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Pronájem obecních bytů str. 3
Město Čelákovice nabízí k pronájmu několik 
bytů s nadstandardním nájemným. Nájemci 
budou vybráni tzv. obálkovou metodu podle 
výše nabídnutého nájemného a v souladu se 
Zásadami pronajímání bytů v majetku města 
Čelákovic.

Odpadové hospodářství města str. 6–8
Radní Marek Skalický s vedoucí odboru život-
ního prostředí Městského úřadu Lenkou Raší-
novou zpracovali ucelené informace o systému 
nakládání s odpady v Čelákovicích z pohledu 
ekonomiky a o novém zákonu o odpadech, kte-
rý je účinný od 1. ledna letošního roku.

Téma měsíce: Sčítání lidu, domů 
a bytů 2021 str. 10–11
Místostarosta Petr Studnička je autorem břez-
nového tématu měsíce, které je věnováno nej-
většímu statistickému šetření. To probíhá jed-
nou za 10 let. Letos bude Sčítání lidu, domů 
a bytů probíhat především on-line v období od 
27. března do 9. dubna a terénní došetření se 
uskuteční v období od 17. dubna do 11. května.
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Od 19. března do 5. prosince bude zcela uzavřen pro veškerou dopravu podjezd v ulicích Husova – J. Zacha z důvodu pokračujících stavebních prací při optimalizaci železniční 
trati. Autobusové linky 427 a 443 budou vedeny po odklonové trase. Foto: -dv-

Cílem projektu je vytvořit metodickou podpo-
ru pro optimální decentralizované nakládání se 
srážkovou vodou jak samosprávným celkům, 
tak především menším městům a obcím, které 
nemají dostatečné kapacity pro tvorbu vlastních 
specializovaných studií zaměřených na hospo-
daření se srážkovou vodou pro rozvojové plo-
chy v územním plánu. Dalším hlavním přínosem 
řešení projektu pro veřejnou správu bude mož-
nost využít softwarový prostředek (rozhodovací 
mechanismus) pro návrh konkrétních opatření 
efektivního hospodaření se srážkovou vodou 
v urbanizovaném území.
Na území města Čelákovic bude proveden vý-

MĚSTO JE ZAPOJENO  
DO VÝZKUMNÉHO PROJEKTU 

ZAMĚŘENÉHO NA HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVOU VODOU
Město Čelákovice v pozici externího aplikačního garanta je zapojeno do řešení výzkum-
ného projektu „Interdisciplinární přístupy efektivního hospodaření se srážkovou vodou 
na rozvojových plochách urbanizovaných území v ekonomickém, sociálním a environ-
mentálním kontextu“ (InterUrbanWater). Řešení projektu je podpořeno Technologickou 
agenturou České republiky a probíhá od 1. února 2021 do 31. prosince 2023.

běr vhodné pilotní lokality (rozvojové plochy dle 
typu funkčního využití), pro kterou v průběhu 
řešení řešitelský tým zpracuje podrobnou studii 
návrhu hospodaření se srážkovými vodami. 
Hlavním řešitelem je Západočeská univerzi-
ta v Plzni, dalšími řešiteli Česká zemědělská 
univerzita v Praze, Výzkumný ústav meliora-
cí a ochrany půdy a Vodohospodářský rozvoj 
a výstavba, a. s.
Město Čelákovice tak pokračuje v úspěšné 
spolupráci s vysokými školami a výzkumnými 
institucemi v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Josef Pátek, starosta,
Petr Studnička, místostarosta I
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úvodník

TENTOKRÁT BEZ PROGRAMŮ AKCÍ
Tradiční přehled akcí „Kam ve volném čase“ a další programy nejsou do tohoto vydání Zpravodaje 
vzhledem k epidemické situaci zařazeny. Akce se nemusí uskutečnit. Sledujte proto aktuální infor-
mace na www.celakovice.cz, facebooku Město Čelákovice a příslušných institucí. red

Hezké jaro!
Dámy a pánové, v březnu uplyne jeden rok od 
doby, kdy naše životy i ekonomiku začala zásad-
ním způsobem ovlivňovat pandemie COVID-19. 
Samospráva města se snaží vypořádat s aktuální 
epidemickou situací a v době, kdy píši tyto řád-
ky, se rozhoduje o prodloužení nouzového stavu 
na území České republiky na žádost hejtmanů, 
pravděpodobně na dva týdny do konce měsíce 
února. Až budete číst tento úvodník na začátku 
března, netroufám si odhadovat, jaký stav bude 
vyhlášen či jaká situace bude na území našeho 
státu panovat. Chtěl bych poděkovat především 
všem osobám v první linii, které se snaží bojovat 
s tímto infekčním onemocněním.
Přes propad daňových příjmů i specifickou epi-
demickou situaci se daří zabezpečovat realizaci 
investičních akcí na území města. Oceňuji tímto 
aktivitu všech zhotovitelů investičních akcí, kte-
ří se maximálně snaží dodržet smluvní ujednání 
a dokončit investice ve stanovených termínech.
Chtěl bych poděkovat všem občanům, kteří nám 
pomohli s odklízením sněhu, který v únoru v Če-
lákovicích napadl. Po 11 letech jsme i letos stro-
jově odklízeli sníh a Technické služby jej vozily 
k přívozu k Labi, kterým též děkuji.
V Zastupitelské aréně si můžete přečíst názory 
volebních stran v Zastupitelstvu města na ome-
zování či dokonce zrušení sobotního provozu 
na čelákovické pobočce České pošty. Na tomto 
místě chci zdůraznit, že k těmto opatřením vyslo-
vila zásadní nesouhlas Rada města a věřím, že 
bude sobotní provoz na čelákovické poště za-
chován i do budoucna!
V únorovém vydání využilo možnost bezplatné 
inzerce 35 místních živnostníků a podnikatelů. 
Jsem rád, že i součástí březnového vydání Zpra-
vodaje je speciální příloha s bezplatnou inzercí 
zaměřená na podporu podnikání v našem městě.
Od konce března do poloviny května bude probí-
hat celostátní Sčítání lidu, domů a bytů 2021. Účast 
v něm je povinná a s ohledem na nepříznivou epi-
demickou situaci vyvolanou šířením infekčního one-
mocnění COVID-19 věřím, že velká většina obyvatel 
využije on-line vyplňování formulářů. Podrobné in-
formace jsou uvedeny v rubrice Téma měsíce, kte-
rou zpracoval místostarosta Petr Studnička.
Přeji všem občanům i návštěvníkům města hez-
ký začátek jara a s ohledem na uzávěrku dubno-
vého Zpravodaje i veselé Velikonoce!

Josef Pátek, starosta

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. Je poskytovaná osobám, které mají sníže-
nou soběstačnost z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám 

s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

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.

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.

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

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

LETNÍ ČAS ZAČÍNÁ!
neděle 28. března 2021

ve 2.00 na 3.00 hod.

Výroční cenu města Čelákovic uděluje Zastupitelstvo města nejvýše jedenkrát v každém roce obča-
nům, kteří významným způsobem ovlivnili nebo ovlivňují některé obory lidské činnosti a významně 
působí ve prospěch ostatních občanů města, šířili či šíří dobré jméno města doma i ve světě. Dnem 
konání slavnostního večera k předání ceny laureátovi je 28. říjen.
Podání návrhu musí být učiněno v souladu se Statutem Výroční ceny města Čelákovic I/9/2018 ze 
dne 12. prosince 2018, a to nejpozději do 31. března aktuálního roku, k později podaným nominacím 
nebude v témž roce přihlíženo. Aktuální tiskopis návrhu viz: www.celakovice.cz.

odbor školství, informací a kultury   

NOMINACE KANDIDÁTŮ PRO ROK 2021
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pronájem obecních bytů

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.

n PROKOPA HOLÉHO Č. P. 1178, BYT Č. 3, 
ČELÁKOVICE
Byt č. 3 o velikosti 1+1 o celkové ploše 59,35 m² 
(započitatelná plocha 53,61 m² – sklep je zapo-
čten ½ plochy), sestávající z těchto prostor: pokoj 
21,38 m², kuchyň 16,15 m², předsíň 5,40 m², kou-
pelna a WC 4,05 m², spíž 0,90 m², sklep 11,47 m².
Byt je situovaný ve 2. podlaží jednovchodového 
třípodlažního cihlového domu s valbovou stře-
chou a půdní vestavbou. Dům byl vybudován 
v roce 1939. Vytápění a dodávka teplé vody 
jsou zajištěny z kotelny umístěné v domě.
Výše nájemného je minimálně 8 042 Kč měsíčně 
(150 Kč/m² měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné 
obálce označené nadpisem: Pronájem bytu č. 3, 
Prokopa Holého č. p. 1178, Čelákovice, při po-
dávání nabídky musí žadatel složit jistotu ve výši 
5 000 Kč na č. ú.: 107-6915360247/0100, pod 
VS: 1178003.

n PROKOPA HOLÉHO Č. P. 1445, BYT Č. 11, 
ČELÁKOVICE
Byt č. 11 o velikosti 1+1 o celkové ploše 
43,86 m2 (započitatelná plocha 41,10 m2 – sklep 
je započítán ½ plochy), sestávající z těchto pro-
stor: 1. pokoj 19,44 m2, kuchyň 11,16 m2, před-
síň 3,68 m2, koupelna 2,03 m2, WC 0,88 m2, ko-
mora 1,16 m2, sklep 5,51 m2.
Byt je situovaný ve 4. 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 6 166 Kč mě-
síčně (150,00 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem 

nabídky (jedná se pouze o nájemné, bez záloh 
na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhled-
né obálce označené nadpisem: Pronájem bytu 
č. 11, Prokopa Holého č. p. 1445, Čelákovice, 
při podávání nabídky musí žadatel složit jistotu 
ve výši 5 000 Kč na č. ú.: 107-6915360247/0100, 
pod VS: 14450011.

n PROKOPA HOLÉHO Č. P. 1743, BYT Č. 7, 
ČELÁKOVICE
Byt č. 7 o velikosti 2+1 o celkové ploše 60,70 m2 
(započitatelná plocha 58,95 m2 – sklep je za-
počten ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 
1. pokoj 19,30 m2, 2. pokoj 19,60 m2, kuchyň 
6,00 m2, předsíň 7,60 m2, koupelna 3,50 m2, WC 
1,20 m2, sklep 3,50 m2.
Byt je situovaný ve 2. podlaží jednovchodového 
třípodlažního cihlového domu s valbovou stře-
chou. Dům byl vybudován v roce 1999. Vytápě-
ní a dodávka teplé vody jsou zajištěny z kotelny 
umístěné v domě.
Výše nájemného je minimálně 8 843 Kč mě-
síčně (150,00 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem 
nabídky (jedná se pouze o nájemné, bez záloh 
na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhled-
né obálce označené nadpisem: Pronájem bytu 
č. 7, Prokopa Holého č. p. 1743, Čelákovice, při 
podávání nabídky musí žadatel složit jistotu ve 
výši 5 000 Kč na č. ú.: 107-6915360247/0100, 
pod VS: 1743007.

n V PROKOPĚ Č. P. 1352, BYT Č. 4, ČELÁ-
KOVICE
Byt č. 4 o velikosti 3+1 o celkové ploše 85 m2 

(započitatelná plocha 80,08 m2 – sklep je za-
počten ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 
1. pokoj 23,99 m2, 2. pokoj 13,68 m2, 3. pokoj 
16,40 m2, kuchyň 8,80 m2, předsíň 6,71 m2, kou-
pelna a WC 4,39 m2, spíž 1,19 m2, sklep 9,84 m2.
Byt je situovaný ve 2. 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 12 012 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 neprůhled-
né obálce označené nadpisem: Pronájem bytu 
č. 4, V Prokopě č. p. 1352, Čelákovice, při po-
dávání nabídky musí žadatel složit jistotu ve výši 
5 000 Kč na č. ú.: 107-6915360247/0100, pod 
VS: 1352004.
Byty si lze prohlédnout po telefonické do-
mluvě s pracovnicí Q-BYTu pí Vorlíčkovou, 
tel.: 326 996 052.

Závazný a konečný termín pro předložení 
nabídek od případných zájemců je: 
17. března 2021 do 17.00 hodin v podatelně 
MěÚ Čelákovice.

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;

n  při podávání nabídky musí žadatel slo-
žit jistotu ve výši 5 000 Kč na č. ú. 107-
6915360247/0100 pod unikátním VS (viz 
výše). Jistota mu bude vrácena v případě, kdy 
jeho nabídka nebude vyhodnocena jako nej-
výhodnější nebo bude započtena oproti sklá-
dané kauci v případě uzavření nájemní smlou-
vy. V ostatních případech se kauce nevrací.

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 souhlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného, uhradí ná-
jemné a zálohy na služby za běžný měsíc ve 
stejném termínu, bude s ním uzavřena nájemní 
smlouva k předmětnému bytu na dobu určitou 
v době trvání 2 roky. Současně budou předány 
klíče od bytu a byt bude protokolárně předán. 
Pokud ve stanoveném termínu nebude uhraze-
na jistota, nájemné a zálohy na služby za běžný 
měsíc, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci 
v pořadí. V případě, že nebude k dispozici, 
bude vypsáno nové nabídkové řízení. 

Vlastník si vyhrazuje právo záměry zrušit 
v případě zjevně spekulativního vývoje řízení.
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o čem jednali zastupitelé a radní města

Finanční záležitosti
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opat-
ření – změnu rozpočtu města Čelákovic 2021 č. 1.

Prodej bytů v Milovicích
Zastupitelstvo města schválilo dle pravidel po-
stupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 
Čelákovic v obci Milovice, vymezených v do-
mech č. p. 501, 502, 606 a 621, prodej 11 bytů.

Multifunkční hřiště
Zastupitelstvo města schválilo spolufinancová-
ní akce s názvem „Čelákovice – Multifunkční 
hřiště“ a předložení žádosti o dotaci na projekt 
„Čelákovice – Multifunkční hřiště“ do programu 
č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 
2020–2024, č. j.: NSA – 0007/2020/D/1, k Výzvě 
13/2020 Sportovní infrastruktura – Investice nad 
10 mil. Kč.

Územní plán – změna č. 6
Zastupitelé schválili pořízení změny č. 6 Územ-
ního plánu sídelního útvaru Čelákovice (ÚPnSÚ 
Čelákovice) z vlastního podnětu zkráceným 
postupem pořizování změny, pověřili místosta-
rostu I, aby spolupracoval s pořizovatelem 
změny č. 6 ÚPnSÚ Čelákovice jako „určený 
zastupitel“, uložili Radě města Čelákovic zajistit 
uzavření příslušných smluv k zajištění pořízení 
a zpracování změny č. 6 ÚPnSÚ Čelákovice 
a úplného znění ÚPnSÚ Čelákovice po vydání 
jeho změny č. 6 zkráceným postupem pořizo-
vání a určenému zastupiteli uložili předložit na 
následujícím zasedání Zastupitelstva města 
Čelákovic k rozhodnutí obsah změny č. 6 ÚPn-
SÚ Čelákovice.
Výběr z usnesení ZM č. 17 ze dne 27. 1. 2021.

Finanční záležitosti
Rada města vzala na vědomí rozpočtová opat-
ření – přesuny mezi položkami v rámci paragra-
fu 1014, 2219, 2321, 3399, 3639, 5311, 5512, 
6112 a 6171 rozpisu rozpočtu města 2020 pro-
vedené k 31. 12. 2020 a schválila rozpočtová 
opatření – změnu rozpočtu města Čelákovic 
2020 č. 16. a změnu rozpočtu města Čelákovic 
2021 č. 2. Dále schválila rozpočty na rok 2021 
a střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2022–
2023 třinácti příspěvkovým organizacím města.

Dělnické domky – projekty přípojek vodo-
vodu a kanalizace
Rada města pověřila starostu oslovením ob-
čanů lokality Dělnických domků ohledně jejich 
zájmu o zpracování projektů přípojek vodovodu 
a kanalizace s tím, že projeví-li zájem o napojení 
minimálně 80 % občanů, bude se město Čelá-
kovice podílet na ceně projektové dokumentace 
částkou ve výši 2 500 Kč za vodovodní přípojku 
a 2 500 Kč za kanalizační přípojku.

Prodej obecních bytů v Milovicích
Rada města schválila v souladu s pravidly po-
stupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 
Čelákovic v obci Milovice, vymezených v do-
mech č. p. 501, 502, 606 a 621, jejichž způsob 
využití je byt nebo jiný nebytový prostor, 97 zá-
měrů na prodej bytových jednotek.

Pronájem restaurace v Kulturním domě
Radní souhlasili s vyvěšením záměru na proná-
jem nebytových prostor restaurace v objektu 
Kulturního domu, Sady 17. listopadu 1380, Če-
lákovice, kdy pronajímatelem bude Kulturní dům 
Čelákovice, příspěvková organizace.

Elektroinstalace v Kulturním domě
Rada města schválila zadávací dokumentaci 
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
s názvem „Oprava elektroinstalace v Kulturním 
domě v Čelákovicích – opakované zadání“.

Územní plán – dopracování
Rada města schválila zadání veřejné zakázky ma-
lého rozsahu na služby s názvem „Čelákovice – 
Dopracování Územního plánu“ postupem dle čl. 3 
odst. 1 Směrnice č. I/11/2018 k zadání veřejných 
zakázek malého rozsahu, a to Veronice Šindlerové. 
Zároveň schválila uzavření a text příslušné smlouvy 
o dílo v celkové ceně 851 000 Kč bez DPH.

Nájemné u nebytových prostor
Radní schválili, aby v roce 2021 nebylo nájemné 
u nebytových prostor vlastněných městem Čeláko-
vice navyšováno o roční míru inflace v roce 2020.

Změna v pracovní skupině
Rada města odvolala s účinností od 17. 12. 
2020 z funkce členky pracovní skupiny pro by-

tové a sociální záležitosti Lucii Muckovou a jme-
novala novou členkou této pracovní skupiny 
s účinností od 1. 2. 2021 Pavlínu Bernáškovou.

Odběr odpadních pneumatik, autobaterií apod.
Radní souhlasili s uzavřením smluv o výpůjč-
kách nemovité věci mezi Technickými službami 
Čelákovice, p. o., a společností GREEN Logi-
stics CZ, s. r. o., za účelem zřízení veřejného 
místa zpětného odběru odpadních pneumatik 
a automobilových baterií nebo akumulátorů.

Hygienické zázemí na stadionu
Rada města schválila uzavření a text smlouvy 
o dílo s Vladislavem Šulcem jako zhotovitelem 
na plnění zakázky s názvem „Čelákovice – Zpra-
cování PD – Novostavba hygienického zázemí 
na stadionu“ v celkové ceně 143 000 Kč.

Demolice na stadionu
Rada města schválila uzavření a text smlouvy 
o dílo se společností STAVBY DLOUHÝ, s. r. o., 
jako zhotovitelem na plnění zakázky s názvem 
„Čelákovice – Demolice objektu v areálu stadio-
nu“ v celkové ceně 229 986,34 Kč bez DPH.

Oprava střechy Městské sauny
Rada města schválila uzavření a text smlouvy 
o dílo se společností KLIPS, s. r. o., jako zhotovi-
telem na plnění zakázky malého rozsahu s názvem 
„Oprava střešní krytiny na budově Městské sauny, 
Čelákovice“ v celkové ceně 237 794 Kč bez DPH.

Výměna oken v budově ZŠ 
Rada města schválila uzavření a text smlouvy 
o dílo se společností V&M, spol. s r. o., jako 
zhotovitelem na plnění zakázky malého rozsa-
hu s názvem „PD – výměna oken v budově ZŠ 
a Gymnázia, ul. J. A. Komenského, Čelákovice“ 
v celkové ceně 140 000 Kč bez DPH.

Oprava v ZŠ Kostelní
Rada města schválila uzavření a text smlouvy 
o dílo se společností Trithon, spol. s r. o., jako 
zhotovitelem na plnění zakázky malého rozsahu 
s názvem „Výměna odpadních trubek v prosto-
ru suterénu ZŠ Čelákovice, Kostelní 457“ v cel-
kové ceně 197 300 Kč bez DPH.
Výběr z usnesení RM č. 2–3/2021. -dv-

Výstupy z jednání Krizového štábu města Čelákovic
(16. ledna – 14. února)

S ohledem na nepříznivou epidemickou situ-
aci jednal Krizový štáb v předmětném období 
dvakrát. Zabýval se především očkováním pro-
ti onemocnění COVID-19 a možností zajištění 
dopravy pro osoby starší 80 let do očkovacích 
míst ze strany Pečovatelské služby Čeláko-
vice. Pečovatelská služba zajišťuje bezplatně 
pro osoby starší 80 let a držitele průkazů TP, 
ZTP a ZTP/P dopravu do očkovacího místa 
v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi. Do-
pravu lze objednat na telefonech 326 999 801, 
723 725 988 nebo 721 361 041 vždy od pondělí 
do pátku v čase od 8.00 do 16.00 hod. S rezer-
vací očkovacího termínu jsou nápomocny úřed-
nice odboru pro občanské záležitosti Městské-

ho úřadu Čelákovice na telefonech 326 929 148 
nebo 326 929 151 vždy od pondělí do pátku 
v čase od 8.00 do 14.00 hod. Dále vyslovil na 
žádost organizátorů souhlas s přerušením or-
ganizování sobotních Polabských farmářských 
trhů na části náměstí 5. května v Čelákovicích 
od 6. února.
Radní schválili návrh, aby v roce 2021 nebylo 
nájemné v nebytových prostorech vlastněných 
městem Čelákovice navyšováno o roční míru in-
flace, která v roce 2020 dosáhla 3,2 % a byla za 
posledních osm let nejvyšší. Stejně tak po mno-
ha letech nebyl zvýšen místní poplatek za svoz 
komunálního odpadu, jehož výše 612 Kč/osoba 
zůstala shodná v roce 2021 s rokem předcho-

zím. Po celý letošní rok je poskytována sleva 
ve výši 50 % na inzerci ve Zpravodaji města 
Čelákovic, zároveň v únorovém a březnovém 
vydání byla pro místní živnostníky a podnika-
tele vyhrazena speciální příloha s bezplatnou 
inzercí. Jedná se o další z opatření na podpo-
ru místních občanů, živnostníků a podnikatelů 
v souvislosti s nepříznivými dopady pandemie 
COVID-19.
Snažně žádáme všechny občany, aby dodr-
žovali stanovená opatření v zájmu všech a byli 
zodpovědní ke svému okolí. Buďte opatrní!

Josef Pátek, předseda Krizového štábu,
Petr Studnička, místopředseda  

Krizového štábu
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Postup prací v Jiřině
Od března do prosince 2021 jsou pro veškerou dopravu uzavřeny pod-
chod u zastávky Jiřina, podjezd v ulici Jana Zacha, podjezd v ulici Přístav-
ní je přístupný pouze pro pěší. Do 20. září je výluka traťové koleje na straně 
Jiřiny (1. TK). Z důvodu uzavření podchodu bude nutné využít buď podjezd 
v Přístavní ulici, nebo železniční stanici Čelákovice. Po 20. září se výluka 
kolejí prohodí a mimo provoz bude kolej na straně Kovohutí (2. TK) a jiřin-
ská kolej bude funkční. Město má hotový projekt na vybudování lávky pro 
pěší a cyklisty na železničním mostu a po koordinaci se Správou železnic 
začínáme soutěžit, aby do prázdnin byl znám zhotovitel a na podzim se 
lávka začala navěšovat na nový železniční most. Toto nové bezbariérové 
spojení obou břehů pro pěší a cyklisty zvýší bezpečnost provozu železni-
ce. Budou zahájeny práce na soutěži na etapu III. Práce proběhnou od září 
do listopadu 2021 v ulicích Přístavní (úsek Pražská–Ruská), Pražské a Děl-
nické (úsek Táboritská–Ruská). V roce 2021 chceme dokončit obnovu 
uličních prostorů, včetně veřejného osvětlení v ulicích Táboritské, U Mos-
tu a Alej J. Wolkera (úsek Dělnická–Přístavní). Na jaře 2022 s termínem 
do června 2022 je v plánu dokončit povrchy v ulicích Přístavní, Pražské, 
Dělnické (úsek od hospody U Kubelků po Ruskou). 
Upozorňujeme, že s ohledem na rozsah stavby se termíny mohou měnit. 
Za komplikace způsobené stavební činností se omlouváme!

Josef Pátek, starosta, Miroslav Opa, místostarosta II

Postup prací na železničním mostu 
a železniční trati

Práce na železničním mostu v roce 2021
n únor–březen: bourání pilířů a opěr, zakládání nových opěr;
n březen: navážení nové mostní konstrukce na káranský břeh;
n duben–květen: sestavení mostu a výstavba pilířů a opěr;
n červen: výsun první části nového mostu a navážení druhé části mostu;
n červenec: sestavení druhé části mostu a dokončení podpěr;
n srpen: výsun druhé části nového mostu a dokončení podpěr;
n září: zřízení 1. koleje na mostu, převedení dopravy na nový most;
n říjen: zřízení 2. koleje na mostu;
n listopad: demontáž provizorního mostu.

Práce na železniční trati v letech 2021–2022 
n  březen až srpen 2021: rekonstrukce 1. TK Káraný–Čelákovice včetně 

železniční zastávky Čelákovice-Jiřina a mostů;
n srpen až září 2021: výsun mostu a propojení 1. TK;
n¨ září až prosinec 2021: rekonstrukce 2. TK Káraný–Čelákovice včetně 

železniční zastávky Čelákovice-Jiřina a mostů;
n prosinec 2021: snesení a likvidace provizorního mostu;
n březen až červen 2022: terénní úpravy a dokončovací práce.

Petr Studnička, místostarosta I

22. březen – Světový den vody
Světový den vody se letos zaměřuje na téma „Oceňování vody“. Rozšiřuje se 
tak rámec vlastních cenových otázek vody (jako jsou např. náklady na její vý-
robu či distribuci) na environmentální, sociální, politickou i kulturní hodnotu.
Voda pro každého z nás znamená trochu něco jiného. Pro někoho je dů-
ležitá pro jeho domov a rodinný život, pro někoho zase nutná pro živobytí, 
pro mnohé z nás je prostředkem relaxace, leckde je také „věcí“ určitých 
kulturních zvyklostí, mnohokrát se kvůli vodě dokonce i válčilo. Voda má 
mnoho užitných podob, v naší lidské historii to nebylo ale nikdy jinak. 
Pro Evropany a částečně i Američany a Asiaty je v jejich konzumním ži-
votě kvalitní pitná voda naprostou samozřejmostí, pro drtivou část Asie, 
a hlavně pro Afriku je „zlatem“. I dnes ve 21. století na světě umírají lidé, 
kteří mají buď nedostatek vody anebo užívají vodu velmi nekvalitní. Někde 
je voda prakticky zadarmo, jinde se opravdu zlatem vyvažuje, někde se 
s ní plýtvá v neskutečných množstvích, jinde si ji lidé musí sami donést 
do svých domovů kilometry daleko. Celosvětové rozdíly jsou obrovské. 
Voda je bezpodmínečně nutná pro fungování ekosystému včetně člověka, 
je zdrojem energie, základní surovinou pro zemědělství i průmysl. Přitom 
je to pořád ta stejná H2O. A jak byste „ocenili“ vodu vy?
Jak si stály v otázce bilance pitné vody Čelákovice v roce 2020 v porov-
nání s roky 2018 a 2019?

rok 2018 rok 2019 rok 2020

Voda dodaná do města – celkem v m3 592 268 711 651 581 679

Ztráty na síti v % (bez proplachů  
a odkalování)

16,8 27,2 12,9

Voda fakturovaná v m3 490 313 498 184 505 477

Průměrná spotřeba vody v litrech na 
osobu a den

110 111 113

Zdroj: 1. SČV, a. s.

I přes vyšší ztráty v roce 2019, způsobené četnými haváriemi a zároveň 
velkými skrytými úniky, byl loňský rok ve znamení držení ztrát na velmi 
nízké úrovni. Je to odrazem zejména značných investic do vodohospodář-
ské infrastruktury města v posledních letech – rekonstrukce, obnovy či bu-
dování nových vodovodních řadů a s nimi spojené infrastruktury. Celková 
spotřeba vody na osobu a den byla v roce 2020 v našem městě o něco 
málo vyšší než v letech předešlých, což se připisuje zejména „covidové-
mu“ roku s větším množstvím obyvatel s prací z domova.
Kvalita pitné vody, která je ze 100 % do města dodávána z nedalekého vod-
ního zdroje v Káraném, na všech sedmi odběrných monitorovacích místech 
v Čelákovicích v roce 2020 nepřekročila v žádném ze sledovaných para-
metrů limity pitné vody dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

Marek Skalický, radní

Práce u podjezdu v Přístavní ulici. Foto: PS

Led na Labi, 13. února 2021. Foto: Kocour
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Systém nakládání s odpady v našem městě z pohledu ekonomiky
Město Čelákovice má zavedený poměrně rozsáhlý systém nakládání s od-
pady. Kromě pravidelného svozu směsného komunálního odpadu (SKO) 
z černých nádob máme ve městě také propracovaný systém tříděného 

komodita nádoba objem četnost obsluhy svoz den v týdnu organizace poznámka

papír
modrý plastový 

kontejner
1 100 l

2x týdně 2/3 nádob pondělí a čtvrtek
TS Nymburk

před vhozením 
zmenšit objem 

krabic na minimum1x týdně 1/3 nádob pondělí

sklo
zelený plastový 

kontejner
1 100 l 1x za 3 týdny čtvrtek TS Nymburk

vkládat pokud 
možno čisté

plasty + nápojové 
kartony

žlutý kovový 
kontejner

7 m3 a 1 m3

dle potřeby / 
rychlosti naplnění 

nádoby
– TS Čelákovice

před vhozením 
zmenšit objem na 

minimum 

kovy šedý „zvon“ 1,1 m3

1x za měsíc / 
poslední týden 

v měsíci
– AVE CZ

plechovky 
sešlápnout 

textil
zelený kovový 

kontejner
–

dle potřeby / 
rychlosti naplnění 

nádoby
– Koutecký

vkládat v igelitovém 
pytli / tašce

potravinářské oleje 
a tuky

zelená popelnice 
s polepem EKO-PF 
a vhozem ve víku

240 l 
dle potřeby / 

rychlosti naplnění 
nádoby

– EKO-PF
vkládat v uzavřených 

PET lahvích

elektrozařízení 
a baterie

červený kovový 
kontejner

–
dle potřeby / 

rychlosti naplnění 
nádoby

– ASEKOL
jedná se o zpětný 

odběr

BIO vilová zástavba hnědá popelnice 240 l 1x za 14 dní
pondělí / úterý dle 
svozového plánu 
lichý / sudý týden

AVE CZ od 1. 4. do 30. 11.

BIO sídliště
hnědý kontejner/

popelnice
770 l/240 l

1x týdně, v zimě 1x 
za 14 dní

pondělí AVE CZ –

SKO sídliště černý kontejner 1 100 l 1x týdně čtvrtek TS Nymburk –

SKO vilová zástavba nádoby občanů do 240 l 1x za 14 dní
pondělí / úterý dle 
svozového plánu 
lichý / sudý týden

AVE CZ –

Celkem je ve městě zřízeno 84 sběrných míst tříděného odpadu v růz-
ném složení nádob, zároveň velký sběrný dvůr v Mochovské ulici a také 
menší sběrné místo v Sedlčánkách – obě tato místa spravují naše Tech-
nické služby (TS). V průměru máme jedno sběrné místo na zhruba 143 
obyvatel s docházkovou vzdáleností vesměs do 100 m.
Častou otázkou občanů je také ekonomika celého odpadového systému 
města. U některých lidí dokonce panuje představa, že Čelákovice na od-
padech vydělávají, zejména na tříděném odpadu. Opak je však pravdou, 
město a jím řízené Technické služby (jsou příspěvkovou organizací města, 
jde tedy v zásadě o „jedny městské finance“) ročně na svoz a uložení/vyu-
žití odpadů doplácí řádově vyšší miliony korun ze svého rozpočtu.
Pro obecnou představu ekonomiky hospodaření s odpadem jsou důležité 

celkové příjmy a výdaje, které rozvedu níže.
Základní výdaje v odpadovém systému města jsou výdaje na svoz a uložení, 
příp. využití odpadů jednotlivým nasmlouvaným firmám či skládkám. Např. za 
SKO celkem platíme ročně okolo 5,7 mil. Kč, za bioodpad téměř 3 mil. Kč, za 
papír okolo 1,5 mil. Kč, za sklo kolem 300 tis. Kč, za kovy asi 100 tis. Kč. Samo-
zřejmě do celkových výdajů v oblasti odpadů také spadá výsyp veřejných košů, 
odpad z úklidu veřejných prostranství či zajišťování sáčků na psí exkrementy, 
ale také náklady na plán odpadového hospodářství, nákup nových odpadových 
nádob nebo likvidace černých skládek. Mimo to se některá zařízení pořizují 
v rámci dotačních akcí, jako třeba pořízení některých odpadových nádob či za-
řízení pro sběrný dvůr. Celková suma ročních výdajů se pohybuje okolo 15 mil. 
Kč, v roce 2020 byl celkový výdaj města na odpady ve výši 15 384 898 Kč. 

Přehled obsluhy nádob veškerého odpadu v Čelákovicích udává následující tabulka:

Celkové výdaje za rok 2020 (v Kč)

OŽP: platby svozovým firmám – nádoby další výdaje

SKO vilová 
AVE CZ

SKO sídliště 
TS Nymburk

papír 
TS Nymburk

sklo 
TS Nymburk

BIO odpad 
AVE CZ

kovy AVE CZ

vyhodnocení 
Plánu 

odpadového 
hosspodářství

nákup 
kontejnerů

nákup 
aretačního 

systému pro 
kontejnery

sáčky na psí 
exkrementy

2 293 124   2 131 928   1 447 361   240 093   1 933 913   45 195   18 150   91 936   18 634   49 368  

Výdaje OŽP celkem: 8 269 702 Kč

odpadu. Do něj spadá papír, sklo, plasty a nápojové kartony, kovy, tex-
til, potravinářské oleje a tuky, elektrozařízení a baterie a v nedávné době 
i nově zavedený svoz rostlinného biologického odpadu (BIO).

Celkové výdaje za rok 2020 (v Kč)

Technické služby Čelákovice – sběrný dvůr a sběrné místo v terénu

plasty + 
NK celkem 
s městem

SKO papír sklo BIO kovy
nebezpečný 

odpad
objemný 
odpad

stavební 
odpad

koše na 
veřejných 

prostranstvích

úklid 
veřejných 

prostranství

černé 
skládky

1 682 458   1 272 526   51 495   44 253   778 126   47 885   184 895   1 586 868   696 676   210 314   511 610   48 090   

Výdaje TS celkem: 7 115 196 Kč
Celkem výdaje za rok 2020: 15 384 898 Kč
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Nový zákon o odpadech – co se mění pro občany a podnikatele
Dne 1. ledna letošního roku nabyl účinnosti zákon č. 541/2020 Sb., o od-
padech. Tak jako pro všechny obce v ČR bude mít nemalý dopad na fi-
nanční stránku systému nakládání s odpady i pro naše město.
Ukládání odpadu na skládku je od letošního roku dražší a každým rokem 
se bude sazba dále zvyšovat. Obce mají možnost uplatnit tzv. třídicí sle-
vu na každého svého obyvatele, který je zde hlášen k trvalému pobytu. 
V roce 2021 je pro odpad ukládaný na skládku možné uplatnit slevu ze 
základního poplatku až do hmotnosti 200 kg odpadu na 1 občana. Za 
jednu tunu „zlevněného“ odpadu se bude platit 500 Kč. Pokud bude 
limit 200 kg na občana překročen, bude město za hmotnost odpadu nad 
tento limit platit více. Pro rok 2021 je to 800 Kč/t, rok 2023 – 1 000 Kč/t, 
rok 2025 – 1 500 Kč/t a pro rok 2029 a dále dokonce 1 850 Kč za 1 
tunu odpadu. Tento základní poplatek tvoří jen část celkové ceny, kterou 
město svozové firmě zaplatí (je nutno také připočíst cenu za manipulaci 
a dopravu). V dalších letech se navíc bude snižovat i hmotnost sklád-
kovaného odpadu, pro který lze slevu uplatnit (v roce 2029 už pouze 

120 kg na 1 občana). Proto je potřebné, aby do výpočtu slevy mohlo 
být zahrnuto co nejvíce obyvatel našeho města – tzn. aby bylo přihlá-
šeno k trvalému pobytu v Čelákovicích co nejvíce osob, které zde bydlí 
a produkují odpad. Každý, kdo „přispívá svými odpady“ do systému 
města, by se měl i podílet na nákladech na obsluhu sběrných nádob 
i další nakládání s odpadem.
Důležité je také samozřejmě důsledně třídit. Čím více odpa-
du občané města vytřídí, tím bude menší produkce směsného 
komunálního odpadu, a tedy nižší platby za jeho uložení. Ide-
álním cílem je se „vejít“ do třídicí slevy, tedy vyprodukovat maxi-
málně 200 kg směsného komunálního odpadu na jednoho občana 
za rok (a v dalších letech ještě méně). Za vytříděný odpad – papír, 
sklo, plasty a nápojové kartony, kovy, který odkládáme do barev-
ných nádob, nezískává sice město peníze přímo (naopak, platí za 
obsluhu nádob a další nakládání), ale získává alespoň finanční od-

Obnovení svozu  
bioodpadu

Svoz hnědých popelnic s bioodpadem od 
rodinných domů bude opět zahájen v dub-
nu, tedy první vývozy proběhnou ve stejný 
den jako svoz směsného komunálního odpa-
du podle svozového kalendáře (lichý/sudý 
týden) ve dnech 5., 6., 12. a 13. dubna 2021.

odbor životního prostředí

Pokračování na str. 8

Základními příjmy města, potažmo TS, jsou:
n  poplatek za odpady od občanů, který dnes činí 612 Kč na jednoho trvale 

žijícího v Čelákovicích, v sumě za rok 2020 je to pak přes 6,7 mil. Kč;
n  „odměna“ za třídění od společnosti EKO-KOM – celková odměna za tří-

dění pro město, a také odměna za třídicí linku v TS – v řádu 1,6 mil. Kč;
n prodej druhotných surovin ve výši asi 360 tis. Kč;
n  platba občanů za stavební a další zpoplatněný odpad odevzdávaný na 

sběrném dvoře okolo 270 tis. Kč;
n za nemovitosti bez trvale přihlášených ve výši 110 tis Kč;
n za zpětný odběr elektrozařízení okolo 110 tis. Kč.

Celkové příjmy za rok 2020 (v Kč)

Poplatky za odpady od občanů 6 738 801   
příjmy 
města

Poplatky za nemovitosti bez trvale hlášených osob 110 160   

EKO-KOM (odměny za třídění město) 1 462 896   

EKO-KOM (odměny třídicí linka) 189 700   

příjmy TS
Platby občanů za stavební odpad na SD 274 800   

Příjmy od kolektivních systémů za zpětný odběr 
elektrozařízení

108 115   

Prodej druhotných surovin 360 211   

Celkem příjmy za rok 2020: 9 244 683 Kč

Celkové průměrné příjmy za rok jsou na úrovni zhruba 9 mil. Kč ročně, 
konkrétně v roce 2020 to bylo 9 244 683 Kč.
Rozdíl příjmů a výdajů tedy v roce 2020 činil více než 6 mil. Kč, tato 
suma byla uvolněna z rozpočtu města (OŽP) nebo Technických služeb.
Co se týče množství, město v roce 2020 nakládalo s 3 225 tunami odpadů 
a TS Čelákovice s 3 440 tunami + 90 tunami zpětného odběru, v sumě 
pak celé Čelákovice v loňském roce vyprodukovaly 6 755 tun odpadů 
(v roce 2019 to bylo 6 220 tun, navýšení v roce 2020 bylo ovlivněno zejmé-
na pandemií Covid-19).
Detailní rozpis výdajů systému svozu a uložení/využití všech odpadů měs-
ta za rok 2020 je uveden v tabulce na straně 6. 
Nelze tedy říci, že město na odpadech jakkoli vydělává. Rozdíl mezi pří-
jmy a výdaji v roce 2020 ve výši 6 140 216 Kč tvořil v rozpočtu odboru 
životního prostředí a TS nemalou sumu. Poplatek vybíraný od občanů 
pak v loňském roce pokrýval pouze 43,8 % celkových nákladů města na 
odpadové hospodaření. 
A jakou váhu má v ekonomice odpadů třídění? Poměrně značnou, třídění 
smysl má nejen z pohledu ekologického, materiálového, ale také eko-
nomického. Obecně lze říci, že čím vyšší bude míra třídění odpadů a méně 
směsného komunálu, tím hospodaření města v oblasti odpadů bude příznivěj-
ší. O to víc z pohledu nového zákona o odpadech, který třídění výrazně finanč-
ně podporuje. Důležitá je ale také „čistota“ vytříděného materiálu, vhazování 
odpadu do nádob, ve kterých nemá co dělat, výdaje taktéž výrazně zvyšuje.

Marek Skalický, radní

Sběrné místo na křižovatce ulic Třebízského, Jungma-
nnova, Zárubova a Dobrovského. Foto: MS

Sběrný dvůr v Mochovské ulici z výšky, únor 2021. Foto: MS
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měnu od autorizované obalové společnosti 
EKO-KOM, a. s., která je alespoň částečnou 
injekcí nákladům na celé odpadové hospo-
dářství města. Ostatní tříděné komodity – 
potravinářské oleje, textil, elektro, si sváží 
příslušné firmy a městu obsluhou těchto ná-
dob ani zpracováním jejich obsahu nevzni-
kají ani příjmy, ani výdaje.
Poplatek za komunální odpad bude pro další 
období v Čelákovicích stanoven ve vazbě na 
nový zákon následovně:
n  každá fyzická osoba přihlášená v obci 

platí určenou částku (ta se stanoví na kaž-
dý rok Zastupitelstvem města), v roce 2021 
tento poplatek činí 612 Kč;

n  za nemovitosti (tzn. za jednotlivé byty, 
rodinné domy, stavby pro rodinnou re-
kreaci), ve kterých není přihlášena žádná 
fyzická osoba, platí jejich vlastník tutéž 
částku – 612 Kč.

V podstatě se zachovává současný způsob 
plateb s tím, že město má možnost zvýšit roční 
platbu občana až na 1 200 Kč. V případě dotazů 
ohledně poplatků za odpady je možno se obrátit 
na paní Richterovou, která má tuto agendu na 
starosti: e-mail: dana.richterova@celakovice.cz, 
tel.: 326 929 123.
Podnikatelům nový zákon nařizuje zajistit 
třídění alespoň: papíru, plastů, skla, kovů 
a biologického odpadu, které vznikly v rám-
ci provozovny (§62). Kontrolu nad počíná-

ním podnikatelů má i nadále především obec 
s rozšířenou působností. Náš odbor životního 
prostředí může kontrolovat, zda daný podni-
katelský subjekt nezneužívá systému nakládání 
s odpady města, tedy zda neodkládá ať směs-
né komunální odpady nebo jednotlivé vytříděné 
komodity do nádob na stanovištích, které jsou 
určeny pro třídění fyzických osob. Každý podni-
katel musí na požádání předložit doklady o tom, 
že má pro své odpady zajištěn smluvní odvoz, 
odevzdává je do sběrny nebo za úplatu na sběr-
ném a separačním dvoře apod. Za zneužívání 
odpadového systému města hrozí podnika-
teli nemalá pokuta.

Marek Skalický, radní,
Lenka Rašínová, odbor životního prostředí

Pokračování ze str. 7

JARNÍ SVOZ TŘÍDĚNÉHO
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Technické služby Čelákovice budou pořádat 
svoz tříděného komunálního odpadu. Vytříděný 
komunální odpad z domácností bude možné 
zdarma odevzdat na uvedených místech v ná-
sledujících sobotách vždy od 8.00 do 12.00 hod.
13. března
ulice Spojovací u budovy Q-BYTu
sídliště V Prokopě u restaurace
20. března
ulice Na Stráni u kotelny
ulice Prokopa Holého u požární zbrojnice
ulice Sukova u sauny V Nedaninách
27. března
ulice 28. října u hřiště SK Union
ulice Polská na křižovatce s Lidickou
10. dubna
ulice Jiráskova
parčík mezi ulicemi Majakovského a Jungma-
nnovou
17. dubna
Záluží u hřiště
Císařská Kuchyně u pomníčku
Sedlčánky u pobočky knihovny

Na uvedených místech v určeném čase mo-
hou občané zdarma odevzdat tyto druhy vy-
tříděného komunálního odpadu: Papír, sklo, 
plasty, PET lahve, železný šrot, dřevo, textil, 
kompostovatelný odpad ze zahrad. Lze zde 
odevzdat i velkoobjemový odpad z domác-
ností, který nelze umístit do popelnice.
Z technických důvodů nelze vybírat nebez-
pečný odpad, suť, stavební odpad a zemi-
nu! Současně zde lze odevzdávat elektroza-
řízení jako zpětný odběr – lednice, sporáky, 
pračky, televize, monitory, výpočetní tech-
niku a podobně. Uvedené komodity lze prů-
běžně odevzdat celý rok i na sběrném dvoře 
„Na Špičce“, Mochovská 116.
www.celakovice-mesto.cz/ts/

UPOZORNĚNÍ
Od 1. března zůstanou otevírací hodiny pro ve-
řejnost na pobočce Čelákovice státního podni-
ku Česká pošta v sobotu zachovány v původ-
ním rozsahu 8.00–12.00 hod. a k plánovanému 
zkrácení nedojde. Rozsah týdenní otevírací 
doby je 39 hodin. 

red

Nové workoutové hřiště na Městském stadionu
V únorovém vydání Zpravodaje byl příspěvek vyzdvihující opevnění stadionu drátěným (sic!) 
plotem, který nemá smysl více komentovat. My vám nyní představíme workoutové hřiště, které 
v tomto areálu vznikne vedle přístupových schodů směrem k tribuně. Realizace nového hřiště 
bude probíhat od března do konce dubna letošního roku. Vznikne osvětlené moderní hřiště 
s řadou cvičebních prvků, které využijí nejen členové SK OCR Čelákovice, ale i neorganizovaná 
sportující veřejnost. Chybět nebude 11 metrů dlouhý ručkovací žebřík, 2 závěsné konstrukce 
pro šplh, 2 řady ok pro uchycení ručkovacích prvků, 2 hrazdy, 6 metrů dlouhá kladina a mnoho 
dalšího. Správcem bude Čelákovická sportovní, p. o.

Josef Pátek, starosta, Miroslav Opa, místostarosta II

Na vybudování nového workoutového hřiště se dohodlo město Čelákovice s SK OCR Čelákovice pod vedením 
Jana Pfeffera a nahradí stávající hřiště v prostoru u Labe. Zdroj: Original Workout

Místo na Městském stadionu, kde bude nové workoutové hřiště. Foto: -dv-



březen 2021 / 9

zastupitelská aréna / informace

ODS ANO 2011PRO Č

Otázka
????????????????????????????????? ?

Zásadně nesouhlasíme! Státní podnik Česká 
pošta přistoupil na pobočce Čelákovice 
k významnému omezení otevíracích hodin 
pro veřejnost již od 1. října 2020. V té době 
se snížil celkový týdenní rozsah otevírací 
doby ze 48 hodin na 39, navíc do 18.00 hod. 
je otevřeno pouze dva dny v týdnu. Další 
omezení či úplné zrušení sobotního provozu 
je pro nás nepřijatelné. Jednak proto, že 
by ve dvanáctitisícových Čelákovicích bylo 
otevřeno jen v pracovní dny, a to v rozsahu 
35 hodin, a jednak proto, že pro řadu občanů, 
kteří především dojíždějí do Prahy, je otevírací 
doba do 16.00 hod. zcela nevyhovující. Rada 
města na schůzi konané 9. února vyslovila 
k návrhům na úpravu provozní doby České 
pošty v Čelákovicích zásadní nesouhlas. 
Zároveň jsme se obrátili na předsedkyni 
Rady Českého telekomunikačního úřadu 
a na zakladatele České pošty, Ministerstvo 
vnitra, s žádostí o prověření postupu státního 
podniku. Pevně věříme, že bude i v budoucnu 
zachován sobotní provoz čelákovické pošty.

Petr Studnička, zastupitel

Kdybychom uspořádali anketu mezi lidmi, 
troufneme si odhadnout, že většina, ne-li 
všichni, by na tuto otázku odpověděli „ne-
souhlasím“. Odpovídáme tak i my. Naopak, 
Česká pošta by měla otevírací doby svých 
poboček, nejen té v Čelákovicích, rozšiřo-
vat, tak, aby odpovídaly skutečným potře-
bám veřejnosti. Dnes jeden musí „zdrhnout 
z práce“ nebo si pomalu vzít dovolenou, aby 
se na poštu v otevíracích hodinách dostal. 
Pokud by mělo dojít k omezení otevírací doby 
v sobotu, resp. zavření pošty v sobotu, je 
to velmi nevhodné a rozhodně s tím nesou-
hlasíme. Vhodnější by bylo naopak alespoň 
v jednom z pracovních dnů otevírací dobu 
prodloužit třeba do 19.00, aby na poštu mohli 
zajít i ti, kteří dojíždějí do práce – a těch je 
v Čelákovicích dost a jistě by jim to ulehčilo 
situaci. Chápeme, že personální zajištění není 
jednoduché, ale věříme, že je zvládnutelné. 
Čelákovice jsou velké město, poštovní služby 
jsou hojně využívané a Česká pošta by měla 
svým klientům vycházet vstříc, nikoliv naopak.

Zdeňka Tichá, zastupitelka

S omezováním otevírací doby České pošty 
pro veřejnost v Čelákovicích rozhodně 
nesouhlasíme. Mnoho lidí z našeho města 
dojíždí do Prahy a okolí za prací a jedinou 
možnost, kdy navštívit poštu, tak mají buď 
ráno, nebo naopak co nejpozději. Mnozí se 
navíc dostanou k přepážce pouze v sobotu. 
Součástí naší pobočky je také Czech POINT, 
který je asistovaným místem výkonu veřejné 
správy, a ten by měl být pracujícím občanům 
dostupný. Proto si myslíme, že zrovna sobota 
je velmi důležitá, a rozhodně bychom tento 
den otevírací dobu neomezovali. V dnešní 
době je také na zvážení, jestli znovu neobno-
vit balíkomaty. Myslíme si, že město velikosti 
Čelákovic si rozhodně zaslouží poštovní 
služby v plném rozsahu.

Martin Bajer, zastupitel

Souhlasíte s postupným omezováním otevírací doby pro veřejnost 
na čelákovické pobočce České pošty?

ODS ANO 2011PRO Č

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

Novými krajskými městy se stanou Čelákovice a Bruntál
V letošním roce si v Česku připomínáme 
20. výročí krajského zřízení. Ministerstvo vni-
tra, do jehož kompetence patří agenda ve-
řejné správy, přišlo s návrhem na vytvoření 
nového sídla Středočeského kraje a na pře-
sun sídla Moravskoslezského kraje. Zatímco 
u Moravskoslezského kraje přijde o status 
krajského města Ostrava a novým sídlem se 
stane Bruntál, pak u Středočeského kraje 
probíhal boj mezi Mladou Boleslaví a Klad-
nem, které jsou statutárními městy, a Čeláko-
vicemi, které nakonec v celém klání zvítězily.
Vláda České republiky již na své schůzi konané 
v listopadu 2020 projednala vládní návrh záko-
na, kterým se zřizuje nové sídlo Středočeského 
kraje v Čelákovicích a mění sídlo Moravskoslez-
ského kraje z Ostravy na Bruntál. U ostatních 
krajů ke změnám jejich sídel nedochází.
„V případě Středočeského kraje jsme cítili po-
třebu zřídit nové krajské sídlo, neboť sídlo 
umístěné na území hlavního města Prahy nám 
přišlo jako nedůstojné,“ uvedl jeden z ministrů 
současné vlády. Je faktem, že v případě Stře-
dočeského kraje měla silnou vyjednávací pozi-
ci obě statutární města, ale ze strany Kraje byl 
velký tlak na to, aby sídlo Středočeského kraje 
bylo v bezprostřední blízkosti hlavního města 
Prahy. Vzhledem k tomu, že současná hejtman-
ka Petra Pecková je z Mnichovic a její statutár-
ní náměstek Martin Kupka z Líbeznic, zvítězily 
jednoznačně Čelákovice, které se stejně jako 
dvě předchozí obce nacházejí na území okresu 
Praha-východ.
Starosta Čelákovic Josef Pátek k jednomysl-
nému rozhodnutí vlády uvedl: „Krajské sídlo je

pro Čelákovice velkou výzvou, neboť dosud 
jsme nebyli ani okresním městem, ani sídlem 
správního obvodu obce s rozšířenou působnos-
tí. K výběru Čelákovic přispěla jejich výhodná 
poloha a velmi dobrá dopravní dostupnost. Od 
1. července se sem postupně přesunou úřed-
níci krajského úřadu. Celá akce zřízení nového 
Krajského města je financována ze státního 
rozpočtu České republiky.“ Z důvodové zprávy 
k vládnímu návrhu zákona rovněž vyplývá, že 
lokalita byla vybrána i díky plánované výstavbě 
terminálu vysokorychlostní trati Polabí nedale-
ko Čelákovic.

Nová krajská města v České republice od 1. července 2021. Zdroj: Vládní návrh zákona, 2020

Milí a pozorní čtenáři, pokud jste dočetli bez 
pochyb až sem, tak nám dovolte připomenout, 
že 1. dubna je apríl :). Apríl je už od 16. sto-
letí spojen s různými žertíky a drobnými zlo-
myslnostmi. U médií dovoluje tradice překro-
čit rámec serióznosti a vypustit tzv. kachnu. 
Předpokládá se, že apríl vznikl jako reakce 
na změnu ročního období ze smutné zimy na 
veselejší jaro. První písemná zmínka v Česku 
zmiňuje apríl v roce 1690 a zápis pochází od 
Bartoloměje Chrystellia z Prahy. Hezký apríl 
vám přejí

Évonelč ínčkader ydar Ejadovarpz
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Sčítání lidu, domů a bytů 
2021

informace o vzdělání. Například matrika vyso-
koškolských studentů může poskytnout infor-
mace, kolik osob úspěšně absolvovalo studia 
na vysoké škole, ale už samozřejmě neobsahuje 
údaje, kde se tito lidé koncentrují. Informace 
ze sčítání jsou velmi důležité pro hasiče a dal-
ší složky integrovaného záchranného systému. 
Lze se z nich dozvědět, kolik je v kterém domě 
bytů, z čeho jsou nosné zdi, z jakého materiálu 
jsou domy postaveny, zda je do domu zave-
den plyn, jak je dům vysoký, kolik má pater. To 
vše potřebují záchranáři znát, aby mohli lidem 
v daném domě co nejrychleji pomoci. Zároveň 
jsou data ze sčítání velmi důležitá při zpracová-
ní krizových a evakuačních plánů. Vývoj počtu 
obyvatel na našem území z jednotlivých sčítání 
prováděných v letech 1869–2011 zachycuje ta-
bulka na této straně.

VÝZNAM SČÍTÁNÍ
Sčítání přináší nenahraditelné údaje, které jsou 
důležité pro jednotlivce, pro společnost, pro 
státní správu a samosprávu i pro podnikatele. 
Přehled o věkové struktuře obyvatel je klíčový 
například pro místní správu při plánování počtu 
míst v mateřských školách, základních školách 
či v domovech s pečovatelskou službou. Tytéž 
údaje jsou cenné i pro firmy, které nabízejí služ-
by pro seniory, i pro firmy, jež se zabývají tře-
ba hlídáním dětí. Dalšími údaji, které nelze bez 
sčítání zjistit, jsou údaje o dojížďce do škol a do 
práce, podle nichž například dopravní podniky 
plánují své linky. 
Pomáhají též informace o faktickém bydlišti. 
V evidenci obyvatel je uveden jen trvalý pobyt, 
který však v dnešní době mnohdy nic neříká 
o tom, kde lidé skutečně žijí. Důležité jsou také 

Počet obyvatel v jednotlivých sčítáních v le-
tech 1869–2011 

Rok Počet obyvatel

1869 7 565 463

1880 8 223 227

1890 8 666 456

1900 9 374 028

1910 10 076 727

1921 10 009 480

1930 10 674 240

1950 8 896 086

1961 9 571 531

1970 9 807 697

1980 10 291 927

1991 10 302 215

2001 10 230 060

2011 10 436 560

Zdroj: Český statistický úřad, 2021

SČÍTÁNÍ 2021
Dne 28. července 2020 podepsal prezident re-
publiky zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 
2021. Letošní sčítání, které lze označit za nej-
modernější v naší historii, bude probíhat přede-
vším on-line, listinné formuláře budou vyplňovat 
ti, kteří možnost sečíst se přes internet nevyužijí. 
Rozhodný okamžik nastane o půlnoci 26. břez-
na a odhaduje se, že možnost sčítání on-line 
využije až 60 % obyvatel a kvůli nepříznivé epi-
demické situaci může být tento údaj ještě vyš-
ší. Hlavním partnerem pro ty, kteří se nesečtou  

Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) je největší statistický cenzus na světě. První soupis veškerého 
obyvatelstva byl proveden v 17. století v kanadské provincii Québec a první celonárodní sčítání 
proběhlo v roce 1703 na Islandu. Pravidelná sčítání lidu na našem území byla zahájena v době vlá-
dy Marie Terezie. První moderní sčítání lidu v Rakousko-Uhersku proběhlo v roce 1869, přičemž 
bylo rozhodnuto, že sčítání se bude pravidelně opakovat každých 10 let. V samostatném Čes-
koslovensku proběhla sčítání v letech 1921, 1930, 1950, 1961, 1970, 1980 a 1991, v samostatné 
České republice pak v letech 2001 a 2011, a to nejbližší bude probíhat od března do května 2021. 
V uplynulých 150 letech se sčítání lidu nekonalo pouze jednou – v období druhé světové války.

Hustota osídlení města Čelákovic na základě dat Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Zdroj: Český statistický úřad, 2020
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on-line, je Česká pošta. Předseda Českého statistického úřadu Marek 
Rojíček k letošnímu sčítání uvádí, že letošní sčítání bude charakteristické 
nižším počtem otázek, kterých je oproti minulému sčítání asi polovina.

Sčítání začne v sobotu 27. března a skončí v úterý 11. května 
2021. Přes internet se lidé sečtou mezi 27. březnem a 9. dub-
nem 2021. Lidé se budou moci sečíst jednoduše a bezpečně 
přes internet na webu www.scitani.cz nebo přes mobilní apli-
kaci (v Google Play i App Store pod názvem „Sčítání21“), a to 
bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem nebo návštěvy 
kontaktního místa sčítání. Činnost sčítacích komisařů při te-
rénním došetření bude probíhat od 17. dubna do 11. května. 

„On-line sčítání, kromě toho, že je rychlé a jednoduché a lze ho provést 
odkudkoli, kde je připojení k internetu, má ještě řadu dalších výhod. Napří-
klad tu, že za celou rodinu může vyplnit sčítací formuláře jeden člen, který 
má s používáním internetu největší zkušenosti. Stačí, když mu ti ostatní 
nadiktují své údaje, a on je do počítače, tabletu či mobilu vloží,“ upozorňuje 
na výhody on-line sčítání Marek Rojíček. On-line sčítání rovněž představu-
je ideální variantu z hlediska obrany proti šíření koronaviru. Není totiž třeba 
kvůli němu nikam chodit, s kýmkoliv se potkávat, přebírat a předávat for-
muláře a obávat se případné nákazy. On-line sečíst se můžete pohodlně 
z domova, i když budete třeba zrovna v karanténě.
Ten, kdo se z jakéhokoliv důvodu nebude moci sečíst on-line, vyplní v dru-
hé fázi sčítání klasický listinný formulář. Za velmi přísných hygienických 
opatření ho občan získá od sčítacích komisařů spolu s odpovědní obál-
kou. Vyplněné formuláře bude možné zdarma vhodit do jakékoliv poštovní 
schránky, poslat na P. O. Box České pošty nebo odevzdat na kontaktním 
místě sčítání. 
Podle údajů Organizace spojených národů proběhne letos sčítání na úze-
mí 55 států světa. V Evropské unii proběhne letos ve všech jejích člen-
ských státech.

POVINNOST KE SČÍTÁNÍ
Povinnost sečíst se mají všichni občané České republiky, kteří zde mají 
trvalý pobyt. Sečíst se musí i ti občané, kteří sice trvalý pobyt v Česku 
nemají, ale ve skutečnosti v rozhodný okamžik (půlnoc z 26. března na 
27. března 2021) na území České republiky žijí, tj. například se vrátili z ci-
ziny, ale ještě se nepřihlásili k pobytu. Nezáleží na tom, kde takový člověk 
ve světě žije, jaké má občanství. Nezáleží ani na tom, kde je v zahraničí 
hlášen k pobytu. Týká se to většiny českých občanů žijících v zahraničí, 
protože málokdo si při vystěhování oficiálně ukončuje trvalý pobyt. Ob-
čanů žijících v zahraničí, kteří mají pobyt na území Česka ukončený, se 
sčítání netýká. Hustota osídlení na území města Čelákovic je zobrazena na 
obrázku na předcházejícící straně.

VÝSLEDKY SČÍTÁNÍ
Sčítání 2021 představuje cenný zdroj dat o životě v České republice. Prv-
ní výsledky sčítání budou zveřejněny na přelomu let 2021 a 2022. Další 
výstupy budou publikovány podle průběhu zpracování. Vše bude zdarma 
k dispozici v rámci nové webové prezentace, která umožní sestavovat ta-
bulky, grafy i mapy podle vlastních zadání. Statistický geoportál nabídne 
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1987 10 665
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1991 10 275
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Zdroj: Český statistický úřad, 2021

interaktivní mapy, jež budou zobrazovat výsledky jak pro administrativní 
územní celky, tak pro data ve čtvercové síti (tzv. gridy). Výsledky sčítání 
budou k dispozici také ve Veřejné databázi Českého statistického úřadu, 
včetně formátu otevřených dat. Rychlost zveřejnění výsledků bude závislá 
na tom, kolik občanů se sečte elektronicky.
Pro srovnání, před 10 lety se elektronicky sečetla čtvrtina obyvatelstva. 
V elektronické podobě obdržel Český statistický úřad 4,33 mil. formulářů. 
Vývoj počtu obyvatel města Čelákovic je zobrazen v grafu dole.

VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ SČÍTÁNÍ V PRAXI
Záchranáři potřebují spolehlivá data ze sčítání k určení koeficientu nebez-
pečí, strategie zásahu i rozmístění výjezdových základen a stanic. Sčítání 
lidu, domů a bytů přináší velké množství potřebných údajů, jež nelze jiným 
způsobem efektivně zjistit a které pomáhají i při rozvoji integrovaného zá-
chranného systému. Při plánování sítě výjezdových základen zdravotnic-
ké záchranné služby se vychází z několika kritérií, včetně počtu obyvatel 
v dané lokalitě. Tato kritéria pak, s ohledem na velikost obce, určují rozlo-
žení a počet výjezdových základen na území kraje.
„Dostupnost zdravotnické záchranné služby je dána zejména plánem po-
krytí území kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby. 
Počet výjezdových základen a jejich rozmístění jsou závislé na demogra-
fických, topografických a rizikových parametrech jednotlivých lokalit a zo-
hledňují i poskytnutí zdravotnické záchranné služby na území sousedících 
krajů,“ doplňuje Marek Slabý, prezident Asociace zdravotnických záchran-
ných služeb ČR. V roce 2011, kdy probíhalo poslední sčítání, bylo v České 
republice celkem 281 výjezdových základen a 514 výjezdových skupin. 
Aktuálně reportuje zdravotnická záchranná služba 315 výjezdových zákla-
den a 596 výjezdových skupin.
Statistické údaje ze sčítání jsou důležité i pro hasičský záchranný sbor. 
Každému území je dle dat ze sčítání přiřazen určitý stupeň nebezpečí. 
Jednotlivé stupně vycházejí ze skutečnosti, zda se na daném místě na-
chází strategické nebo hodnotné objekty, zda se nachází v záplavovém 
území nebo zda jde o velké rekreační oblasti.
„Data, která získáváme od statistiků, jsou nejen pro hasiče, ale i pro celý IZS 
velmi důležitá. Například podle údajů o koncentraci osob na daném území, 
které získáváme při sčítání obyvatelstva, přizpůsobujeme počty sil a pro-
středků, které jsou připraveny kdykoli vyrazit na pomoc k utržené střeše po 
silném větru, k úniku nebezpečných látek nebo třeba k požáru. Statistické 
informace zpracovávají specialisté do podkladů, které jsou k dispozici na-
šim operačním střediskům, ale také našim jednotkám jedoucím k zásahu. 
Důležitá je pro nás každá informace, která nám pomůže lépe zvládnout zá-
sah, včetně například počtu podlaží nebo použitých stavebních materiálů,“ 
přibližuje praxi Drahoslav Ryba, generální ředitel Hasičského záchranného 
sboru ČR.
V České republice je nyní 246 stanic Hasičského záchranného sboru ČR, 
další dvě je nutné postavit s ohledem na tzv. plošné pokrytí, tedy kritérium 
stanovené právní normou, která určuje pro každé místo v České republice 
zejména dobu dojezdu jednotky, množství sil a také druh a počty techniky. 
Plošné pokrytí se pravidelně reviduje, k čemuž poslouží také data získaná 
díky Sčítání 2021.

Kontakty
Oficiální web: www.scitani.cz
Infolinka: 274 056 789 
(každý pracovní den v provozu od 8.00 do 16.00 hod.)
E-mail: dotazy@scitani.cz
Tisková mluvčí: Jolana Voldánová, 
 e-mail: jolana.voldanova@scitani.cz,  
 tel.: 704 659 357

Téma zpracoval
Petr Studnička
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střípky z činnosti  
městské policie

V případě potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

Strážníci našli večer v poli za městem odstave-
né vozidlo. Milenci, kteří se vzhledem k nouzo-
vému stavu dlouho neviděli, hlídce slíbili, že do 
začátku zákazu nočního vycházení „vše stih-
nou“ a místo opustí.

Hlídka MP byla požádána operačním důstojní-
kem PČR o pomoc při zadržení agresivní zlo-
dějky v obchodě. Strážníci pachatelku zadrželi, 
a protože se krádeží dopustila i v minulosti, byla 
převezena na obvodní oddělení PČR k dalšímu 
opatření.

Strážníci zjistili závadu na světelném značení 
železničního přejezdu a informovali výpravčího 
Správy železnic. Ten poté zajistil servisní firmu. 
Strážníci poté zajišťovali bezpečnost projíždějí-
cích vozidel.

Strážník si ve svém osobním volnu všiml 
dvou podezřelých osob, které se pokusi-
ly vloupat do kontejneru na elektroodpad, 
proto přivolal své kolegy na pomoc. Jakmile 
mladíci uviděli vozidlo MP, dali se na útěk. 
Strážníci jednoho zadrželi a lustrací zjistili, že 
je hledán Policií ČR. Proto byl převezen na 
služebnu OO PČR.

Hlídka MP přijala oznámení o podivném muži, 
který se pohybuje v prostoru benzinové čerpací 
stanice s otevřeným ohněm u stojanů a kouří. 
Strážníci muže našli a předali ho hlídce PČR, kte-
rá zajistila jeho převoz do psychiatrické léčebny.

Hlídka řešila situaci, kdy chlapec omylem 
zavřel na balkoně svoji matku a v bytě zůstal 
sám s ročním sourozencem. Na místě to po-
tvrdila i matka stojící na balkoně. Strážníkům 
se podařilo dostat do obytného domu a za 
pomoci přiměřené síly i do bytu a matku „vy-
svobodit“.

Městys Lázně Toušeň požádal o prošetření pří-
padu autobusových sedaček odložených do 
kontejneru na papír a vedle něj. Podle kamero-
vých záznamů byl pachatel zjištěn. Dostal poku-
tu a místo musel uklidit.

MP přijala oznámení, že jakýsi člověk, z něhož 
jde strach, nabízí na náměstí k prodeji zánovní 
drahé horské kolo za velmi nízkou cenu a při od-
mítnutí koupě vyhrožuje násilím. Strážníci muže 
zajistili. Kolo bylo odcizeno u Mladé Boleslavi 
a tato osoba strávila více než 10 let ve výkonu 
trestu odnětí svobody. Věc dále šetří kriminální 
služba PČR.

Hlídka MP přijala oznámení o požáru nízké bu-
dovy v Čelákovicích. Na místě byla nalezena 
jedna osoba, která uvedla, že spala, pak ucítila 
silný dým, a tak vyběhla na ulici. Strážníci po-
mohli členům HZS a SDH na místě události.

Ulice B. Smetany, 14. 2. 2021. Foto: Ondřej Turek

Není asi třeba občanům představovat problematiku emisí a znečištění ze slévárny TOS-MET. A proč 
o tom píši? Bydlím doslova v sousedství a excesy s emisemi již nechci dále tolerovat. Jde o naše 
zdraví i majetky.
Proto jsem se v závěru loňského roku, nespokojen s nečinností a pasivitou města i kraje, rozhodl 
problém nejen řešit, ale pokusit se ho i konečně vyřešit. Po konzultaci s panem ministrem životního 
prostředí Richardem Brabcem, se kterým celou situaci pravidelně nadále konzultuji a radím se, jak 
postupovat dál, jsem se na začátku obrátil i na Českou inspekci životního prostředí s podnětem na 
prověření úniku prachu z provozovny společnosti TOS-MET slévárna, a. s.
Na základě mého podnětu byla v provozovně provedena dne 12. 1. 2021 kontrola. Ze slévárny tehdy 
nebyl zaznamenán žádný nadměrný únik prachu nebo kouře. Společnost TOS-MET slévárna, a. s., 
musí provozovat své zdroje znečišťování ovzduší pouze v souladu s integrovaným povolením, které 
vydal Krajský úřad Středočeského kraje.
Vzhledem k umístění slévárny v bezprostřední blízkosti obytné zástavby provede inspekce společně 
s Krajským úřadem Středočeského kraje přezkum integrovaného povolení. V rámci tohoto přezkumu 
provede analýzu předepsaných podmínek a navrhne případné úpravy, které by měly zlepšit situaci 
v okolí slévárny.
Obracím se tímto na všechny občany, kteří se často setkávají s excesy a znečištěním životního pro-
středí ze slévárny, aby mi posílali dokumentaci, především fotografie s datem, na e-mail: holmi9@
seznam.cz. Děkuji všem za případnou spolupráci.
 František Holcman

Je pravda, že pan Holcman vyjádřil svoji nespokojenost s životním prostředím v bezprostřední 
blízkosti společnosti TOS-MET slévárna, a. s., již někdy v průběhu druhé poloviny roku 2020 na 
Ministerstvu životního prostředí. Bohužel, je velká škoda anebo záměr, že vyjádření, které dostal, 
nezveřejnil.
Nebudu polemizovat, zda spad je nebo není od slévárny, ale je potřeba si uvědomit, že slévárna 
vzhledem ke své činnosti vypouští určité množství emisí do ovzduší a ty se někde v okolí projeví. Jed-
ná se o povolené množství, které je stanoveno v integrovaném povolení. Při nulových emisích nelze 
slévárnu provozovat, slévárna by měla být v průmyslové zóně na okraji města. Slévárna se nepřiblížila 
obytné zóně a tam, kde je hutní provoz blízko obytné zástavby, jsou problémy stejné všude ve světě.
Nemyslím si, že jsou zástupci města Čelákovic nebo Česká inspekce životního prostředí pasivní. 
V minulém roce zde proběhly tři kontroly ze strany ČIŽP, Krajského úřadu, a to včetně přezkoumání 
a snížení limitů integrovaného povolení.

Petr Bek, výrobně-technický ředitel TOS-MET slévárna, a. s.

Začal jsem řešit znečištění města ze slévárny TOS-MET

Reakce společnosti TOS-MET slévárna, a. s., 
na článek Františka Holcmana

Důrazně se ohrazujeme proti tvrzení pana Holcmana, že město nekoná a je pasivní ve věci znečiš-
ťování ovzduší společností TOS-MET slévárna, a. s. Naopak, intenzivně komunikujeme a konáme 
směrem k České inspekci životního prostředí, v roce 2020 a dokonce už i v letos jsme za město po-
dali proti TOS-METu podněty k prošetření úniku emisí. Zároveň se Čelákovice účastní všech jednaní 
na Krajském úřadu Středočeského kraje, který vydává či upravuje integrované povolení platné pro 
TOS-MET. V loňském září díky městu Čelákovice bylo dokonce upraveno toto povolení výrazně ve 
prospěch vlivu na naše ovzduší. Město tedy rozhodně pasivní není, a to i přesto, že prakticky nemá 
na TOS-MET jakékoli legislativní přímé „páky“.

Josef Pátek, starosta, Marek Skalický, radní

Reakce města na článek Františka Holcmana
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dopisy 

k tradici, lásku k životu jako takovému, lásku 
k lidem…
Odešel PAN UČITEL, na jehož hudební i výtvar-
ný um, znalosti, přístup k dětem i osobitý humor 
s láskou a úctou vzpomínají žáci škol základních 
i žáci zdejší školy umělecké napříč několika ge-
neracemi. 
Odešel PAN MUZIKANT a bude všem nezměrně 
chybět nejenom jako interpret, dirigent a skla-
datel, vedoucí Komorního souboru a Orchestru 
Bohumíra Hanžlíka, ale i jako tvůrce nespo-
četného množství aranží hudby vážné, lidové 
i populární pro různá nástrojová a pěvecká ob-
sazení. Jeho dětské skladby a opery, žáky tak 
oblíbené, zaznívaly ve třídách, na chodbách 
školy i na jevištích. Tisíce popsaných notových 
papírů svědčí o jeho neskutečné invenci, praco-
vitosti a entuziasmu. 
Odešla OSOBNOST vskutku renesanční, s pře-
sahem od hudby k umění výtvarnému a literár-
nímu, s hlubokými znalostmi naší i světové his-
torie. Z jeho odborných a popularizačních textů 
hudbě a historii věnovaných se učí nejenom žáci 
uměleckých škol, ale v celostátním měřítku 
i studenti pedagogických fakult.

Odešel ČLOVĚK, kterého jsme všichni obdivo-
vali, uctívali a milovali. A to nejenom pro jeho 
zásluhy, ale hlavně proto, jaký byl. Otevřený 
novému, ale respektující tradici, přívětivý, ale 
přísný na sebe i ostatní, skromný, ale cílevědo-
mý, přátelský se smyslem pro humor. Nebylo 
možné, aby nevstoupil do našich srdcí a mysli, 
kde navždy vytvořil svoji nesmazatelnou stopu.
A tak ve smyslu textu písně „The show must 
go on“, která zazněla i na posledním rozlouče-
ní s ním, chceme v jeho šlépějích „jít dál, i když 
nyní se nám srdce láme…“

kolegové a přátelé ze ZUŠ Jana Zacha 
Čelákovice

Za Bohumírem  
Hanžlíkem…

Čas je neúprosný a běh života též…
Přesto nemůžeme uvěřit, že místo u společné-
ho stolu ve sborovně naší školy (ZUŠ Jana Za-
cha Čelákovice) zůstává prázdné. Kéž by osud 
takové osobnosti, jako byl pan Bohumír Hanž-
lík, dopřál tolik času, aby stihl dokončit vše, 
co zamýšlel předat, aby stačil rozdat všech-
nu lásku k hudbě a k umění vůbec, k historii, 

Bohumír Hanžlík. Foto: soukromý archiv

chodíme kolem nich

Pamětní deska Matěje 
Červenky

Omezení způsobená pandemií nebezpečného 
viru, jehož zvětšenina připomíná námořní minu 
ve tvaru koule s „čudlíky“ (narazíš na čudlík 
a letíš i s lodí), nám znepříjemňuje volný pohyb 
a návštěvu oblíbených míst.
Někteří naši spoluobčané považují tato ome-
zení za nehorázné porušování osobní svobody, 
ale většina snad chápe, že je to v zájmu zdraví 
celku. V tomto mumraji zde zcela zaniklo úno-
rové pětisté výročí narození Matěje Červenky 
v Čelákovicích (15. února 1521). Neznáme jeho 
podobu a nevíme, kde stával jeho rodný dům. 
Možná že zanikl někdy ve třicetileté válce, ale 
určitě nestál v ulici, která nese jeho jméno. 
Proto je pamětní deska připomínající toho-
to zdejšího rodáka umístěna na vnitřní straně 
jižní ohradní zdi čelákovické tvrze. Tvrz – sídlo 
Městského muzea – byla z výše uvedených dů-
vodů také pro návštěvníky dočasně uzavřená, 
a tak si desku prohlédněte osobně, až bude 
lépe a radostněji.
Matěj Červenka, někdy zvaný Erithacus (la-
tinský název krásného drobného ptáčka), byl 
jedním z významných biskupů Jednoty bratr-
ské a spisovatel (dalšími např. Jan Blahoslav, 
Jan Augusta a Jan Amos Komenský). Po záni-
ku radikálního husitství se Jednota od svého 
založení v roce 1457 (například s podporou 
Petra Voka z Rožmberka, Karla Staršího ze 
Žerotína a dalších lidí) stala významnou sou-
částí české společnosti navazující na českou 
reformaci. Po neúspěchu protihabsburského 
povstání v roce 1620 téměř zanikla. Její čin-
nost obnovili moravští exulanti v Horní Lužici 
a četnými misiemi se stala jednou ze světo-
vých křesťanských náboženských společností 
známých jako Moravská církev. Veřejné půso-
bení v českých zemích jí bylo umožněno až ve 
2. polovině 19. století.

Námořní mina. Zdroj: internet

Dne 13. března oslaví kulaté 
narozeniny paní Helena ČE-
CHUROVÁ z Čelákovic.
Vše nejlepší a hodně zdraví do 
dalších let přeje manžel, dce-
ra Jaroslava a syn Jiří.

Dne 7. března uplyne rok, kdy 
nás navždy opustil Josef MU-
CHA. Milovaný manžel, táta, 
děda, bratr a kamarád.
Kdo jste znali, vzpomeňte si 
na něj s námi...

rodina

společenská kronika

V letošním roce nás opustili dva výborní druholi-
goví hráči Spartaku Čelákovice Jaroslav KUBEŠ 
(88 let) a František PIŠTORA (81 let).
Čest jejich památce!
Vzpomínají spoluhráči.

Dne 17. března by se dožil 80 
let náš milý tatínek a dědeček 
pan Jiří PĚŠKA. 
Již 13 let uplynulo od doby, 
kdy nás navždy opustil.
Stále vzpomíná rodina.

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. 

Kde jsme?
V současné době jsme většinou doma, v práci, 
okolo domova, na procházce v místě bydliště. 
Nebo vyrážíme na výlet do blízké přírody, na 
kopec, zamrzlý rybník, na běžky. Museli jsme 
se vzdát oblíbených pobytů na horách, na sjez-
dovkách.
Mnozí z nás však nesnesou tu nesvobodu po-
hybu a vyráží i tak na hory, na exkluzivní do-
volené např. do Egypta a dalších pohádkových 
zemí. Fotí se, pózují a zahlcují svými krásnými 
zážitky sociální sítě.
Děti se mě ptají: „Mami, jak to, že oni můžou 
a my ne? My bychom také chtěly...“
Co na to říct?
Cítím, že tito lidé postrádají empatii, citlivost, 
jsou bezohlední, sebestřední, sobečtí.
Dobře, ať si jezdí a užívají, kde chtějí, nezávi-
dím jim to a i přeji. Ale mohli by si to nechat 
alespoň pro sebe, nemít potřebu to se všemi 
sdílet, šířit to, prezentovat se. S ohledem na 
všechny ty lidi, kteří jsou v propadu svých zá-
kladních životních jistot, na pokraji fyzických 
a psychických sil, jsou v izolaci, karanténě, 
v nemocnici.
S ohledem na ty, kteří strádají finančně, pra-
covně, vztahově, na ty, kteří si nemohou do-
volit ani pomyslet jet na hory, natož do teplých 
krajů.
Přijde mi neuvěřitelné, nepochopitelné, že to ti 
dovolenkáři nevnímají a musí své splněné tou-
hy ukazovat všem, dávat na odiv, kde byli, co 
zažili, co jedli. Kdyby však vyráželi proto, aby 
načerpali potřebnou sílu, nadhled, odpočinuli 
si a mohli by potom být oporou a pomocí těm, 
kteří to potřebují, tak by to mělo i smysl.
Přeji všem, aby mohli využívat tento zvlášt-
ní čas (pro někoho již nesnesitelný) k hledání 
smyslu života, jeho podstaty, co zůstává a je 
neměnné, o co je možné se opřít, když svět se 
„hroutí“. V čem mít jistotu, naději, v co důvě-
řovat.

S láskou Jana V.
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volný čas / sportinformace / speciální bezplatná inzerce – podpora podnikání

PRAVIDLA VOLEBNÍ KAMPANĚ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČELÁKOVIC
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané v pátek 8. října a sobotu 9. října 2021

Propagace kandidující politické strany, politického 
hnutí nebo koalice a jejich kandidáta anebo voleb-
ní agitace ve prospěch kandidující politické strany, 
politického hnutí nebo koalice a jejich kandidáta 
je možná:
n  přenosnými panely do výšky a záborové plochy 

max. 2 m, s podmínkou bezpečného instalování 
a rozmístění na veřejném prostranství po doho-
dě s městem Čelákovice, 
úhrada: 75 Kč za 1 m2 a den;

n  akcemi a provozováním volebních stánků na veřej-
ném prostranství po dohodě s městem Čelákovice,

 úhrada: 1 000 Kč/akce;
n  na plakátovacích plochách města Čelákovic, 

při dodržení zásady rovnosti kandidujících po-
litických subjektů, nejdříve 16 dnů přede dnem 
voleb, za podmínek sjednaných se správcem 
plakátovacích ploch – Technickými službami 
Čelákovice, příspěvková organizace,
úhrada: bezplatně;

není možná:
n ve Zpravodaji města Čelákovic;
n na webových stránkách města Čelákovic;

n  na oficiálním facebookovém profilu města Čelákovic;
n  prostřednictvím aplikace „Mobilní rozhlas“ měs-

ta Čelákovic;
n v informačních skříňkách města Čelákovic;
n  na plakátovacích plochách města Čelákovic za úplatu.
V průběhu volební kampaně je zakázáno:
n  umístění volebních panelů na lampách veřejné-

ho osvětlení a městských stavbách;
n  umístění volebních panelů na náměstí 5. květ-

na a přilehlých parcelách (č. 3201/1, 3201/3, 
3202/1, 3202/3, 3202/4, 3202/5, 3202/6);

n  svévolné vylepování volebních plakátů na plaká-
tovací plochy města Čelákovic;

n  pořádání předvolebních akcí a provozování vo-
lebních stánků na místě a v době konání kultur-
ních, sportovních či jiných akcí města Čelákovic, 
stejně tak akcí pořádaných organizacemi, které 
město Čelákovice zřizuje.

Pořádání předvolebních akcí a provozování voleb-
ních stánků je dále zakázáno na náměstí 5. května 
v době konání Polabských farmářských trhů pro-
vozovaných na základě smlouvy s městem Čelá-
kovice a akcí pořádaných jinými subjekty na zákla-

dě předchozího souhlasu města Čelákovic. 
Volební kampaň před volbami do Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky je upravena 
zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamen-
tu České republiky a o změně a doplnění někte-
rých dalších zákonů, v platném znění, a zákonem 
č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách 
a v politických hnutích, v platném znění, a může být 
dále usměrňována nařízením Krajské hygienické sta-
nice Středočeského kraje se sídlem v Praze, mimo-
řádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České 
republiky a krizovým opatřením vlády České repub-
liky z důvodu ohrožení zdraví obyvatel v souvislosti 
s prokázáním a šířením koronaviru označovaného 
jako SARS CoV-2 na území České republiky.
Administrací volební kampaně dle těchto Pravi-
del je pověřen odbor školství, informací a kultury 
Městského úřadu Čelákovice.

Kontakt pro dotazy: odbor školství, infor-
mací a kultury Městského úřadu Čelákovice, 
Michaela Lebedová, tel.: 326 929 107, e-mail: 
michaela.lebedova@celakovice.cz
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senioři

máme tady březen, už bychom rádi cítili jaro, ale 
slunce má ještě krátké ruce. Nicméně chcete-li 
odstup od situace, která nás obklopuje, může-
te si dát procházku, třeba kolem kostela, náho-
nu a Labe, nejhezčích míst u nás, k nabytí nové 
energie.
Abychom zaměstnali nejen nohy, ale i ruce, nabí-
zíme šikovným hospodyňkám „Soutěž o nejhez-
čího velikonočního beránka“. Tato krásná tradice 
může potěšit oči všech diváků, bříška jedlíků, 
a ještě vyhrajete pěknou cenu od města Čeláko-
vice. Obrázky svých beránků zasílejte nejdéle do 

Vážení a milí senioři,

KONTAKTY:
Jana Vondráčková,  

koordinátorka seniorských aktivit, 
e-mail: javon.celakovice@gmail.com,

odbor pro občanské záležitosti,
tel.: 326 929 118

Ilustrační foto: Jana Vondráčková

ČELÁKOVICKÉ ŠKOLKY A ŠKOLY PLNÉ NOVÝCH KNIH

Z nových knih se mohou těšit čelákovické škol-
ky a školy díky projektu „MAP II pro Bandýsko“, 
za kterým stojí nezisková organizace MAS – 
Střední Polabí, z. s. 
Mateřské školy J. A. Komenského, Přístavní, 
Rumunská a MŠ Ekolandia dostaly darem knihy 
v hodnotě celkem 21 tis. Kč. Jedná se o dětskou 
literaturu (říkadla, pohádky, encyklopedie…) do 
knihovniček v jednotlivých třídách mateřských 
škol. Kromě dětských knih obohatily knihovnič-
ky učitelů o odbornou pedagogickou literaturu.
Základní škola Kostelní pak obohatila svou škol-
ní knihovnu o tituly určené mládeži v hodnotě 
3 tis. Kč.
Projekt MAP II pro Brandýsko, zastoupený 
koordinátorkou Emilií Koťátkovou, poskytuje 
školkám a školám i další podporu. Jedná se Ředitelky MŠ J. A. Komenského a MŠ Rumunská s darovanými knihami. Foto: archiv MAS – Střední Polabí, z. s.

o služby sdíleného logopeda, který podporuje
pedagogy, děti i rodiče v oblasti prevence ře-
čových vad. Dalšími odborníky, kteří v MAP II
působí, jsou sdílený speciální pedagog a dět-
ský psycholog. V neposlední řadě mají učitelé
mateřských i základních škol možnost účastnit
se vzdělávacích akcí, které ve svém důsledku
předchází syndromu vyhoření. To vše zdarma
díky projektu MAP II pro Brandýsko.

MAS – Střední Polabí, z. s.

n VODNÉ a STOČNÉ
pro rok 2021 v Čelákovicích:
vodné = 44,18 Kč/m3 bez DPH
stočné = 43,42 Kč/m3 bez DPH
celkem 87,60 Kč/m3 bez DPH
celkem 96,36 Kč/m3 vč. DPH 10 %

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 je splatný do 31. března 2021.

n MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY
Za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů je stanoven poplatek na rok 
2021 ve výši 612 Kč/osoba, který je splatný do 
30. června 2021.

n MÍSTNÍ POPLATEK Z POBYTU
Výše poplatku je 10 Kč/osoba a den.

Informace k místním poplatkům: odbor finanční 
a plánovací, tel.: 326 929 121, 123, 126.

informace

5. dubna na e-mail: seniori@celakovice-mesto.cz.
Obrázky budou zveřejněny a nejúspěšnější bude
odměněn :-) Těšíme se na vaše práce.

Jana Vondráčková, koordinátorka  
seniorských aktivit



březen 2021 / 19

informace

O čem psal Zpravodaj

Čelákovický zpravodaj 
3/1981
Obsah/titulky:
n  Z jednání komunistů na městské a okresní 

konferenci KSČ – VSTŘÍC XVI. SJEZDU KSČ
n Naše setkání
n Poděkování
n Ze země přátel
n Kniha nejlepší přítel
n Kulturně-politický kalendář – duben
n Co víte a nevíte?
n Celospolečensky prospěšný cíl
n Z činnosti JZD Květen
n Zajímavosti okresu Praha-východ
n Z matriky
n Víte, že...
n Sněmování Unionu Čelákovice
n Kontrolní turnaj tenistů
n Duben – měsíc bezpečnosti

Zpravodaj Čelákovic 
3/1991
Obsah/titulky:
n Velikonoce
n Zprávy z radnice
n  Oznámení Českého statistického úřadu o sčí-

tání lidu, domů a bytů k 3. březnu 1991
n Úřad práce
n Česká Mozartiáda
n  Buďme všichni veselí, že jsme se jara dočkali 

(báseň)
n Velikonoční zvyky
n Bezdomovci
n Z dopisů čtenářů
n Tůně v chráněném území
n  Jak dál v našem Středním odborném učilišti 

strojírenském?
n Zápis
n Svatá válka
n Kdo je na tom nejhůře?
n Na téma privatizace (viz níže)
n Dokoná se dílo zkázy?
n Vážení spoluobčané!
n Program KD – březen 1991
n VB informuje
n  Starosta města a zástupce KV OF na fran-

couzském velvyslanectví
n Cestovní kancelář v Čelákovicích
n Křeslo pro hosta – Pavel Zedníček
n  Městský dům dětí a mládeže rozšiřuje nabíd-

ku služeb
n  Program městských kin (kino Oko a kino Svět) 

– březen 1991
n Krajský přebor mladších žákyň v košíkové

NA TÉMA PRIVATIZACE
Malá privatizace vstupuje do našich měst, měs-
teček a obcí. Vlastně do života nás všech. Někde 
razantně, někde váhavěji. Jinde je přijímána se 
zarputilou snahou udržet neproduktivní byrokratic-
ké aparáty, jejichž náklady na přežití jdou na účet 
spotřebitelů – zákazníků. Tedy nás všech. Stejně je 
tomu ve výrobní sféře (oblasti) a všech těch mezi-
článcích mezi výrobou a spotřebitelem.
V té chvíli se stává malá privatizace a její ne-
příznačnost konkrétním základem privatizační-

ho procesu vůbec. S radostí lze přijmout slova 
vyslovená v sobotu 19. 1. 1991 ministryní paní 
Štěpovou, že netrvá již na žádných výjimkách, 
odmítá je a stojí za privatizací, která musí při-
rozeným procesem přerůst v privatizaci, dejme 
tomu, velkou. Ono dělení totiž je dáno vícemé-
ně monopoly a kartely, jejichž rozbití je třeba 
provést, řečeno laicky – stupňovitě. Současná 
privatizace musí zcela přirozeným procesem 
dospět k privatizaci velkoskladů a menších vý-
robců či uměle vytvořených celků, jejichž inte-
grace není ústrojná. Trh sám o sobě je schopen 
v poměrně krátké době se vyrovnat se svou 
stabilitou. Doufejme i v trpělivost spotřebitele, 
který tuto transformaci musí překonat. Svědčí 
o tom i skutečnost a současnost našich dnů. 
Prvky trhu, byť ve své méně kulturní podobě 
jsou zde.
Bude záležet na každém jedinci bez výjimky, na 
jeho chování i jeho postojích, ať už jako spotře-
bitele, či občana, jemuž záleží na tom, jak se 
bude proměňovat náš zítřek a jak rychlá bude 
naše cesta potřebná k překonání nenormálnosti 
minulého času a překonání vzdálenosti, která 
nás dělí od vyspělejších zemí evropského spole-
čenství. Jsme na startovní čáře, k níž neodděli-
telně patří i výzva okresní komise pro privatizaci 
na Praze-východ. Ve smyslu zákona č. 427/90 
Sb., o převodech vlastnictví státu k některým 
věcem na právnické nebo fyzické osoby.
Je to výzva jak občanům, tak organizacím 
k předávání návrhů provozních jednotek vhod-
ných k zařazení do veřejné dražby. Ve smyslu 
uvedeného zákona mohou občané a organizace 
navrhovat do dražby provozní jednotky působící 
v oblasti služeb, obchodu a jiné než zeměděl-
ské výroby, k nimž měli ke dni 1. 11. 1990 právo 
hospodařeni státní podniky, rozpočtové a pří-
spěvkové organizace a minulé národní výbory. 
Předmětem návrhu mohou být jednotky skláda-
jící se jak z věcí movitých, tak i nemovitých.
Písemné návrhy můžete bezodkladně zasílat na 
adresu: Okresní komise pro privatizaci pro Pra-
hu-východ, Biskupská 7, 110 00  Praha 1.
Provizorní sídlo komise asi na jeden měsíc je 
na Okresním úřadu pro Prahu-východ, nám. 
Republiky 3, 110 00  Praha 1, telefon Praha 
02/ 236 65 65, linky 221, 326.
V návrzích je třeba uvést tyto údaje: název a síd-
lo provozní jednotky; název a sídlo organizace 
mající právo hospodaření k provozní jednotce; 
jméno a adresu navrhovatele.
V případě, že návrh na zařazení provozní jednot-
ky podává organizace, uvede též způsob a da-
tum nabytí vlastnických práv k provozní jednot-
ce státem. Občan uvede tyto údaje, pokud jsou 
mu známy. Tytéž údaje poskytne i organizace, 
která má k provozní jednotce právo hospodaře-
ní (nájemce).

OPK

Zpravodaj města  
Čelákovic 3/2001
Obsah/titulky:
n Zprávy z radnice březen 2001
n Přivítáni byli noví občánci města Čelákovic
n Tříděný odpad v roce 2000

n  Jarní svoz tříděného a nebezpečného komu-
nálního odpadu

n  Od ledna 2001 se otevřel na MěÚ Čelákovice 
úsek sociálně-právní ochrany dětí

n Rekonstrukce školní jídelny pokračuje
n  Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva 

města
n  Výroční valná hromada hasičů města Čelákovic
n  Výbor Smíšené organizace Sdružení zdravot-

ně postižených Čelákovice informuje o plánu 
akcí

n Dveře v TOSu byly otevřeny
n Píšete, ptáte se?
n Nejsou muzea zbytečná?
n  Žáci výtvarného oddělení ZUŠ získali prode-

jem drobné vánoční keramiky na vánočních 
koncertech částku 5 000 Kč, kterou odeslali 
na konto nadace Klíček.

n Vzpomínka na Emila Kaplánka
n Začátek letního času
n Hledáme nový domov!
n Gymnázium Čelákovice
n  Čelákovice a okolí v událostech měsíce břez-

na (viz níže)
n Jak pokračujeme v nehvizdské školičce?
n Oznámení
n Daruj krev!
n Kulturní program – březen
n Program Kulturního domu – březen
n Program Mateřského centra Čelákovice
n  Stolní tenis – i přes první překážku stále na 

prvním místě
n Florbal
n Turisté
n Volejbal
n Union

ČELÁKOVICE A OKOLÍ V UDÁLOSTECH MĚ-
SÍCE BŘEZNA
n  9. 3. 1651 bydlely podle dobového záznamu 

v Čelákovicích 83 osoby. Takto nízký počet 
byl dán průběhem a následky třicetileté války. 
Po uzavření Vestfálského míru začalo obyva-
tel postupně přibývat. Pro názornost uvedu, 
že k 9. 2. 1650 „v dobrém zdraví pozůstávalo 
všech sousedů 16 a 7 vdov“. To znamená, že 
za 13 měsíců se zvýšil počet o 60 osob.

n  30. 3. 1682 získal „reicech“ (tj. společný cech) 
kolářů, kovářů a zámečníků v Čelákovicích 
pravidla – „aby mezi řemeslníky dobrý řád 
zaveden byl“, z Brandýsa nad Labem a 26. 3. 
1724 z Berouna. Pravidla z těchto měst slou-
žila jako vzor pro tvorbu vlastních.

n  13. 3. 1706 nastoupil na čelákovickou faru 
jako duchovní Jan Václav Mezlecký z Pamle-
vů. Byl synem brandýského hejtmana.

n  23. 3. 1775 v době velkého selského povstá-
ní dorazilo do Čelákovic k městské bráně asi 
5 000 mužů, táhnoucích na Prahu. Domnívali 
se totiž, že jim bylo zamlčeno úplné zrušení ro-
boty. V Čelákovicích však byla setnina Waliso-
va jezdeckého pluku. Se vzbouřenci promluvil 
setník Hubet a několik měšťanů. Setník odkázal 
dva zástupce vzbouřenců na purkmistra Mej-
stříka. Ten jim vysvětlil, že místní občané ne-
jsou povinni robotou, a proto se jich celá tato 
záležitost netýká. Možná jen lidí z Hrádku, který 
patřil pod brandýské panství. Celý dav nakonec 
pokojně prošel městem a zamířil k Brandýsu.

Pokračování na str. 20
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Vážení a milí čtenáři,
knihovna již i v době svého uzavření může bez-
kontaktně vydávat předem objednané knihy. 
Knihy můžete objednávat na výše uvedených 
kontaktech a vyzvedávat v běžných výpůjčních 
hodinách nebo po domluvě. Zvonek je vpravo 
vedle vstupních dveří. Na vaše přání vám i kni-
hy připravíme podle našeho výběru, stačí zadat 
pouze žánr a počet. Vybírat tituly můžete nejen 
z beletrie (romány, příběhy), ale také z nauč-
ných knih, jako jsou cestopisy, rukodělné knihy, 
o psychologii, z našich i světových dějin, o zví-
řatech…

Naděžda Picková, ředitelka

Březen
O březnu se říkalo, že je měsícem knihy, nyní se 
uvádí, že internetu a knihovny si ho určily jako 
Měsíc čtenářů. Každoročně knihovny vyhlašují 
svého „Čtenáře roku“. V centru našeho zájmu je 
čtenář a čtení. Ano, čteme a je nás stále hodně! 
Protože se blíží Velikonoce, po Vánocích další 
oblíbené svátky, které slavíme každý rok, máte 
možnost využít knihovnu a vybrat si knihy, ve 
kterých načerpáte inspiraci ke slavnostní i jar-
ní výzdobě a dekoracím pro zkrášlení domova 

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

n  2. 3. 1861 se konala v Čelákovicích volba 
obecního výboru. Purkmistrem byl zvolen An-
tonín Ferles. Při tomto zasedání byli zvoleni 
čestnými občany města Fr. Palacký, dr. Brau-
ner a F. L. Rieger. Toto usnesení se dá chápat 
jako tichá národní demonstrace.

n  24. 3. 1924 se v Čelákovicích narodil Walter 
Hnilička, příslušník R.A.F. (Royal Air Force) 
v Anglii. Bydlel s rodiči a s bratrem Františ-
kem v ulici Jana Zacha, ve čtvrti Za Dráhou. 
Není přesně známé, kdy se dostal do Ang-
lie. Víme, že tuto cestu zahájil přechodem 
hranic s Polskem. V říjnu 1944 byl přidělen 
k 18. skupině 311. bombardovací perutě. 
Zahynul 4. 12. 1944 při cvičném letu, nedlou-
ho po startu v 21 hodin na letounu Liberator 
„O“ FL 981. Celá posádka, tj. sedm členů, 
zahynula. Pohřbeni byli 19. 12. 1944 v Tainu 
ve Skotsku. 29. 5. 1991 byl Walter Hnilička 
povýšen do hodnosti majora ve výslužbě in 
memoriam.

Ondřej Rašín, Městské muzeum v Čelákovicích

Digitální on-line archiv našeho městského 
periodika najdete na webových stránkách  
www.celmuz.cz nebo na webových stránkách 
města www.celakovice.cz – informace – Zpra-
vodaj města – archiv vydaní. Zde najdete pdf 
i listovací verze Zpravodaje od roku 2004 po 
současné vydání. Tyto však neobsahují inzer-
ci, počet stran tak neodpovídá tištěné verzi.

red

a svátečního stolu. Stačí do knihovny zavolat 
nebo poslat e-mail, knihovnice knihy připraví 
a čtenáři si je v běžných výpůjčních hodinách 
vyzvedávají.
Velikonoce nejsou jen obdobím, kdy končí zima 
a začíná jaro, ale patří k nim i mnoho dalších 
zvyků a tradic. Nejznámější a nejvíce dodržova-
né jsou koleda s pomlázkou a barvení vajíček. 
Krásné jaro (nejen) s knihou.

knihovnice

Ilustrační foto: archiv knihovny

základní umělecká
škola jana zacha

Vašátkova 343, Čelákovice
tel.: 326 991 260
e-mail: info@zuscelakovice.cz
http://zus.celakovice.cz

Přijímáme nové žáky 
pro školní rok 2021/2022
HUDEBNÍ OBOR
Do hudebního oboru přijímáme žáky od 6 let na 
základě přijímací talentové zkoušky: zpěv jed-
noduché lidové písně a orientace v rytmu.
V hudebním oboru vyučujeme na tyto hudební 
nástroje: klavír, varhany, zobcová flétna, příčná 
flétna, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, trubka, 
tenor, baryton, pozoun, lesní roh, sólový zpěv, 
kytara, elektrická kytara, basová kytara, housle, 
violoncello, akordeon, bicí nástroje.
Počet přijímaných žáků je omezen počtem vol-
ných míst na jednotlivé hudební nástroje.
Škola má možnost některé hudební nástroje za-
půjčit. Podmínkou studia hry na klavír je vlastní 
nástroj – pianino, nikoliv elektrický nástroj.
Ve výjimečném případě může škola do hudební-
ho oboru přijmout žáky od 5 let.

VÝTVARNÝ OBOR
Do výtvarného oboru přijímáme žáky od 6 let.
Požadavky k přijímací zkoušce: malba, kres-

ba. Zájemci s sebou mohou na ukázku přinést 
vlastní domácí práce.

TANEČNÍ OBOR
Do tanečního oboru přijímáme chlapce i dívky od 
6 do 10 let. Předpoklady pro studium v tanečním 
oboru: tělesné dispozice, rytmické vnímání. 

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
Do literárně-dramatického oboru přijímáme 
žáky od 6 let.
Předpoklady pro studium v literárně-dramatic-
kém oboru: vyjadřovací schopnosti (vyprávět 
příhodu, vtip, recitovat báseň, zahrát pohádko-
vou postavu), pohybové schopnosti, fantazie, 
rytmus, zpěv.

STUDIO HO
Určeno pro předškolní děti, které nejpozději 
v srpnu 2021 dovrší 5 let. Výuka probíhá v do-
poledních hodinách. 

STUDIO TO
Určeno pro předškolní děti, které nejpozději 
v srpnu 2021 dovrší 5 let. Výuka probíhá v do-
poledních hodinách. 

Zájemce o studium žádáme o vyplnění elek-
tronické přihlášky ke studiu ve všech polož-
kách a její odeslání na webových stránkách 
školy www.zus.celakovice.cz. Veškeré infor-
mace viz kontakty.
S ohledem na současnou situaci prozatím není 
možné stanovit termíny přijímacích zkoušek.
Všichni zájemci, kteří přihlášku ke studiu 
odešlou, budou osobně kontaktováni a ter-
mín přijímacích zkoušek jim bude sdělen.

Jan Bláha, zástupce ředitelky školy

základní škola
Kostelní 457, Čelákovice
tel.: 326 990 211
e-mail: skola@kamenka-celakovice.cz
http://www.kamenka-celakovice.cz

Zápis do 1. tříd
Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro škol-
ní rok 2021/2022 proběhne ve čtvrtek 8. dubna 
od 13.00 do 17.00 hod. a v pátek 9. dubna od 
13.00 do 16.00 hod. v prostorách Základní školy 
Čelákovice, Kostelní 457, p. o. (ZŠ Kamenka).

K zápisu se dostaví spolu s dítětem zákonný zá-
stupce, který se prokáže občanským průkazem 
a rodným listem dítěte. V případě žádosti o od-
klad povinné školní docházky je možné již při-
nést doporučení z pedagogicko-psychologické 
poradny a od vašeho dětského lékaře nebo kli-
nického psychologa. Zápis se týká dětí naroze-
ných 1. září 2014 až 31. srpna 2015. Podrobněj-
ší informace naleznete na webových stránkách 
naší školy viz https://www.kamenka-celakovice.
cz/zapis-do-1-trid/. 
V případě mimořádných opatření bude organi-
zován elektronický zápis.
Na vás i budoucí prvňáčky se těší pedagogové 
z Kamenky.

Jiří Kyliánek, ředitel školy

Pokračování ze str. 19
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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

Aktuální program budeme upravovat 
podle momentální epidemické situace. 
Sledujte naše webové a facebookové 
stránky. Děkujeme.

Dětský bazárek v Mateřském centru Če-
lákovice
Tradiční bazárek proběhne v pátek 26. 3., 
9.00–18.00 hod., a v sobotu 27. 3., 9.00–
12.00 hod. Příjem věcí ve čtvrtek 25. 3. 
od 17.00 hod. Informace: Jitka Fořtová,  
e-mail: jitka.fortova@gmail.com. Dodržuje-
me všechna protiepidemická nařízení – ro-
zestupy, počty účastníků. Náhradní termín
9.–10. 4., sledujte FB a web.

Projekt ReStartuj kariéru s ROUTOU 2.0
Přihlašování do všech plánovaných aktivit pro 
rok 2021 a 2022 stále probíhá. Pokud není mož-
né se setkávat, jedeme on-line. Restart klub – 
pro úspěšný návrat do zaměstnání či nový start 
po MD/RD; manažerská akademie pro ženy – 
rozvoj manažerských dovedností a podpora 
žen ve vedoucích pozicích; praktické kurzy 
firemní angličtiny a moderní počítačové kur-
zy. Individuální kariérové a právní poradenství. 
Doprovodné hlídání dětí. Aktivity projektu jsou 
zdarma, určené pro rodiče dětí do 15 let (na 
MD/RD či v zaměstnání), osoby pečující, ne-
zaměstnané. Přihlášky a informace: Markéta 
Javorská, e-mail: restartujkarieru@rc-routa.cz,  
tel.: 608 723 465, www.restartujkarieru.cz.

Jazykové kurzy
Prezenčně nebo on-line dle aktuálních na-
řízení.

Dětský klub Routa
Bude aktualizovat informace na webu a FB. 

Poradenství
Nadále poskytujeme individuální poraden-
ství, úterý 9.00–13.00 hod., oblast sociálních 
dávek, sociálních služeb, rodina a mezi-
lidské vztahy, rodinné právo, finance a za-
dlužení, bytová situace apod. V této době 
lze i tel.: 739 033 163; pondělí 9.00–12.00 
hod. a čtvrtek 10.00–18.00 hod., poraden-
ství a aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 
schůzku lze domluvit na tel.: 608 873 926 
nebo e-mailu: sas@rc-routa.cz.

Miniškolka v Mateřském centru
Provoz miniškolky nebyl přerušen, dál se 
scházíme s dětmi asi od 2 let v úterý a stře-
du dopoledne, info na tel.: 737 647 968.

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.

základní škola
J. A. Komenského 414, Čelákovice
tel.: 326 998 211
e-mail: info@zscelakovice.cz
http://www.zscelakovice.cz

Zápis do 1. třídy  
na školní rok 2021/2022

Týká se všech dětí narozených od 1. září 2014 
do 31. srpna 2015 a všech, které dostaly v loň-
ském roce odklad školní docházky.
Pokud MŠMT nevydá jiné aktuální pokyny, bude 
zápis v ZŠ J. A. Komenského probíhat takto: 
n  na našich stránkách www.zscelakovice.cz si 

stáhnete ve formulářích přihlášku k základní-
mu vzdělávání;

n vytisknete si ji;
n  čitelně hůlkovým písmem vše vyplníte a po-

depíšete;
n  doručíte osobně do rukou zaměstnance školy, 

který bude přihlášky vybírat u hlavního vchodu 
ve dnech 7.–9. dubna, v 11.00–16.00 hod.;

n  k přihlášce můžete přiložit obrázek, který 
nakreslí váš předškolák na kancelářský pa-
pír formátu max. A4, téma libovolné – např. 
postava.

Pokud uvažujete pro své dítě o odkladu školní 
docházky, prosíme, vyřiďte si doporučení z pe-
dagogicko-psychologické poradny a od dět-
ského lékaře včas, nejlépe tak, abyste měli vše 
vyřízeno do zápisu. Pokud to stihnete, stáhněte 
si na našich stránkách žádost o odklad školní 
docházky, vyplňte a s oběma doporučeními 
doručte do školy v době zápisu. Pokud potřeb-
ná doporučení neseženete do zápisu, pak vy-
plňte žádost o přijetí, kde zaškrtnete, že budete 
žádat o odklad školní docházky. V momentě, 
kdy budete mít obě doporučení, vyplníte žá-
dost o odklad a s oběma doporučeními doru-
číte neprodleně do školy – nejpozději do kon-
ce května 2021. Na základě doporučení bude 
odklad vašemu dítěti povolen a poštou obdržíte 
rozhodnutí o odkladu, které budete potřebovat 
pro MŠ.
Aktualizované podrobnější informace budeme 
zveřejňovat na stránkách naší školy a na face-
booku.
V případě dotazů volejte v dopoledních hodi-
nách na tel.: 326 998 201.

Eva Kadlečková

Asi není tajemstvím, že na šachovnici se nehrají 
a nehrávaly jen šachy. Určitě si vzpomenete mi-
nimálně jednu deskovou hru, a to dámu. Pojďme 
se na tuto výzbroj šachisty podívat z jiného úhlu.
Zde je šachovnice:

Znáte jednu z legend o vzniku šachu? O moud-
rém učenci, který chtěl od krále za vynález hry 
odměnu – aby král dal za každé políčko šachov-
nice zrníčko obilí. Za první políčko jedno zrnko 
a za každé další dvojnásobek. Tedy za druhé 2 
zrnka, za třetí 4, za čtvrté 8 atd. Víte, kolik zrní-
ček by si učenec Sissa ben Dahir odnesl?
Šachy a šachovnice se často vyskytují na zám-
cích jako „hra králů“. Ale šachy se vyskytují na-
příklad i v umění. Určitě si sami vybavíte, že jste 
šachy zahlédli na obraze, v knize, filmu…
Z jiného soudku – jak se pohybuje po šachov-
nici dáma, ví asi každý, kdo před šachovnicí 
seděl. Může jít po řadě, sloupci nebo i diago-
nále. Tedy pokud jí nestojí nic v cestě. A teď je-
den malý úkol – zkuste na prázdnou šachovnici 
umístit osm bílých dam tak, aby žádná nekryla 
jinou dámu. Myslíte, že to jde?
Jak se pohybuje dáma, jsme si vysvětlili. Věž 
oproti dámě se posunuje pouze po sloupcích 
nebo řadách. Přesto černá věž omezuje na ša-
chovnici bílé dámě prostor. Zkuste najít cestu, 
jak by se bílá dáma mohla dostat na políčko a1. 

III – Šachovnice nejen 
pro šachy

myšlenkové lapálie

Pokračování na str. 22
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volný čas

a práce z kamene – dřevo, kůra, kámen a další 
materiály; 5. košíkářství – proutí, pedig, papír, 
další materiály; 6. šperk a drátování – předmě-
ty i ozdoby z drátu, korálků a dalších materiálů; 
7. ostatní řemesla – malba na porcelán a sklo,
svíčky, mýdla atd.; 8. keramika – práce z kera-
mické hlíny; 9. Velikonoce – téma zpracováno
různými technikami, různým materiálem.

Práce zaslané do soutěže budou součástí výsta-
vy Řemesla Polabí XIII, kterou MDDM Čelákovice, 
p. o., pořádá ve spolupráci s Městským muzeem
v Čelákovicích ve dnech 27. března až 10. dubna
2021. Vzhledem k situaci nebudeme letos pořá-
dat vernisáž, pouze slavnostní zahájení na nádvo-
ří muzea. Ocenění vyhodnocených prací bude
zveřejněno v rámci výstavy a odměny předány
individuálně dle dohody. V případě, že nebude
možné výstavu uskutečnit tradičním způsobem,
bude zveřejněna virtuálně na našich webových
stránkách, FB profilu a YouTube kanálu.
Přihlášku do soutěže a další podrobnosti nalez-
nete na www.mddmcelakovice.cz.

Veronika Kratochvílová

Příměstský tábor 
s Výletníkem

O letních prázdninách v termínu 7.–10. červen-
ce pořádáme příměstský tábor, hlavní vedoucí 
Martina Slováková. V ceně 800 Kč je strava, 
vstupné, cestovné. Čekají vás výlety v okolí 
i dále, příměstský tábor je určený pro členy i ne-
členy stejnojmenného kroužku Výletník.

Veronika Kratochvílová

mddm
Havlíčkova 691, Čelákovice
tel.: 326 991 217, fax: 326 995 959
e-mail: mddm.celakovice@seznam.cz
http://www.mddmcelakovice.cz

Výtvarná a řemeslná  
soutěž Řemesla Polabí XIII
MDDM vyhlašuje XIII. ročník výstavy Řemesla 
Polabí. Výstava a soutěž je určena zájemcům 
o tradiční řemesla v současném výtvarném pro-
jevu. Přihlásit se mohou děti i dospělí, účastníci
a absolventi uměleckých a řemeslných kur-
zů, pořádaných různými organizacemi, spolky
a sdruženími, DDM, školy, školky a výtvarníci
samouci. Cílem soutěže je prezentace prací ře-
meslných kroužků při MDDM, porovnání prací
vytvořených amatérskými výtvarníky, umožně-
ní kontaktu a vzájemné inspirace mezi lidmi se
stejnými zájmy. Každoročně jsou soutěžní i ne-
soutěžní výrobky vystaveny v Městském muzeu
v Čelákovicích.

Soutěž Řemesla Polabí XIII je vyhlášena: 
n  ve čtyřech věkových kategoriích: I. do 6 let; 

II. 7 až 10 let; III. 11 až 15 let; IV. mládež nad
15 let a dospělí;

n  v devíti tematických okruzích: 1. tkaní – ruční 
tkaní, na stavech a předtkalcovské techniky; 
2. krajka – paličkování, šitá krajka, frivolit-
ky a další zpracování nití a provázků; 3. textil
a ovčí rouno – potisk, malování na textil, bar-
vení různými technikami, plstění; 4. řezbářství

Kolik by potřebovala dáma na diagramu níže 
tahů, aby se vyhnula všem nástrahám a překáž-
kám?

Pojďme si trošku zapřemýšlet. 
1. Kolik zrnek obilí si učenec odnese?
2.  Napište název filmu nebo seriálu, kde jste za-

hlédli šachy.
3.  Najděte jedno z řešení, jak umístit dámy na

šachovnici, jak bylo popsáno výše.
4.  Vyřešte posun dámy do cíle na a1 z uvedené-

ho diagramu. Napište všechny tahy.
Správné odpovědi najdete na jedné ze stránek 
tohoto čísla Zpravodaje.

Robert Kubíček

houbařské okénko

Rosolovka mozkovitá
Není to nijak zamýšleným záměrem, ale již čtvrtý 
po sobě jdoucí houbařský příspěvek ve Zpravo-
daji bude o výrazně žlutě až oranžově zbarve-
ném druhu hub. Tentokráte je tématem hojná, 
ale přehlížená rosolovka mozkovitá.
Popis: Vytváří mozkovitě zprohýbané plodni-
ce rosolovité konzistence o velmi proměnlivé 
velikosti – většinou 1–2 cm široké, ale často 
nacházíme i menší, řádově milimetrové. Ale 
ve výjimečných případech může za příznivých 
podmínek narůst do velikosti 4–6 cm. Barva 
je jasně žlutá, někdy až zlatavě žlutá, při zasy-
chání přechází do oranžova. Většina plodnic je 
spíše matných, ale mohou být i téměř průsvitné. 
Při suchém počasí sesychá a výrazně reduku-
je svůj objem až na tenkou průsvitnou blanku, 
po navlhčení se vrací téměř do původního tvaru 
a konzistence. 
Výskyt: objevuje se celoročně, ale nacházíme ji 
především od pozdního podzimu do jara. Hoj-
ná je zvláště v lesích pololužního typu. Vyrůstá 
na rozkládajících se větvích listnáčů – nejčastěji 
na dubu, habru, lípě a vrbě. Ale i na větvičkách 
keřů – v našem okolí máme zaznamenané nále-
zy například na růži šípkové. Ve skutečnosti se 
ale jedná o houbu, která je houbovým parazitem 
na jiné houbě. Ač to není na první pohled patrné, 
parazituje na plodnicích kornatcovitých druhů 
hub, tj. na „choroších“ vytvářejících povlakovité 
typy plodnic.
Kuchyňské využití: v literatuře je sice uváděna 
jako jedlá, ale v praxi není kuchyňsky využívána. 

Rosolovka mozkovitá. Foto: Miroslav Rudolf

Problém při eventuálním sběru může být i to, že 
je obtížné rozpoznat, zda se jedná o čerstvou 
nebo starší a již několikrát regenerovanou plod-
nici. 
Léčivé účinky: byla využívána jak v lidovém, tak 
v tradičním čínském léčitelství. I v současné 
době probíhá výzkum možností izolace látek, 
které rosolovka obsahuje, s možným využitím 
v medicíně (imunita, kardiovaskulární prevence) 
i v kosmetice. 
Výskyt v okolí Čelákovic: Díky přítomnosti po-
lolužních lesů je v našem okolí poměrně hojná 
a v případě výpravy do těchto lesů v příhodném 
období se může jednat o aktuálně nejhojnější 
druh houby, navíc díky barvě a tvaru dobře vidi-
telný a v zásadě nezaměnitelný.
Ač se jedná o druh snadno poznatelný, je přesto 
občas zaměňována. Nikoliv však vzhledem, ale 
názvem. Existuje a v ČR se vyskytuje druh hou-
by obdobné rosolovité konzistence s názvem 
„mozkovka rosolovitá“, ta má však nahnědlou 
barvu a pro svoji vzácnost patří mezi zákonem 
chráněné druhy hub.

Miroslav Rudolf a Ondřej Tomeček,  
Spolek houbařů Čelákovice

Rosolovka mozkovitá. Foto: Ondřej Tomeček

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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sport / inzerce

fotbal

SK UNION – sport je stále mimo hru

Stále je situace s Covidem-19 neuspokojivá. 
PES 4 a 5 nedovolí kolektivním sportům přípra-
vu na novou sezonu a kdovíkdy se rozběhne 
pravidelná mistrovská soutěž amatérských klu-
bů – nezbývá než čekat.

Zápas ve Vilémově. Foto: archivu klubu

Nabízím tedy ohlédnutí za účastí SK Union v di-
vizní soutěži před deseti lety. Letos, kdy uni-
onský fotbal slaví významné výročí 100 let od 
svého založení, je dobré si připomenout něco 
z historie. Utkání na Přední Kopanině. Foto: archivu klubu

TJ Spartak Čelákovice

Šachový oddíl
Máme za sebou další měsíc izolace a bohužel 
to stále nevypadá na zlepšení. Internet nám 
funguje, a tak část našich svěřenců s námi pil-
ně trénuje a na jejich výkonnosti je to opravdu 
znát. Dne 13. února proběhlo další kolo on-line 
regionálního přeboru organizované tentokrát 
Křincem.

V únoru proběhla také další ze série našich 
venkovních akcí pod názvem Živelná planeta, 
kdy děti, v doprovodu rodičů, vytvořily týmy 
a vyrazily na organizovanou procházku. Zlovů-
le správce zámecké zahrady v Lysé nad Labem 
nám sice uzavřela původně plánovanou trasu, 

Sourozenci Topenčíkovi. Foto: archiv oddílu

První momentka je z divizního ročníku 2009/2010. 
Zářijové utkání VILÉMOV–UNION 3:1, branka: 
Hakl (na 1:1). Na snímku je zachycen souboj na-
šeho brankaře Luďka Hofty a obránce Martina 
Dostála s hráči domácích.
Druhý záběr byl pořízen na podzim 2010 při mi-
strovském utkání B divize, a to FC PŘEDNÍ KO-
PANINA–UNION 0:2, branky: Skuhravý a Pártl. 
Snímek zachytil domácího útočníka Sdiriho 
v souboji s Martinem Jelínkem. Milan Šikl

nicméně zdatní organizátoři měli připravenu ná-
hradní variantu v délce 2,5 km a nakonec si akci 
všichni užili.
V internetovém světě jsme se vrhli také do tur-
najů pořádaných ŠK Pravonín či Oáza. Vynikli 
nám tam Jáchym Fadrný a Tess Hujová, ale 
ani další se nenechali zahanbit a získali jsme ve 
4 turnajích hned 4 zlaté medaile. Gratulujeme!
Druhou akcí je společný přebor rodičů s dětmi. 
Tato akce má velký ohlas hlavně díky prestižním 
soubojům mezi rodiči, kdy děti místo cesty do 
postýlek drží palce, fandí a tu a tam i napovídají, 
i když jsme to zakázali. Poběží po celou dobu 
uzavírky. 
Co nás čeká dále? První akcí by mělo být MČR 
v Koutech nad Desnou od 6. do 13. března. 
Organizátoři stále doufají v udělení výjimky. 
Přihlášeny jsou 4 členky našeho klubu a jejich 
intenzívní příprava je v plném proudu. Druhou 
chystanou akcí je turnaj pro naše dámy, a to 
8. března. Všem je jasné, co toto datum zna-
mená. Třetí chystanou akcí je další vycházka
se šachy do terénu. Tato proběhne 20. března,
a kam? Nechte se překvapit.
Předzvěst léta je zde. I v této době připravujeme
tábor pro naše svěřence, termín je 24.–31. čer-
vence. Letos to bude na pirátské téma. Zúčastnit 
se mohou i nešachisté, jen musí počítat s tím, že
se šachy naučí a odehrají svůj první turnaj v tom-
to sportu. O přihlášku si rodiče mohou napsat na 
e-mail: sachovakouzla@seznam.cz.
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




