicích. Kontakt  
www.dangun.taekwondo.cz, facebook: Taekwon-
-Do Dan-Gun Praha, případně na tel.: 603 246 433.

Petr Poklop, hlavní trenér

Léto pro nás bylo konečně ve znamení závodů! 
Začalo to poslední červencový víkend kláním 
na nejkratší a střední trati Spartan v Hanáckých 
Aténách – Kroměříži. Kopec by tam člověk po-
hledal stejně jako u nás, a tak byl závod velmi 
rychlý. Povedlo se nám vybojovat 4. místo ze 
134 týmů a druhý den 6. místo z 93 týmů.
O poznání zajímavější trať přinesl Predator Race 
v Krušných horách na začátku srpna, kde jsme 
navštívili biatlonový areál Eduard. Za víkend 
jsme zvládli naběhat během 3 závodů přes 
36 km a zdolat 75 překážek! Nejkratší trasu jsme 

OCR Čelákovice

Závodní léto zdolali společně s 12 nováčky, kteří si poprvé 
vyzkoušeli OCR závod. 
Třetí srpnový víkend jsme pořádali ukázkovou 
lekci jógy na břehu Labe. Následovalo celé 
odpoledne strávené přímo na vodě. Ve třech 
skupinách si téměř 30 z nás vyzkoušelo nebo 
zdokonalilo pohyb na paddleboardech. Díky 
krásnému počasí byly i pády do vody při trénin-
ku příjemně osvěžující.
Poslední víkend v srpnu nás čekal nejnároč-
nější závod sezony – byl jím Spartan Ultra v Li-
berci. Pořadatelé nám připravili 55 kilometrů, 
přes 3 100 výškových metrů a 75 překážek. 
Ve velké konkurenci 1 324 běžců z 26 zemí se 

nám podařilo vybojovat neskutečné třetí místo  
z 54 týmů! Druhý den další část týmu vyrazila 
bojovat na kratší trať Super, kde nám třetí místo 
uteklo o 21 sekund. Odpoledne už jsme to ne-
nechali náhodě a na nejkratší trase Sprintu jsme 
si vyběhli 2. místo ze 70 týmů!

Honza Pfeffer, OCR Čelákovice

Predator Race v Krušných horách. Foto: archiv OCR Čelákovice

čelákovická 
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
  (17.15–18.15 pronájem 1x dráha)
st 6.15–7.30 14.00–15.00 19.00–21.30
  (19.00–20.00 pronájem 2x dráha)
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.
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Orce začala nová sezona
Po koronavirové pauze začala nová florbalová sezona. Naše áčko vstou-
pilo vítězně jak do poháru, tak i do Národní florbalové ligy. Potvrdili jsme 
tak roli favorita a naše ambice na postup.
OREL RTYNĚ–ORKA 7:8
Vstup do poháru byl překvapivě výsledkově vyrovnaný. První třetinu ovlád-
li domácí se skóre 2:1, ve druhé si ale Orka otevřela střelnici a zápas po 
šesti brankách otočila jasně na svou stranu. V závěrečné části se domá-
cím podařilo snížit, Orka si ale vítězství a postup do dalšího kola pohlídala.
ORKA–FLORBAL PRIMÁTOR NÁCHOD 11:6
První branku sice po necelých dvou minutách vstřelili hosté, Orka ale pěti 
zásahy v řadě skóre otočila a zápas měla jasně pod kontrolou. I ve druhé 
části jsme byli lepším týmem a rozdíl ve skóre jsme navýšili. Třetí třetina 
již byla brankově vyrovnaná, na jasném vítězství Orky to ale nic nezměnilo. 
Svou soutěž rozehráli také naši junioři. Tým složený převážně z doros-
tenců ve druhé juniorské lize předvedl výborný výkon, i když nakonec na 
body nedosáhl.
ORKA–VIKING TJ KOBYLISY 6:9
Po vyrovnaných prvních dvou třetinách se o výsledku rozhodovalo v sa-
motném závěru zápasu. Kobylisy vedly těsně rozdílem jedné branky 
a Orka se snažila o vyrovnání při hře bez brankáře. Své šance ale nepro-
měnila, naopak dvakrát inkasovala do prázdné branky. 
FLOORBALL CLUB FALCON–ORKA 5:2
Falcon zvítězil o jednu branku ve všech třetinách, a i když bylo utkání vy-
rovnané, na našich klucích byla znát únava po prvním zápase. Nasbírali 
jsme ale cenné zkušenosti do dalších kol.
Další výsledky a informace naleznete na www.orka.cz.

Martin Bajer

florbal

Junioři na prvním turnaji sezony. Foto: Jiří Nehasil

SK UNION – FOTBAL ODSTARTOVAL
Minulý článek jsem zakončil větou: Fotbalové soutěže se rozjíždějí. Nyní 
mohu konstatovat, že se již většinou rozjely. Union uzavřel přípravu zá-
pasem na půdě účastníka Krajského přeboru v Lysé a v kombinované 
sestavě podlehl 0:3, výkonem příliš nepřesvědčil. V týdnu před výkopem 
rozšířili kádr trenéra Skuhravého Stanley Ibe (volný hráč, dříve Bohemians, 
Jirny…), dále Lukáš Haloun ze Středokluk, z dorostu přišel Lukáš Soukup 
a v Mladé Boleslavi ukončil hostování Michal Pánek.
SK UNION–SK SOKOLEČ 0:3
Los nám připravil na úvod silného soupeře, který měl v první půli mírnou 
převahu, kterou vyjádřil gólem v závěru. Ve druhé části utkání nejprve zvý-
šil na 2:0 a po zaváhání naší obrany dostal výsledek konečnou podobu 
3:0. Zápas se domácím nepovedl a výhra zkušeného celku hostí byla za-
sloužená.
SLAVIA JESENICE–SK UNION 1:4
Branky: Ibe 2, Dalekorej, Pánek

fotbal

Hosté již v 5. min. prohrávali brankou z pokutového kopu. Po čtvrthodině 
hry získával Union převahu a přišly i šance, jednu proměnil Ibe a vyrovnal. 
Po přestávce fotbalovou parádu předvedl Pánek, 1:2, a když přidali branky 
Dalekorej a Ibe, bylo rozhodnuto o výhře Unionu.
SK UNION–FC MĚLNÍK 1:1, penalty 4:5
Branka: Kadeřábek
Nešťastné utkání, ve kterém Union jasně přehrál svého soupeře, měl ce-
lou řadu vyložených šancí, leč využít dokázal pouze jedinou. Další po-
kusy končily vedle opuštěné branky nebo na tyči. V závěru utkání hosté  
z ojedinělé možnosti vyrovnali a byli úspěšní i v „penaltové ruletě“. Smolně 
ztracené body!
SK UNION–TJ KUNICE 2:3
Branky: Ibe, Filip
V 1. kole AGRO CS poháru dal trenér šanci mladíkům z dorostu a ti sehráli 
celkem vyrovnanou partii. Hosté však vytěžili výhru větším důrazem.

Pozvánka na zápasy, vždy v sobotu dopoledne, na stadionu „U Hájku“:
10. 10. SK UNION–ČÁSLAV B
24. 10. SK UNION–FOTBAL HLÍZOV
7. 11. SK UNION–DIVIŠOV

Mistrovské soutěže rozehrála i mládežnická mužstva. Starší dorost se mu-
sel vyrovnat s odchodem pěti hráčů do Neratovic, a tak úvodní zápasy 
přinesly rozpaky. SK LETY–SK UNION 2:4, branky: Pitrůn 2, Janák, Ko-
pecký, POLABAN NYMBURK–SK UNION 6:0, SK UNION–FK KRALUPY 
0:1, FK ŘÍČANY–SK UNION 4:0, SK UNION–BOHEMIA PODĚBRADY 1:1, 
branka: Hrdlic.
Mladší dorost: SK LETY–SK UNION 1:8, branky: Hrdlic, Kratochvíl 3, 
Kratzman, Kotek, POLABAN NYMBURK–SK UNION 0:0, SK UNION–FK 
KRALUPY 3:2, branky: Hrdlic 2, Kotek, FK ŘÍČANY–SK UNION 3:1, bran-
ka: Kratochvíl, SK UNION–BOHEMIA PODĚBRADY 2:0, branky: Krato-
chvíl, Říha.
Žáci měli 1. kolo Středočeského přeboru odloženo, a tak zahajovali kolem 
druhým. Starší žáci jsou na špici tabulky: SK UNION–PŠOVKA MĚLNÍK 
9:1, branky: Manhart 2, Mikoška, Kubečka, Říha, Stehlík, Kuchař, Paří-
zek, vlastní, BOHEMIA PODĚBRADY–SK UNION 0:2, branky: Manhart, 
Mikoška, SLAVIA JESENICE–SK UNION 1:3, branky: Mikoška, Manhart, 
Kubaška.
Mladší žáci: SK UNION–PŠOVKA MĚLNÍK 8:1, branky: Kodera 4, Bartoň 
2, Petrtýl, Janota, BOHEMIA PODĚBRADY–SK UNION 2:5, branky: Ko-
dera 2, Petrtýl, Bartoň, Flek, SLÁVIA JESENICE–SK UNION 4:6, branky: 
Janota 2, Petrtýl, Novotný, Kodera, Bartoň.
Starší přípravka měla v Hovorčovicích první turnaj, kde vyhrála pouze je-
den zápas.

Milan Šikl

Momentka z mistrovského utkání Jesenice–Union zachytila obránce Arazima (červený 
dres) před vlastní brankou. Foto: Adam Pelej
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Středa 28. října 2020 od 15 hodin
Kulturní dům, Sady 17. listopadu 1380, Čelákovice

Vstupné: 150 Kč. Výtěžek ze vstupného bude věnován  
na dobročinný účel pro Sportovní klub vozíčkářů Praha, z. s. 
Pořádá město Čelákovice

Změna programu vyhrazena. Akce se nemusí v případě zhoršení epidemické situace uskutečnit. 

Sledujte aktuální informace na www.celakovice.cz.

Slavnost u příležitosti  
udělení „Výroční ceny  
města Čelákovic 2020“




