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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

COVID-19, nouzový stav  
v Česku a zákaz volného  

pohybu osob
Tento nadpis byl přesně před rokem součástí 
mého Úvodníku v dubnovém vydání Zpravodaje. 
O rok později ho mohu ponechat ve stejném zně-
ní… To, co se významně změnilo, je počet osob 
nakažených a zemřelých v souvislosti s infekč-
ním onemocněním COVID-19.
Přesto doufám, že právě vy jste ve zdraví vstoupi-
li do jarního období a v kruhu rodinném jste vese-
le prožili svátky velikonoční. Součástí dubnového 
vydání Zpravodaje jsou barevné jarní a velikonoč-
ní ilustrace Jaroslavy Pražanové, které tímto za 
její tvorbu děkuji. I v tomto vydání je rovněž zařa-
zena formou bezplatné inzerce speciální příloha 
„Podpora podnikání“ na podporu místních živ-
nostníků a podnikatelů, kteří kvůli pandemii CO-
VID-19 zpravidla nezažívají jednoduché období. 
Bezplatnou inzerci budeme zveřejňovat i v květ-
novém a červnovém Zpravodaji.
Vzhledem k tomu, že onemocnění COVID-19 
se na území České republiky objevilo poprvé 
1. března 2020 a u nás v Čelákovicích byl první 
případ výskytu koronaviru SARS CoV-2 potvrzen 
17. března loňského roku, věnujeme této pande-
mii část dubnového vydání Zpravodaje v rubrice 
„Rok s COVIDem ve městě“. K tématu se vyjad-
řují představitelé samosprávy města i ředitelé pří-
spěvkových organizací či velitel Městské policie. 
Málokdo by si pomyslel, že rok poté, v uplynulých 
týdnech, zažívala Česká republika to nejhorší ob-
dobí.
Ostatně mezi nejpoužívanější slova roku 2020 
patří koronavirus, COVID-19 a bezprecedentní.  
Pojmy jako online, distančně, krizový štáb, rouš-
ka, respirátor, 3R, sociální kontakt, kompenzace, 
testování či očkování se postupně staly kaž- 
dodenní součástí našeho života.  Význam slov 
vzrostl i u pojmů reprodukční číslo, komunitní 
přenos, karanténa, první linie, lockdown, distanč-
ní výuka, home office a pandemie (o 57 000 %!).
Jsem moc rád, že město nepolevuje ve své in-
vestiční činnosti. Věřím, že konečně letos se po-
daří dokončit kompletní modernizaci sportovního 
hřiště u Základní školy v ulici J. A. Komenského. 
Mnoho čtenářů, především řidičů, potěší i in-
formace o rekonstrukci silnice č. III/10162 mezi 
Čelákovicemi a Mstěticemi, která bude trvat dva 
měsíce, a objízdná trasa je vedena přes Mochov 
a Nehvizdy.
Nezapomeňte se zúčastnit povinného Sčítání 
lidu, domů a bytů 2021, které probíhá online do 
9. dubna. Pokud to nestihnete, budete muset vy-
plnit listinný formulář, a to v období od 17. dubna 
do 11. května. Podle údajů ze Sčítání se určuje 
například počet obyvatel města, podle kterého 
získávají obce výnosy ze sdílených daní v rámci 
rozpočtového určení daní.
Hezký apríl!

Petr Studnička, místostarosta I

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.celakovice.cz (pod oddílem Organiza-
ce/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., poboč-
ka Čelákovice), zveřejňujeme, jak je možné 
reklamaci na roznos uplatnit.
Nejlépe zaslat co nejdříve e-mailem na  
zpravodaj@celakovice.cz  
adresu, kam nebyl Zpravodaj dodán.
Redakce bude mít jasnou představu o rozsa-
hu stížností a zároveň je předá zodpovědné 
osobě, která zajistí nápravu. Děkujeme za po-
chopení.

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

Investiční akce ve městě str. 5
O významných investičních akcích v roce 2021 na 
území Čelákovic informují čtenáře Zpravodaje sta-
rosta Josef Pátek a místostarosta II Miroslav Opa.

Stavby na železnici str. 6–7 
Místostarosta I Petr Studnička spolu se starostou 
města informují o probíhajících i připravovaných 
stavbách na železnici včetně dalších návazných 
investičních akcích, jakými jsou silniční obchvat 
města či parkovací dům u železniční stanice.

Rok s COVIDem ve městě str. 8–12
Zastupitelé města, ředitelé příspěvkových or-
ganizací či velitel Městské policie shrnují své 
zkušenosti s pandemií COVID-19, která se od 
března 2020 dotýká i života v našem městě. 
Nechybí informace o možnosti bezplatné inzer-
ce pro místní živnostníky a podnikatele v květ-
novém a červnovém vydání Zpravodaje.

Téma měsíce: Čelákovický fotbal  
slaví 100 let str. 18–19 
Milan Šikl zpracoval téma zaměřené na histo-
rický vývoj fotbalu v Čelákovicích v uplynulém 
století, přičemž toto kulaté jubileum bude po-
drobněji připomenuto i v připravované publikaci 
Městského muzea v Čelákovicích.

Čtenář roku v Čelákovicích str. 20
Městská knihovna ocenila za nejvíce přečtených 
e-knih v roce 2020 paní Kateřinu Svatoňovou, 
na druhém místě se umístila Naděžda Černá 
a třetí příčka náleží Vladimíře Vostrovské.

z obsahu



zprávy z radnice / informace

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. 1399, BYT Č. 3, 
ČELÁKOVICE
Byt č. 3 o velikosti 2+1 o celkové ploše 54,65 m2 

(započitatelná plocha 52,11 m2 – sklep je za-
počten ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 
1. pokoj 14,49 m2, 2. pokoj 13,44 m2, kuchyň 
13,65 m2, předsíň 2,90 m2, koupelna + WC 
4,34 m2, spíž 0,76 m2, sklep 5,07 m2. Byt je situ-
ovaný ve 2. podlaží dvouvchodového čtyřpodlaž-
ního zděného domu s valbovou střechou a půd-
ní vestavbou. Dům byl vybudován v roce 1955. 
Vytápění a dodávka teplé vody jsou zajištěny ze 
systému CZT. 
Výše nájemného je minimálně 7 817 Kč měsíč-
ně (150 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné 
obálce označené nadpisem: Pronájem bytu č. 3, 
Prokopa Holého č. p. 1399, Čelákovice, při po-
dávání nabídky musí žadatel složit jistotu ve výši 
5 000 Kč na č. ú.: 107-6915360247/0100 pod 
VS: 1399003.

n PROKOPA HOLÉHO Č. P. 1399, BYT Č. 8, 
ČELÁKOVICE
Byt č. 8 o velikosti 1+1 o celkové ploše 55,53 m2 
(započitatelná plocha 52,97 m2 – sklep je zapo-
čten ½ plochy), sestávající z těchto prostor: po-
koj 13,12 m2, kuchyň 29,25 m2, předsíň 3,07 m2, 
koupelna 4,96 m2, sklep 5,13 m2. Byt je situova-
ný ve 4. podlaží dvouvchodového čtyřpodlažní-
ho zděného domu s valbovou střechou a půdní 
vestavbou. Dům byl vybudován v roce 1955. 
Vytápění a dodávka teplé vody jsou zajištěny ze 
systému CZT. 
Výše nájemného je minimálně 7 946 Kč měsíčně 
(150 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).

Nabídky se předkládají v zalepené neprůhled-
né obálce označené nadpisem: Pronájem bytu 
č. 8, Prokopa Holého č. p. 1399, Čelákovice, při 
podávání nabídky musí žadatel složit jistotu ve 
výši 5 000 Kč na č. ú.: 107-6915360247/0100 
pod VS: 1399008.

n PROKOPA HOLÉHO Č. P. 1441, BYT Č. 2, 
ČELÁKOVICE
Byt č. 2 o velikosti 1+1 o celkové ploše 
44,29 m2 (započitatelná plocha 41,45 m2 – sklep 
je započten ½ plochy), sestávající z těchto pro-
stor: pokoj 19,44 m2, kuchyň 11,16 m2, předsíň 
3,68 m2, koupelna 2,29 m2, WC 0,88 m2, ko-
mora 1,16 m2, sklep 5,68 m2. Byt je situovaný 
v 1. podlaží dvouvchodového pětipodlažního 
zděného domu s valbovou střechou a půdní 
vestavbou. Dům byl vybudován v roce 1958. 
Vytápění a dodávka teplé vody jsou zajištěny ze 
systému CZT. 
Výše nájemného je minimálně 6 218 Kč měsíčně 
(150 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhled-
né obálce označené nadpisem: Pronájem bytu 
č. 2, Prokopa Holého č. p. 1441, Čelákovice, při 
podávání nabídky musí žadatel složit jistotu ve 
výši 5 000 Kč na č. ú.: 107-6915360247/0100 
pod VS: 1441002.

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: 
21. dubna 2021 do 12.00 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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zprávy z radnice

o čem jednali radní města

Finanční záležitosti
Rada města schválila rozpočtová opatření – 
změny rozpočtu města Čelákovic 2021 č. 3 a 4. 

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, 1 zá-
měr na prodej bytové jednotky.

Územní plán města
Radní schválili smlouvu o dílo na pořízení a zhoto-
vení změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru 
Čelákovice mezi objednatelem městem Čelákovi-
ce a společností PRISVICH, s. r. o., oprávněnou 
k výkonu územně plánovací činnosti podle § 24 
odst. 1 stavebního zákona, jako výkonným poři-
zovatelem a zhotovitelem změny č. 6 Územního 
plánu sídelního útvaru Čelákovice. Celková cena 
smlouvy činí 290 000 Kč bez DPH.
Dále schválili zadání veřejné zakázky malého 
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 Edu-
ardu Žaludovi. Zároveň schválili uzavření a text 
příslušné smlouvy o dílo s tímto zhotovitelem 
v celkové ceně 820 000 Kč bez DPH. Tomuto 

předcházelo zrušení zadání díla Veronice Šin-
dlerové schválené usneseními 26. ledna.

Workoutové hřiště
Rada města schválila uzavření a text smlouvy 
o dílo se společností DietFitness, s. r. o., jako 
zhotovitelem na plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Čelákovice – Dodávka a in-
stalace sestavy pro workoutové hřiště“ v celko-
vé ceně 426 962 Kč bez DPH.
Dále schválila uzavření a text smlouvy o dílo se 
společností DIS Praha, s. r. o., jako zhotovitelem 
na plnění zakázky s názvem „Čelákovice – Zho-
tovení dopadové plochy pro workoutové hřiště“ 
v celkové ceně 247 917,58 Kč bez DPH.

Lávka na železničním mostu
Radní schválili uzavření a text příkazní smlouvy 
se společností B&P Research, s. r. o., na akci 
„Doplnění lávky k mostu na železniční trati Lysá 
n. Labem – Čelákovice“.

Elektroinstalace v Kulturním domě
Rada města rozhodla o výběru pro město nej-
vhodnější nabídky podané účastníkem řízení 
Compo Elektro, s. r. o., na plnění podlimitní ve-
řejné zakázky na stavební práce „Oprava elekt-
roinstalace v Kulturním domě – opakované za-
dání“ za cenu 5 393 779 Kč bez DPH a schválila 
uzavření a text příslušné smlouvy o dílo.

Parkoviště u železniční zastávky Čelákovi-
ce-Jiřina
Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo 
mezi městem Čelákovice a společností VDI 
PROJEKT, s. r. o., jako zhotovitelem na plnění 
zakázky malého rozsahu s názvem „Zpracování 
PD – Parkoviště u zastávky Čelákovice-Jiřina“ 
v celkové ceně 431 400 Kč bez DPH.

Dotace města
Rada města rozhodla o poskytnutí indivi-
duálních dotací níže uvedeným žadatelům 
a schválila uzavření příslušných veřejnopráv-
ních smluv:
n  Český svaz chovatelů, z. s., Základní orga-

nizace Čelákovice (SML/2021/009/DI-ZSC3), 
16 000 Kč – na náklady spojené s celoroční 
činností spolku;

n  Dlouhá cesta, z. s. (SML/2021/010/DI-ZSC4), 
17 000 Kč – na náklady spojené s celoroční 
činností spolku;

n  Kulturistický spolek Čelákovice (SML/2021/ 
027/DI-SSC4), 23 300 Kč – na náklady spoje-
né s celoroční činností spolku;

n  Orienťáček Sedlčánky, z. s. (SML/2021/028/
DI-SSC5), 15 600 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku.

Výběr z usnesení RM č. 4–5/2021.
-dv-

Výstupy z jednání Krizového štábu města Čelákovic 
(15. února – 14. března)

V době trvání nouzového stavu byla nejhorší 
epidemická situace na území města Čelákovic 
v prvním březnovém týdnu, kdy počet aktivně 
nakažených vzrostl až na 230 osob a počet ze-
mřelých na 22 osob. Po celou dobu trvání pande-
mie bylo na území města zasaženo onemocně-
ním COVID-19 celkem 1 450 osob. V uvedeném 
období jednal Krizový štáb celkem čtyřikrát. 
Především se věnoval zřízení odběrového mís-
ta (testovacího centra) na parkovišti v sadech 
17. listopadu u Kulturního domu a možnému 
zřízení očkovacího centra ve Sportovní hale 
Vikomt. Rovněž bylo rozhodnuto o zrušeních 
všech kulturních, sportovních a jiných spole-
čenských akcí organizovaných městem Čelá-
kovice nebo jeho příspěvkovými organizacemi 
nejméně do 31. srpna.
V průběhu prvních tří březnových týdnů platil 
zákaz volného pohybu osob, a to podle účelu 
buď mimo území okresu nebo obce, kde má 
osoba trvalý pobyt, resp. faktické bydliště. 
V rozhodném období byly uzavřeny všechny 
tři mateřské školy zřízené městem; základní 
školy, Základní umělecká škola i Městský dům 
dětí a mládeže zabezpečovaly výuku a vzdělá-
vání výhradně distančně. Uzavřena byla rovněž 
oplocená venkovní dětská hřiště.
Na období dalších tří měsíců (duben, květen, 
červen 2021) byla přijata opatření na podpo-
ru občanů, místních živnostníků a podnikatelů 
v souvislosti s nepříznivou pandemickou situ-
ací. Především se jedná o snížení nájemného 
v nebytových prostorech města o 50 % v pří-
padě omezeného provozu a na 1 Kč v případě 
přerušeného provozu, zařazení bezplatné in-

zerce v rámci speciální přílohy „Podpora pod-
nikání“ pro místní živnostníky a podnikatele ve 
Zpravodaji města Čelákovic a sleva 50 % na 
veškerou inzerci pro všechny inzerenty ve Zpra-
vodaji města. Stejně tak není zvyšováno nájem-
né v nebytových prostorech města o roční míru 
inflace, která v roce 2020 dosáhla 3,2 %, a saz-

by všech místních poplatků zůstaly zachovány 
ve výši roku 2020.
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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Investiční akce ve městě
I přes pandemii COVID-19 a její vliv na daňo-
vé příjmy města pokračuje intenzivní inves-
tiční činnost ve městě. V přehledu uvádíme 
důležité informace.

Ulice Sukova
Jedná se o rekonstrukci uličního prostoru i chod-
níku v celém úseku ulice, tedy od ulice Jiřinské po 
ulici Matěje Červenky. Celá stavba má být hotova 
za tři měsíce. Předpokládané náklady stavby asi 
12 mil. Kč.

Jiřina (3. etapa)
Jedná se o rekonstrukci kanalizace a vodovodu 
v Jiřině, v ulicích Pražské a Dělnické (úsek Tábo-
ritská – Ruská). Předpokládaná hodnota zakázky 
je asi 8 mil. Kč a předpokládaný termín realizace 
je od srpna do listopadu 2021 v návaznosti na 
stavbu, jejímž investorem je Správa železnic.

Budova bývalé školy v Sedlčánkách
Rada města vyhlásila zakázku na tvorbu projekto-
vé dokumentace, výkon inženýrské činnosti a au-
torského dozoru pro objekt bývalé školy v Sedl-
čánkách. Předpokládaná hodnota je stanovena 
na 5 mil. Kč. Letos bychom tak mohli mít vše při-
pravené na soutěž na realizaci stavby v předpo-

Úředník – referent/ka odboru stavebního 
úřadu MěÚ Čelákovice

Pracovní poměr: na dobu neurčitou (možno 
i zpočátku na zkrácený úvazek).
Místo výkonu práce: Městský úřad Čelákovice.
Platové zařazení: 9. platová třída dle NV 
č. 222/2010 Sb. a 341/2017 Sb., v plat. znění, 
nebo 10. platová třída v případě doložení osvěd-
čení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti 
při územním rozhodování a při rozhodování na 
úseku stavebního řádu a vyvlastnění.
Termín nástupu: ihned nebo dohodou.

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

o úřednících“).

Kvalifikační předpoklady:
n  vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví 

nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou 
v oboru stavebnictví;

n  vysokoškolské vzdělání v bakalářském studij-
ním programu v oboru stavebního nebo vyšší 
odborné vzdělání v oboru stavebnictví.

Výhodou při výběrovém řízení je:
n praxe v oboru stavebnictví;

výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

n  znalost zákona o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon).

Další požadované dovednosti a schopnosti:
n  uživatelská znalost MS Office + pozitivní 

vztah k PC;
n spolehlivost;
n pečlivost a příjemné vystupování;
n řidičský průkaz sk. B.

Charakteristika vykonávané práce:
n výkon agendy stavebního úřadu – 9. třída;
n výkon stavebního úřadu – 10. třída.

Přihlášky s požadovanými doklady (po-
drobně viz webové stránky města) a určené 
formě je nutno doručit nejpozději do čtvrt-
ka 15. dubna 2021, 11.00 hod., osobně do 
podatelny MěÚ Čelákovice, nebo poštou na 
adresu MěÚ Čelákovice, náměstí 5. května 
1, 250 88 Čelákovice.

Kontakt + další informace: Ilona Luštinco-
vá, vedoucí OSÚ, tel.: 326 929 135.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výbě-
rové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevy-
brat žádného uchazeče.

kládaných nákladech asi 39 mil. Kč. Jako podklad 
byly využity závěry výzkumného projektu realizo-
vaného ČVUT a financovaného Technologickou 
agenturou ČR. Poděkování za spolupráci patří 
členům osadního výboru Sedlčánky pod vedením 
předsedkyně Lucie Chrůmové.

Hasičská zbrojnice v ulici Prokopa Holého
Objekt se dočká nové střechy, kterou ve spo-
lupráci s Policií České republiky připravujeme 
k rekonstrukci. O náklady se podělíme podle 
vlastnického podílu. Poděkování za součinnost 
patří veliteli Jednotky sboru dobrovolných hasi-
čů Čelákovice Jiřímu Hanzlovi.

Workoutové hřiště na Městském stadionu
Rada města schválila smlouvy o dílo a nový 
workout by měl být vybudován do konce dubna 
2021. Stavbu bude po dokončení spravovat Čelá-
kovická sportovní, příspěvková organizace. Wor-
koutové hřiště bude samozřejmě přístupné širo-
ké veřejnosti. Za spolupráci děkujeme SK OCR 
Čelákovice pod vedením předsedy Jana Pfeffera.

Ulice Rooseveltova
Část ulice se konečně dočká dokončení chodníku, 
veřejného osvětlení a dvou nových přechodů pro 

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.
Splatnost poplatku – 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 finanč-
ní a plánovací, tel.: 326 929 123 (odpady),  
126 (psi).

informace

chodce. Vyhlášena byla soutěž na realizaci této stav-
by v předpokládané hodnotě asi 3 mil. Kč. Jedná se 
o stavbu chodníku, odpočinkového místa, dvou pře-
chodů pro chodce a veřejného osvětlení v ulici Roo-
seveltově (úsek od ulice U Hájku po ulici Zahradní). 
Nové přechody pro chodce spojí chodníky na úrovni 
ulice Lidické a u komunikace ke hřbitovu.

Bezbariérová lávka pro pěší na železničním 
mostu 
Jedná se o stavbu bezbariérové lávky, která bude 
zavěšena na konstrukci nového železničního mos-
tu. Chodci a cyklisté tak už nebudou muset ris-
kovat ztrátu života při překonávání řeky Labe po 
železničním tělese. Stavba je stavebně povolena 
a Rada města schválila smlouvu na výkon dotační-
ho managementu a na tvorbu zadávací dokumen-
tace veřejné zakázky. Vysoutěženo by mělo být do 
prázdnin a realizace stavby začne na podzim 2021 
s dokončením na jaře 2022. Město podalo žádost 
o dotaci u Státního fondu dopravní infrastruktury.

Oprava elektroinstalace v Kulturním domě
Rada města vybrala zhotovitele, který zajistí 
v následujícím zhruba půlroce opravu elektroin-
stalace v Kulturním domě. Odhadované náklady 
jsou 5,4 mil. Kč.

Nové sportovní hřiště u Základní školy v ulici 
J. A. Komenského
V rámci opakovaného zadání schválila Rada 
města zadávací dokumentaci na vybudová-
ní nového sportovního hřiště v areálu základní 
školy. Odhadované náklady jsou 29 mil. Kč. 
Doba realizace stavby je předpokládána na osm 
měsíců od zahájení realizace.

Josef Pátek, starosta, 
Miroslav Opa, místostarosta II

Foto: -dv-

Foto: -dv-
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Stavby na železnici a s železnicí související 
v kontextu změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice

Připravovaná změna územního plánu umožní 
zrealizovat nové parkoviště a cyklověž u že-
lezniční zastávky Čelákovice-Jiřina a vyřešit 
budoucí dopravní napojení silniční obchvatu 
na komunikaci do místní části Záluží.

Parkoviště u železniční zastávky Čelákovice-
-Jiřina
U zastávky Čelákovice-Jiřina dojde k posunu 
podchodu o asi 15 m jižním směrem. Nový širší 
podchod bude ústit přímo u cyklověže s kapa-
citou 118 jízdních kol. Cyklověž bude mít stej-
nou podobu jako je u železniční stanice Čeláko-
vice. Bude zde dostatek prostoru jak pro pěší, 
tak pro zachování pítka. Snahou bylo cyklověž 
posunout co nejdále od stávající zástavby.
Na tento prostor naváže parkoviště pro 60 osob-
ních automobilů (tři místa budou vyhrazena pro 
invalidy). Rada města schválila zpracování pro-
jektové dokumentace, pozemky koupilo město 
v závěru roku 2020 od Kovohutí. Zastávku vyu-
žívá v běžný pracovní den zhruba 1 500 cestují-
cích. Realizace stavby je předpokládána v roce 
2022. Investorem bude Správa železnic.

Přemostění železniční trati a silniční obchvat
V souvislosti s připravovanou optimalizací že-
lezniční trati mezi Čelákovicemi a Mstěticemi 
včetně plánované přeložky bude vybudován sil-
niční nadjezd pro připravovaný silniční obchvat 
města přes lokalitu Krátká Linva (budoucí traso-
vání silnice č. II/245) a za silničním nadjezdem 
bude řešeno propojení komunikace do místní 
části Záluží ve stopě sneseného původního že-
lezničního tělesa. Realizace stavby je předpo-
kládána v letech 2022–2024.

Další stavby jsou s železnicí úzce provázány, 
nicméně nesouvisí přímo s připravovanou změ-
nou územního plánu.

Parkovací dům u železniční stanice Čeláko-
vice
Zastupitelstvo města schválilo odkoupení čás-
ti pozemku, kde je dnes parkoviště podél Ma-
sarykovy ulice u výpravní budovy, od Českých 
drah do majetku města. Cílem je zde s využitím 
dotace ITI (Pražská metropolitní oblast) vybu-
dovat nový parkovací dům pro 100 osobních 
automobilů. Pokud vše vyjde, výstavba par-
kovacího domu by mohla proběhnout v letech 
2021–2022.

Zavěšená lávka na železničním mostu přes 
Labe
Město podalo žádost o dotaci na Státní fond 
dopravní infrastruktury. Na nový železniční most 
bude zavěšena bezbariérová lávka pro pěší 
a cyklisty. Realizace je plánována v období od 
podzimu 2021 do jara 2022.

Projektová dokumentace – silniční obchvat 
města
Středočeský kraj vypsal veřejnou zakázku na 
zpracování projektové dokumentace pro vybu-
dování silničního obchvatu města (budoucí silni-
ce II/245). Aktuálně probíhá příjem nabídek.

Josef Pátek, starosta,  
Petr Studnička, místostarosta I

Foto: -dv-

Foto: -dv-

Foto: -dv-
Foto: -dv-

V období od 6. dubna do 31. května bude uza-
vřena silnice č. III/10162 spojující Čelákovice 
a Mstětice, kde bude probíhat oprava vozovky. 
Uzavírka je rozdělena na dvě etapy. Objízdná 
trasa je vedena přes Mochov a Nehvizdy. Inves-
torem akce je Středočeský kraj. Omlouváme se 
tímto za způsobené komplikace!

Josef Pátek, starosta

Uzavírka silnice  
z Čelákovic do Mstětic

Foto: -dv-
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Optimalizace trati Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo) 
a její dopad na občany města

V souvislosti s postupujícími pracemi na optimalizaci železniční trati byly 
na území města vybudovány nájezdy k železniční trati pro těžkou techniku. 
Všechny nájezdy byly dokončeny v polovině března. Provoz pro pěší zů-
stává zachován, ale prosíme, buďte v místech nájezdů a podél celé stavby 
na trati opatrní.
Z důvodu probíhající stavby „Optimalizace železniční trati Lysá nad La-
bem (mimo) – Čelákovice (mimo)“ budou postupně uzavřeny dva podjezdy 
a jeden podchod pod železniční tratí. Po celou dobu výstavby je maximál-
ní snaha ponechat vždy alespoň 1 podjezd/podchod průchozí. Práce na 
1. traťové koleji (blíže do Jiřiny) budou probíhat do června, práce na 2. tra-
ťové koleji (blíže ke Kovohutím) budou probíhat od června do prosince. 
Přesné termíny se mohou měnit v závislosti na postupu stavebních prací 
a plánovaných výlukách.
PODJEZD J. ZACHA – HUSOVA
n od 19. března do 5. prosince je uzavřen pro veškerou dopravu;
n  autobusové linky 427 a 443 jsou vedeny po odklonové trase, zastáv-

ka „Čelákovice, Jiřinská“ není těmito linkami obsluhována a dočasná 
zastávka není zřízena (toto opatření se netýká linky 655 zajíždějící do 
zastávky „Čelákovice, Kovohutě“).

PODCHOD U ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY ČELÁKOVICE-JIŘINA
n do 20. dubna je otevřen pro pěší;
n od 21. dubna bude uzavřen pro pěší;
n v červnu dojde ke zrušení současného podchodu a jeho zasypání;
n  nový prostornější podchod bude vybudován 15 metrů jižněji oproti stá-

vající poloze.

PODJEZD PŘÍSTAVNÍ 
n do 20. dubna je uzavřen zcela;
n  od 21. dubna bude zajištěn dřevěný tubus, který umožní průchod pro 

pěší, dílčí omezení průchodu od dubna do června mohou být ovlivněna 
plánovanými výlukami na trati.

Přestože se pandemie COVID-19 nepříznivě projevuje ve výkonech veřej-
né dopravy, v případě města Čelákovic nedošlo ani k omezení železniční 
dopravy, ani k omezení jízdních řádů čtyř autobusových linek (427, 443, 
655, 662), které město a jeho okolí obsluhují.

Petr Studnička, místostarosta I

Z důvodu stavebních prací byly mezi veřejnou komunikací a železniční tratí vybudová-
ny nájezdy pro těžkou techniku. Foto: -jp-

Trať mezi Prahou a Čelákovicemi je v rámci Pražské integrované dopravy 4. nejvy-
tíženější po tratích do Kolína přes Český Brod, Benešova a Berouna. Zdroj: ROPID

Foto: -dv-
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ODS ANO 2011PRO Č

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

Městský kamerový a dohlížecí systém je 
provozovaný jako součást bezpečnostní 
politiky města. Po jeho rekonstrukci v závěru 
minulého roku, kdy byl vybaven moderními 
kamerami s vysokým rozlišením, je kamero-
vý systém města značně efektivní. Dokázal 
už odhalit nejeden přestupek i trestný čin. 
Jelikož z pocitové mapy města jednoznač-
ně čteme, že jsou další místa, která by bylo 
vhodné pokrýt, jsme rozhodnuti letos udělat 
rozšíření o dalších asi 16 kamerových bodů. 
Monitorujeme veřejná prostranství s maxi-
málním zachováním soukromí. Mnohdy jsou 
i kamery skryté běžnému oku, aby nebyl 
vyvoláván pocit „velkého bratra“. Operátoři 
kamerového systému jsou z řad Městské 
policie a data umíme rovněž předávat Policii 
České republiky, a to jak čelákovické služeb-
ně, tak dalším útvarům, jako například Službě 
kriminální policie. I díky kamerovému systému 
se podaří aplikovat zákaz pohybu nežádou-
cích osob v prostoru uvnitř města, kde budí 
veřejné pohoršení. Kamerový systém má 
smysl a zachovává soukromí.

Josef Pátek, zastupitel

Provozování kamerových systémů z pohledu 
ochrany osobních údajů upravuje nařízení Ev-
ropské unie – GDPR a zákon č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů. Kamerový sys-
tém je proto třeba využívat s velkou rozvahou 
a pouze tam, kde to opravdu dává smysl. Asi 
nikdo z nás by se nechtěl nechat inspirovat 
kamerovým systémem v Pekingu s bodovým 
hodnocením, které ovlivní přístup jednotliv-
ců na trh, k veřejným službám, k cestování, 
možnostem zaměstnání a podnikání. Důležitá 
je také možnost využití takto pořízených 
záznamů a jejich důkazní hodnota v případě 
potřeby. Je třeba tedy kamerový systém 
rozšiřovat uvážlivě, nikoliv plošně, a vždy řešit 
využitelnost takovýchto záznamů. Dále je 
nutné mít na paměti, že lidé by měli vědět, že 
jsou sledováni prostřednictvím kamer, a měli 
by dostat informaci o tom, kdo je odpovědný 
za uchování dat a jejich bezpečí. Zpracová-
ní musí být vždy na základě právního titulu 
a splňovat podmínky, které jsou pro zpraco-
vání stanoveny (účel, výmaz, předávání...).

Zdeňka Tichá, zastupitelka

Provozování kamerového systému pro-
střednictvím obecní policie v odpovídajícím 
rozsahu je zákonné a podléhá povinnostem 
podle obecného nařízení. Na jednu stranu 
může kamerové sledování narušit právo na 
soukromý život, právo na volný pohyb a prá-
vo na ochranu osobních údajů, na druhou 
stranu se jedná o legitimní a legální možnost 
k ochraně majetku a zdraví osob a k zabez-
pečení ostatních právem chráněných zájmů. 
Zastávám názor i z profesního hlediska, že 
bezpečí je v dnešní době důležitější a stojí za 
určitá omezení. Dnes většina lidí dobrovolně 
předává citlivé osobní údaje nadnárodním 
společnostem, jako je Google nebo Face-
book, díky mobilnímu telefonu monitorují 
veškerý náš pohyb, používají pokročilé 
technologie zpracování dat, rozpoznávání 
obličejů a podobně. Oproti tomu je městský 
kamerový systém, který pomáhá zajistit naši 
bezpečnost, jen slabým odvarem. Za sebe 
jednoznačně podporuji rozšíření kamerového 
systému města pro zajištění pořádku a zvýše-
ní bezpečnosti rizikových míst.

Martin Bajer, zastupitel

Považujete rozšiřování kamerového systému města jako aspekt zvýšení 
bezpečnosti, nebo jako aspekt narušování soukromí?

ODS ANO 2011PRO Č

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

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.

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/

ROK S COVIDEM VE MĚSTĚ
První výskyt koronaviru SARS CoV-2 způsobujícího infekční onemocnění COVID-19 byl iden-
tifikován poprvé v prosinci 2019 v čínském městě Wu-chan. Světová zdravotnická organizace 
vyhlásila v lednu 2020 propuknutí globálního stavu zdravotní nouze a pandemie v březnu 2020. 
V České republice byl první případ identifikován 1. března 2020 a na území města Čelákovic 
dne 17. března 2020. Po dobu trvání pandemie jednal Krizový štáb města Čelákovic celkem 
43x. Celkem bylo nákazou zasaženo téměř 1 700 občanů města. K aktuálnímu tématu se mohli 
vyjádřit jak zastupitelé města, tak ředitelé příspěvkových organizací a dalších složek města. 
Názory těch, kteří této možnosti využili, si můžete přečíst v této speciální příloze.

Téměř celý rok jedná Krizový štáb města
Loni v březnu, kdy jsme poprvé s Petrem Stud-
ničkou svolali krizový štáb, jsme ani netušili, na 
jak dlouho tento boj s nemocí je. Zprávy o dvou 
letech nám připadaly jako z říše snů. A přesto je 
to tak. Za ten rok se toho mnoho událo. Jedno-
značně to byl můj nejtěžší rok v pozici starosty 
města za těch 10 let, co mám tu čest naše město 
řídit. Ten rok ukázal mnoho dobrých i špatných 
vlastností naší společnosti. Během prvních ně-
kolika měsíců krize jsme se neskutečně semkli, 
pomáhali si, byli ohleduplní. Všichni, kteří se za-
pojili do pomoci druhým, zaslouží velikou poklo-
nu a poděkování, a to bez ohledu na to, jak moc 
pomohli, protože každý pokus se počítá. Děkuji. 
Druhá polovina roku naopak už byla ve znamení 
nervozity ve společnosti, protože opatření trvají 
už dlouho a nemají konce. Spousta zavřených 
provozoven nebo omezených provozů dohna-
la mnoho občanů na hranici existence, mnoho 
občanů také bohužel sáhlo po láhvi nebo lécích 
a někdy bohužel i na svůj život. Ano, i to je od-
vrácená strana této krize. Ale nedá se nic dělat, 

musíme vydržet, i když to je velmi těžké! Teď 
se uskromnit, abychom postavili pevné základy 
zdravé budoucnosti. Město po celý ten rok kri-
ze funguje, snažíme se, aby opatření nastavená 
ve městě byla ta nejnutnější. Rok 2021 bude 
ve znamení dalšího boje s tímto neviditelným 
nepřítelem. Moc si přeji, aby to byl rok vítězství 
a zase jsme se mohli potkat na našem náměstí 
na nějaké pěkné akci. Hodně zdraví.

Josef Pátek, starosta

Pozitiva i negativa koronavirové doby
Nezapomenu na 10. března 2020, kdy v dopo-
ledních hodinách bylo ohlášeno, že se zakazuje 
osobní přítomnost studentů na vysokých ško-
lách. Jako akademického pracovníka se mně 
toto rozhodnutí přímo dotklo a v té době bych 
nevěřil, že ještě 12 měsíců poté budu vyučovat 
distančně, z domova… Ve stejný den byl na 
14.00 hod. svolán starostou města Josefem Pát-
kem Krizový štáb, v té době ještě za naší osob-
ní účasti. Postupně velká část jednání v rámci 
města přešla do online prostředí, s výjimkou 

Názory zastupitelů města



zprávy z radnice

zasedání Zastupitelstva města. Dne 17. března 
2020, kdy byl oznámen první výskyt koronaviru 
na území Čelákovic, město ztichlo, lidé zmizeli 
z ulic, byl to velmi zvláštní pocit. Mezi pozitiva 
koronavirové doby bych zařadil solidaritu, po-
moc druhým, snahu vypořádat se s tímto slo-
žitým obdobím jak psychicky, tak ekonomicky. 
Mezi negativa lze zařadit pozastavení všech kul-
turních či sportovních aktivit, dlouho trvající dis-
tanční výuku na všech stupních škol, vzrůstající 
počet týraných dětí v domácnostech, prohlou-
bení sociálních rozdílů ve společnosti a pomalý 
průběh očkování. Osobně si cením řady aktivit, 
ke kterým město přistoupilo. Mám na mysli dis-
tribuci dezinfekce, instalaci rouškomatu, dis-
tribuci Zpravodaje města svépomocí, podporu 
místních živnostníků a podnikatelů, zajištění tes-
tovacího centra či přípravu očkovacího centra. 
Moc se těším na společná setkání na tradičních 
akcích organizovaných městem, jeho příspěv-
kovými organizacemi či spolky. Nyní ale prosím, 
vydržme! A všem přeji pevné zdraví.

Petr Studnička, místostarosta I

Jaro 2020 až jaro 2021 s covidem ve městě
Dne 24. ledna 2020 byl potvrzen první pozitivní 
případ nákazy virem Covid-19 v Evropě a za ne-
celé dva měsíce informoval starosta Josef Pátek 
o prvním pozitivně testovaném občanovi našeho 
města. A viru stačil pouhý rok na to, aby radikál-
ně změnil životy nás všech. Zažili jsme obrovské 
celonárodní nasazení při šití roušek, opravdový 
komunitní život při stáčení a distribuci dezinfek-
ce, ochotu snášet nejrůznější omezení, starost 
a strach o své nejbližší. Rok je ale dlouhá doba 
a už jsme unaveni. Naše tolerance k omezením 
se významně snížila, jsme nervózní, podráždění 
a velice kritičtí téměř ke všemu a ke všem. Ale 
nevzdáváme to!  V Čelákovicích máme celou 
řadu výjimečně schopných lidí, kteří stále vy-
mýšlejí a realizují opatření bránící Covidu-19 vy-
hrát. Vyrábí se u nás certifikované nanoroušky, 
naši lékaři jsou připraveni začít očkovat hned, 
jak dostanou vakcínu. Pracovníci Městského 
úřadu, Jednotky Sboru dobrovolných hasičů, 
naší Městské policie či Technických služeb jdou 
daleko za hranu svých povinností a staví testo-
vací centrum či zajišťují logistiku budovaného 
očkovacího centra. Podmínky, v jakých pracují 
lidé v naší Pečovatelské službě při zajištění po-
třeb našich nejstarších, jsou těžké jako nikdy 

dříve. Nejen po technické stránce, ale zejména 
psychicky. Zajišťovat online výuku dětí je kom-
petence, na kterou naše pedagogy nikdo nepři-
pravoval, ale oni jsou v tom čím dál lepší. V Číně 
mají nyní rok buvola. To se hodí, protože naším 
znamením je nezdolná houževnatost.

Miroslav Opa, místostarosta II

Invazivní vir ovlivnil celou Zemi
Posledních 12 měsíců otočilo vzhůru nohama 
celý svět, nevyjímaje Českou republiku a také 
Čelákovice. Před rokem by málokdo pomyslel 
na to, že všude budeme muset nosit roušky, že 
budou zavřené školy a školky, bude omezen 
pohyb lidí, nebudeme moci jet na dovolenou, že 
bude otevřena jen malá část obchodů, budeme 
pracovat „online“, že se prakticky nebudeme mít 
kde se ostříhat… A dnes je to krutá realita. Ano, 
i ve 21. století dokáže tak invazivní vir zásadně 
ochromit téměř všechno a na celé Zemi. Včetně 
našeho města – prázdné náměstí, žádný ranní 
ruch před školami, zavřená sportoviště, omeze-
ný chod Městského úřadu i městských organi-
zací, ale také vyšší produkce odpadů, spotřeba 
vody či objem přenesených dat. To jsou základ-
ní odrazy pandemie COVID-19 i v Čelákovicích. 
Přejme si, aby tato dost šílená doba už skončila 
a vrátili jsme se zase do „normálu“. Půjde to vů-
bec, nebo tento vir nás navždy ovlivní? Možná je 
to ale také doba k zamyšlení, přehodnocování, 
nastavení věcí jinak. Kdo ví…

Marek Skalický, radní

Život ve městě se omezil, ale nezastavil
Už více než 365 dní tady žijeme s covidovým 
virem, který výrazným způsobem ovlivňuje 
naše životy. Město zajistilo 9 000 litrů dezin-
fekce a distribuovalo ji mezi občany za pomoci 
Městské policie a čelákovických hasičů a dob-
rovolníků.  Roušky, které stát nezajistil, jsme si 
svépomocí šili a pomáhali je dodávat každé-
mu, kdo potřeboval. Na radnici byl instalován 
rouškomat. Radnice poskytla úlevy na nájmech, 
prodloužila splatnost poplatků, odpustila živ-
nostníkům pronájmy nuceně zavřených pro-
vozoven, nabídla reklamy zdarma v měsíčníku 
Zpravodaj.  Pečovatelská služba zajištovala 
službu nákupu potravin a vyzvednutí léků pro 
osoby v karanténě. Vedení radnice neúnavně 
sledovalo každé prohlášení vlády a Krizový štáb 
okamžitě informoval o změnách, které vyhlašo-

vala vláda a kterými jsme se museli všichni řídit. 
Nejen, že se nezastavily strategické a důležité 
stavební projekty, ale došlo i na další vylepšení. 
Situace je již více než rok složitá, všichni něja-
kým způsobem jsme omezováni a každodenní 
život je komplikovaný. Život se ve městě sice 
omezil, ale nezastavil. Tuto situaci lze brát jako 
určitou zkoušku, neboť další krize, které mohou 
být o mnoho závažnější, v budoucnu patrně při-
jdou. Snad tato nelehká doba napomůže tomu, 
abychom byli k sobě navzájem laskaví, ke zdra-
ví i k přírodě přistupovali s respektem a solidari-
tou i poté, kdy úzkostné rozpoložení společnos-
ti odezní. Právě současnost nám ukazuje, že ač 
se to někdy nezdá, jsme na stejné lodi.

Jana Vondráčková, zastupitelka

Koronavirus, covid
Slova, které jsme zhruba do února 2020 té-
měř neznali. Teď už je známe důvěrně, možná 
až moc, včetně jejich počeštěných verzí a od-
vozenin, těmi nejběžnějšími jsou asi koviďák, 
koronáč, korouš, doba kovidí. I z naší slovní 
zásoby je velmi dobře poznat, že se pandemie 
koronaviru dotkla skutečně každého z nás a že 
se s ní snažíme vypořádat i s trochou humo-
ru a citu. Nás všech se dotkly zavřené živnosti 
a provozovny, omezení pohybu a cestování, 
mnoha z nás zavřené školy a výuka na dálku. 
Ale mezi lidmi je o mnoho víc solidarity, oběta-
vosti a dobroty, nenechejme se zmást výlevy na 
sociálních sítích. Rok s covidem v našem měs-
tě se prakticky neliší od roku s covidem v celé 
zemi, po celém světě. Každý jej ovšem proží-
váme po svém, s většími či menšími strachy 
a obavami, ale také s nadějí a vírou. Scházejí 
se krizové štáby, všechny samosprávy se sna-
ží svým občanům zajistit potřebné věci, na jaře 
2020 to byly především dezinfekce a roušky, 
na jaře 2021 jsou to odběrová místa i očkovací 
centra. Mimo to funguje běžný provoz, dále se 
ve městě buduje, život se rozhodně nezastavil. 
V těchto dnech ještě není všem opatřením ko-
nec. Musíme to prostě všichni vydržet, těšit se, 
že se pokud možno ve zdraví setkáme s těmi, 
se kterými se teď nevídáme, radovat se z ma-
ličkostí a užívat si se svými blízkými, rodinou. 
Jistě přijde doba, kdy opatření budou minulostí, 
nepropadejme tedy malomyslnosti, jakkoliv je to 
někdy těžké. Přeji vám všem pevné zdraví.

Zdeňka Tichá, zastupitelka
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Pohledem ředitelů příspěvkových organizací 
a velitele Městské policie

Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333
Velká změna nastala hned po prvním omezení 
v březnu 2020 – přestáváme se zdravit s dětmi 
podáním ruky – pro někoho přežitek, pro nás 
první a poslední kontakt s dítětem, přivítání a roz-
loučení, přehled, kdo přišel a odešel, možnost 
zhodnotit rozpoložení, náladu i zdravotní stav… 
Jednu chvíli toto nahradilo měření teploty bez-
kontaktním teploměrem, kdy děti již samy nasta-
vovaly čela. Stejně neuvěřitelně a rychle si zvykly 
na roušky, které s nadšením ukazovaly, na častěj-
ší mytí rukou aj. Každý den s obdivem sledujeme, 
jak vše přijímají. Snad takto přijmou i nás, učitelky 
bez úsměvu a mimiky, až znovu otevřeme.
V březnu došlo i k přerušení provozu. Zřídili jsme 
emailové adresy pro naše třídy a začali rozesílat 

náměty a úkoly. Některé z nás se „praly“ s tech-
nikou i internetem. Snahou bylo zůstat v kon-
taktu s rodinami našich dětí a také dát inspiraci 
a náměty, jak ukrátit a zpříjemnit všem pobyt 
doma. Odměnou byly fotografie dětí a jejich tvo-
ření. 
I organizace zápisu prošla změnou. Probíhal bez 
přítomnosti dětí, vše, co bylo možné, se vyřídilo 
bezkontaktně, na ostatní byli rodiče zváni indi-
viduálně. 
Moc nás mrzelo okamžité zrušení všech akcí – 
den maminek, otců, besídky a nejvíce Loučení 
s předškoláky, které je každoročně spojené 
s přespáváním dětí v mateřské škole, pasová-
ním rytířem na školáky, šipkovanou, ukázkou 
kroužků, pečením buřtů. Při mírném rozvolnění 

(a s přísnými hygienickými opatřeními) jsme se 
s našimi školáky rozloučili alespoň symbolicky.
Celé prázdniny jsme fungovali bez omezení 
a těšili se na září a konec pandemie. 1. září na-
stoupily děti v plných počtech. Bohužel hned 
v září bylo v karanténě naše „Sluníčko“ a v říjnu 
i budova Přístavní. Zakázány byly všechny akce, 
divadla, výlety; máme nová hygienická opatření; 
rodiče vstupují jednotlivě a s krytím úst. Ale naše 
aktivity a vzdělávání běžely dál, za zavřenými 
dveřmi jako by COVID-19 nebyl. Až do 23. úno-
ra, kdy je budova Přístavní ve druhé karanténě 
a od 1. března plošně z nařízení vlády uzavřena 
celá mateřská škola. 

Jaroslava Dušková, ředitelka
Pokračování na str. 10
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Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477
Od 11. března 2020 jsme stejně jako všichni mu-
seli přijmout fakt, že nastává doba mimořádných 
opatření, krizových řešení, zvláštních situací, 
určitých omezení a zvýšených požadavků. Ma-
teřská škola byla z epidemiologických důvodů 
uzavřena, začalo se ve velkém používat výrazů 
jako home office, distanční výuka, elektronická 
komunikace, připojení online.
Nastala doba výzev.
Prostudovat nic neříkající manuály, vytáhnout 
z nich informace a přepracovat je na smysluplné 
pokyny pro zaměstnance i rodiče. Po znovuote-
vření 25. května 2020 vytvořit podmínky pro to, 
aby výchovně-vzdělávací proces mohl pokračo-
vat bez zbytečného zatěžování a stresování dětí.
Zajistit bezpečnost a ochranu pro všechny, kdo 
se ve školce pohybují. Nastavit organizaci ve 
školce tak, abychom rodičům alespoň trochu 
pomohli v jejich nelehké situaci.
Abychom zůstali v této nenormální době normál-
ní.
Druhá vlna na podzim 2020 nám připravila další 
výzvy.
Přestože mateřské školy plní významnou roli ve 
výchovně-vzdělávacím procesu, je jim ze strany 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vě-
nována minimální pozornost. Pokud školka obdr-
ží 24stránkové metodické doporučení a týká se jí 
jedna věta „provoz mateřských škol je zachován 
jako doposud“, tedy za dodržení provozních pra-
videl „Manuálu“, je to opravdu velká výzva!
V podzimní vlně COVIDu se karanténní opatření 
nevyhnula ani nám, bylo potřeba zajistit náhrad-
ní úklid a později i náhradní stravování. Některé 
paní učitelky musely být doma s dětmi na dis-
tanční výuce, některé v karanténě nebo na ne-
mocenské. Všechny pochopily, že je potřeba 
táhnout za jeden provaz a pracovat i nad rámec 
svých povinností.
Prioritou nadále zůstala spokojenost a bezpeč-
nost dětí a plnění cílů ze školního vzdělávacího 
programu.
Při druhém uzavření školky v březnu 2021 na 
nás plně dolehlo povinné předškolní vzdělávání 
a s tím spojená distanční výuka. Přestože jsme 
před dvěma lety zakoupili tablety, nejpoužívaněj-
ší formou kontaktu s rodiči a dětmi byly telefonní 
aplikace, osobní maily a webové stránky školy.
Pro děti byly připraveny pracovní listy, tematic-
ké úkoly k plnění jak v domácím, tak venkovním 
prostředí, paní učitelky osobně načetly pohádky 
a nazpívaly písničky.
Jsem přesvědčena, že školka v tomto nelehkém 
období obstála.

Dagmar Horáčková, ředitelka školy

Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komen-
ského 1586
Když nad tím přemýšlím jako učitelka, tak nám 
se vlastně nic moc nezměnilo, vloni nás vláda 
vůbec neřešila, takže děkujeme za rozhodnutí 
Krizového štábu, že nás v březnu 2020 zavřel.  
To bylo asi jediné. Spíš nám přibyla práce – jeli 
jsme celé prázdniny, zastupovali za učitelky na 
ošetřovačce, často jsme řešili třídy v karanténě 
a věčně nastydlé děti, které si rodiče nechtěli 
nechat doma. Naopak bychom chtěli poděkovat 
zodpovědným rodičům. Také děkujeme učitel-
kám za skvělé zvládnutí distanční výuky, i když 
technické zázemí v mateřské škole vůbec poža-
davkům této výuky neodpovídá. MŠ nedisponují 

spolužáků, chybí jim učitelé, socializace. Izolace 
je z pohledu dítěte, domnívám se, jeden z nej-
větších problémů.
Obávám se zhoršení sociálních podmínek v rodi-
nách, proto se připravujeme na spolupráci s ne-
ziskovými organizacemi, které budou schopné 
sociálně slabým rodinám účinně pomáhat. Situ-
aci ve škole mapujeme.

Alena Pechalová, ředitelka školy

Základní škola Čelákovice, Kostelní 457
V loňském roce při prvním uzavření škol nikoho 
nenapadlo, co nás čeká. Situace byla neznámá, 
nová, představa výuky dětí z prostředí domova 
mlhavá. Původní zadávání úkolů žákům přes 
jednoduché plány se postupně a dost rychle 
přeměňovalo na systematickou práci přes GSui-
te až po online výuku. Situace byla náročná, ale 
všichni jsme to zvládli.
S rouškami se vrátily některé skupiny žáků na 
začátku května do školy, vše jako by se zpoma-
lilo. Na chodbách se žáci nesdružovali, vše se 
odehrávalo jen ve třídách. Běžná komunikace ve 
skupinkách jako by se vytratila.
S radostí jsme vítali nový školní rok v nové Ka-
mence. Radost byla poloviční, neboť z důvodu 
covidové situace nemohly proběhnout oslavy 
otevření nové budovy a také zahájení školního 
roku se zpozdilo o několik dní z důvodu karan-
tény několika vyučujících.
Ale učilo se ve škole! Většinou k radosti všech 
žáků, nejvíce těch mladších, určitě k rados-
ti všech vyučujících. Bohužel už v podzimních 
dnech se škola znovu uzavřela a žáci se přesu-
nuli do domácích učeben. Kromě prvňáčků vyu-
čující i žáci již věděli, co je čeká, jak bude výuka 
probíhat, znalosti z předešlého roku se úročily 
a zlepšovaly. Online výuka se rozeběhla auto-
maticky. K dispozici pro žáky byly a jsou školní 
notebooky, tedy v tomto směru posunutí oproti 
minulému roku k lepšímu. Škola zapůjčila každé-
mu, kdo požádal.
Pokud se s žáky naváže hovor o distanční výu-
ce, která spočívá v online hodinách a následné 
samostatné práci, mnozí jsou spokojeni. Vy-
tvořili si svůj pracovní režim, online hodiny jim 
stačí k tomu, aby pochopili učivo, úkoly zvláda-
jí. Povinností je tolik, kolik si jich žáci sami při-
pustí, pro některé však představuje tato výuka 
problém. Zde je na místě poděkovat rodičům 
a prarodičům, případně starším sourozencům, 
za pomoc a spolupráci.
V souvislosti s distanční výukou se do virtuál-
ní roviny bohužel ještě více posunuly sociální 
vztahy mezi dětmi. Věříme, že se po návratu do 
školy vše vrátí do normálu. Moc se na vás, děti, 
těšíme.

Jiří Kyliánek, ředitel

Základní umělecká škola Jana Zacha Če-
lákovice
Ještě před rokem znal distanční výuku v umě-
leckých školách málokdo. Zpočátku byli učitelé 
ve své výuce odkázáni spíše na metodu pokus – 
omyl, postupně vytvořili funkční systém s řadou 
vlastních užitečných nápadů a našli metody, jak 
novou formu vzdělávání co nejlépe využít.  Ač 
se všichni napříč obory velmi snažíme, je to pro 
nás všechny náročné. Žáci jsou unaveni distanč-
ní výukou na základních a středních školách, 
a proto obdivujeme jejich chuť a sílu pokračovat 
odpoledne, opět u počítače, výukou naší školy. 
Mnohdy tu mají velmi důležitou a nezastupitel-

Pokračování ze str. 9 na rozdíl od ZŠ notebooky pro učitelky. Mrzelo 
nás, že jsme si s dětmi nemohli užít divadélka, 
výlety, různé akce jako Noc s Andersenem, ško-
lu v přírodě, plánovanou Mikulášskou stezku 
atd. Asi jako pozitivum pro děti by se dalo zmínit, 
že si alespoň děti užijí více své rodiče a rodiče si 
více užijí nejkrásnější roky dětského života.
Za sebe, jako ředitelku, musím poděkovat všem 
zaměstnancům školky za to, jak zvládají tuto 
nesmírně složitou situaci. Hlavně však chci po-
děkovat rodičům za vstřícnost k problémům, 
se kterými se potýkáme, ať je to nedostatek 
zaměstnanců, slučování tříd, karantény. Děkuji 
všem za množství povzbudivých emailů, které 
od vás dostávám. Děkuji za to, jak jste se s námi 
naučili komunikovat přes různé aplikace. Mrzí 
nás, že jsme s dětmi nemohli prožít a užít si 
akce, které jsme měli připravené. Připravujeme 
sice pro děti distanční výuku, ale nenahradí to 
výlety, společná setkání. Často vidím na třídách 
děti, které marně čekají na své kamarády, kteří 
jsou buď nemocní, nebo dlouhodobě omluvení. 
Dětská přátelství jsou krásná, nezištná. Často 
v našich článcích píšeme o zářících dětských 
očích a občas se mi za to někteří z vás smějí, 
ale jistě mi dáte za pravdu, že se to pozná, když 
se dítě do školky těší. A vaše děti se k nám těší, 
protože stále máme co nabídnout, a až se situ-
ace zlepší, znovu spolu vyjedeme na výlety, do 
přírody, za poznáním. 

Hana Henyšová, ředitelka

Základní škola Čelákovice, J. A. Komen-
ského 414
Uplynulý rok postavil naše školství do pozice, 
kterou jsme doposud nepoznali. Po roce živo-
ta v době covidové se pokusím nastínit, co nám 
z mého pohledu vzal a co nám dal.
Museli jsme se vyrovnat s online výukou a přede-
vším s nepřítomností dětí. Covid nám vzal jistotu 
a přinesl nám něco naprosto nového. Nebylo na 
výběr, všichni učitelé se museli postavit k výuce 
jinak, přípravy zabírají velké množství času, občas 
bojujeme s výpadky techniky, bohužel bojujeme 
i s přístupem dětí. Poznaly velmi rychle slabiny 
online výuky a neschopnost učitele postihnout 
při tomto způsobu učení, zda pracují samy nebo 
s pomocí, poctivě nebo nepoctivě. Ne všich-
ni žáci jsou na výši a chápou, že se neučí kvůli 
učiteli nebo rodičům, ale jen a jen pro sebe a že 
cílem výuky není známka, ale nabyté vědomosti. 
Takový přístup samozřejmě nemají všechny děti, 
ale i kdyby to bylo třeba jen několik žáků z každé 
třídy, bude hodnocení vždy zkreslené a neobjek-
tivní a poctiví žáci v nevýhodě. Už nyní pozoruje-
me značné propady ve znalostech dětí.
Klad této doby vidím v obrovském posunu in-
formační gramotnosti jak u žáků, tak u učitelů. 
Naučili jsme se pracovat s různými programy, 
vytváříme běžně výukové materiály, vlastní vi-
dea, sdílíme je apod. Podpora státu na podzim 
loňského roku, která pro naši školu znamenala 
více než 800 tis. Kč na mobilní zařízení, nám vel-
mi pomohla. Distanční výuka také ukázala, jak 
nezastupitelné místo má učitel. Nelze ho nahra-
dit strojem, děti ho potřebují a on potřebuje je.
Chybí nám i komunikace mezi námi, učiteli, 
např. na pedagogických radách, schůzkách po-
radenského zařízení apod. Uvědomili jsme si, jak 
důležité je setkávání, předávání informací, sdíle-
ní a dialog, to, co jsme do března 2020 brali jako 
samozřejmost.
Dětem neuvěřitelně schází kolektiv, společnost 
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nou roli rodiče, kterým patří ze strany učitelů ob-
rovské poděkování.
Občas se setkáváme s rozhořčením nad tím, 
že se něco úplně nedaří podle našich představ, 
ale to se dalo očekávat. Jsme umělci a víme, že 
umění se dá jen těžko učit přes mobilní a počí-
tačové aplikace. Všichni pedagogové na škole 
dělají svou práci s těmi nejlepšími úmysly a dá-
vají do výuky část svého já, proto se jen těžko 
smiřujeme s tím, že prakticky není možné výu-
ku vylepšovat a posouvat výkony a dovednosti 
žáků výrazně dopředu. Distanční výuka, ať je 
sebedokonalejší, nemůže v uměleckých školách 
tu prezenční v žádném případě nahradit.
V důsledku současných opatření, která se týkají 
i uměleckých škol, se stává, že se žáci ze stu-
dia odhlašují. I u nás se jich z celkového počtu 
850 žáků několik odhlásilo, ale zatím to není více 
než v uplynulých letech. Chtějí-li pak žáci ve 
studiu pokračovat, musí znovu projít přijímacím 
řízením, protože, jak upozornil výkonný ředitel 
AZUŠ Tomáš Kolafa, „ZUŠ nejsou volnočasové 
kroužky, ale školy. Mají svá pravidla a vzdělávací 
plány, kterými se výuka řídí“.
Velmi se těšíme na návrat k prezenční výuce, 
která bude jistě posílena našimi novými znalost-
mi v oblasti ICT techniky a jejímuž využití se ne-
budeme bránit ani v budoucnu.
Stále myslíme na otevřené školy plné hudby, po-
hybu, divadla, umění, šikovných dětí, jejich rodičů, 
na koncerty, nadšené diváky a na osobní kontakty 
se všemi a nejvíce právě na ty s našimi žáky.

Viktorija Hanžlíková Krafová, ředitelka

Městský dům dětí a mládeže Čelákovice
Těžko uvěřit, že je to rok, kdy se zavřela školská 
zařízení. Byla to dosud nepoznaná situace a his-
toricky zcela nová. Díky tomu vznikly první pokusy 
o online vzdělávání, například „Škola v pyžamu“. 
Plánované akce jsou plošně zrušeny, u někte-
rých do poslední chvíle doufáme, že je i tak zre-
alizujeme. Jaro je v plném proudu, blíží se léto 
a před námi je nejtěžší rozhodnutí, a to, zda 
jet, či nejet na letní tábory, které jsou naší sr-
deční záležitostí. Červencové pobytové tábory 
nahrazujeme příměstskými, o které je nebývalý 
zájem, a my jsme rádi, že dětem tvoříme hezké 
prázdniny, i když jen „kolem komína“. V srpnu 
byl zrealizován i pobytový tábor a my se těšili na 
nový školní rok. Zahájili jsme přihlašování dětí do 
kroužků, plánovali akce na celý rok. 
Další vlna pandemie a další uzávěra. U krouž-
ků, kde to jen trochu lze, přecházíme na online 
výuku, využíváme jarních zkušeností se „Školou 
v pyžamu“, 21 kroužků běží online. A přicházíme 
i s dalšími akcemi ve zcela novém kabátě a je to 
pro nás výzva.
Tradiční vánoční a velikonoční návody připravu-
jeme ve formě tvořivého balíčku k vyzvednutí pro 
děti či školy. Vznikají naučné procházky s plně-
ním úkolů, výtvarné soutěže, FB výzvy… Cílem 
je udržet s dětmi kontakt a částečně ulehčit rodi-
čům. To vše bez zápisného, zcela zdarma.
Během jarních prázdnin vznikají další projekty 
jako „Jarní výtvarná soutěž“. Kresby dětí může-
te vidět na plakátovacích plochách Čelákovic. 
Soutěž se zdařila a my jsme rádi, že díky vese-
lým obrázkům ožily prázdné plakátovací plochy. 
Může se zdát, že MDDM spí v nečinnosti, není 
to však pravda. My, situaci navzdory, stále plá-
nujeme a připravujeme. Vzniká nové oddělení 
– enviromentální vzdělávání s využitím nového 
domečku, který bude v lokalitě u kolejí. Právě 

teď probíhá naše výstava Řemesla Polabí, která 
letos je virtuálně. Plánujeme letní tábory jak po-
bytové, tak příměstské. Snažíme se připravit na 
každou variantu. Věříme, že společně vše zvlád-
neme a opět se sejdeme na našich kroužcích.

Naděžda Pokorná, ředitelka

Městská knihovna Čelákovice
Když do České republiky vtrhla epidemie koro-
naviru a opatření se kvůli riziku nákazy postupně 
zpřísňovala, bylo to právě v období Března – mě-
síce čtenářů, přesněji v jeho polovině. Řada akcí 
byla v plném proudu, novinky a služby poskyto-
vané právě v tomto měsíci rovněž. Knihovny se 
ze dne na den dostaly do stavu, jaký doposud 
nezažily. A nikdo netušil, jak dlouho bude trvat.
Knihovny se poprvé uzavřely od pátku 13. března 
do neděle 26. dubna. Většina knihoven nastalou 
situaci využila k jiným činnostem za zavřenými 
dveřmi, bez čtenářů, k aktualizaci či revizi knihov-
ního fondu, velkému úklidu, dezinfekci prostor, 
mytí oken, vymalování apod. Městská knihovna 
Čelákovice slavila v roce 2020 sté výročí své-
ho založení. Při této příležitosti bylo připraveno 
mnoho akcí, ze kterých se ale většina neusku-
tečnila. Také velkou výstavu v Městském muzeu 
v Čelákovicích o historii naší knihovny mělo mož-
nost zhlédnout pouze několik zájemců. Nekonaly 
se ani žádné akce domluvené se školami.

Knihovna byla uzavřena od 13. března do 
3. května. Tuto dobu jsme využili k povinné revi-
zi knižního fondu. Zkontrolovali jsme asi 55 tisíc 
svazků v hlavní budově a na pobočkách. Dále 
byly knihovny uzavřeny od 22. října do 2. pro-
since. V této době proběhla revize v depozitáři. 
Zatím poslední uzavření je od 18. prosince.
Od 18. listopadu 2020 už mají čtenáři možnost si 
vyzvedávat předem objednané knihy. Tuto mož-
nost mnoho lidí uvítalo s velkou radostí! Knihy 
vydáváme bezkontaktně za přísných hygienic-
kých opatření v běžných výpůjčních hodinách 
nebo po domluvě.
Knihovny ovšem i přesto vnímají úbytek uživate-
lů, a to nejen uživatelů akcí, ale i čtenářů. Stati-
stické ukazatele klesají. Knihovny zaznamenaly 
strach některých lidí jít do knihovny i v době, kdy 
je to možné. Pandemie koronaviru určitě knihov-
ny bohužel ovlivní i z ekonomického hlediska.

Naděžda Picková, ředitelka

Městské muzeum v Čelákovicích
Rok 2020 byl poznamenán vývojem epidemiolo-
gické situace v souvislosti s onemocněním CO-
VID-19. Od 13. března 2020 byl přerušen pro-
voz muzea s infocentrem pro veřejnost, a to do 
11. května 2020. Během této doby byly expozice 
a výstavy uzavřeny, nekonaly se žádné přednáš-
ky, koncerty apod. Výstavy Řemesla Polabí XIII, 
Z tvorby Vladimíra Špičky a Malý salón 2020 byly 
zrušeny, aniž došlo k jejich instalaci. V letních 
měsících se kulturní akce konaly, s omezeními. 
Dominovala slibně navštěvovaná výstava Příběh 
meče. Od 12. října 2020 byl provoz muzea opět 
omezen, došlo ke znepřístupnění výstav (100 let 
Městské knihovny Čelákovice), expozice a info-
centra. Domluvené koncerty musely být zrušeny. 
Dne 3. prosince 2020 muzeum obnovilo provoz 
infocentra a zpřístupnilo expozice a výstavy, 
vše v omezeném režimu. Nabídlo mimořádné 
slevy na prodej vlastních publikací a suvenýrů 
v předvánočním období. Infocentrum, výstavy 
a expozice se veřejnosti zcela uzavřely 18. pro-
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since 2020, v provozu zůstalo pouze výdejní 
okénko za účelem prodeje publikací a suvenýrů 
do 27. prosince 2020, kdy bylo uzavřeno. Ne-
byla vůbec instalována přepokládaná vánoční 
výstava v infocentru, místo ní byla prodloužena 
výstava dosavadní, Svět gotického nábytku. 
Organizace koncertů, scénických představení, 
přednášek, besed či workshopů byla paralyzo-
vána ještě více než příprava výstav. Muzejní noc 
2020 byla zrušena. Na druhou stranu muzeum 
v roce 2020 vydalo tři vlastní publikace (Čelá-
kovický uličník I. Katastrální území Čelákovice; 
Toušeň na starých pohlednicích; Příběh meče), 
zintenzivnilo činnost na elektronických sítích (ze-
jména rubriky Ukryto v depozitářích na sociální 
síti Facebook, resp. Ukázky z muzejních sbírek 
na webových stránkách muzea www.celmuz.
cz), připravovalo pravidelné soutěže pro veřej-
nost (po celý rok Polabská hádanka, od prosince 
2020 nová další soutěž Archeologická hádanka). 
Výherci soutěží přebírali knižní odměnu.

David Eisner, ředitel

Kulturní dům Čelákovice
Rok 2020 byl v celém světě poznamenán pan-
demií COVID-19. Chod Kulturního domu od za-
čátku pandemie, tedy od poloviny března 2020, 
ovlivňovala vládní nařízení omezující setkává-
ní lidí a pořádání kulturních akcí. Pro rok 2020 
jsme měli v plánu velké množství kulturních akcí, 
z nichž se bohužel podařilo realizovat pouze ma-
lou část v úvodu roku. Další nabitý program plný 
divadelních představení, koncertů všech žán-
rů, plesů i velkých venkovních akcí na náměstí 
5. května jsme museli zrušit nebo přesunout.
Vzhledem k nepředvídatelnosti vývoje pandemie 
ve světě i v Česku neustále pracujeme na překlá-
dání nerealizovaného programu, který případně 
doplňujeme o nové akce. Zakoupené vstupen-
ky zůstávají v platnosti na nové termíny. S jejich 
majiteli komunikujeme a podáváme jim aktuální 
informace. Lidé, kteří si zakoupili vstupenky, jsou 
velmi trpěliví a vstřícní, za což jim patří velké díky. 
Celý tým Kulturního domu se těší na období, kdy 
se vrátíme k normálnímu provozu a budeme 
moci pokračovat v tom, co nás naplňuje a baví. 
To je přinášet občanům našeho města a dal-
ším lidem, kteří k nám rádi jezdí, kulturu, kterou 
všichni potřebujeme k plnohodnotnému životu.

Tomáš Staněk, ředitel

Pečovatelská služba Čelákovice
Promítnutí Covid-19 směrem k organizaci: V jar-
ní vlně využívali služeb první nakažení, kteří ne-
byli do této doby klienty Pečovatelské služby. 
Služeb využili na základě vydaného nařízení Kri-
zového štábu města. Všichni jsme se učili novým 
přístupům, novým pravidlům. Velkou pomocí 
byly bezplatné dodávky materiálu – roušky, Co-
vid desinfekce, obleky, testy atd. Setkali jsme se 
tváří v tvář s klienty, kteří následně onemocnění 
podlehli. Došlo k prvnímu omezení fakultativních 
služeb, což nelibě nesli především klienti. Záro-
veň bylo toto omezení velice patrné v příjmech 
z činnosti. Pokles byl zaznamenán u služby do-
prava autem, neboť klienti neměli dostatek infor-
mací, zda mohou navštěvovat lékaře za účelem 
preventivního vyšetření. V jarní vlně neonemoc-
něl tímto virem nikdo z personálu. S nakažením 
zaměstnancům jsme se potýkali na podzim, kdy 
postupně onemocněl každý z personálu kromě 
bývalé paní ředitelky. K zajištění provozu napo-

mohla dobrovolnice, studentka sociálního oboru 
střední školy, a dále tzv. dohodáři.
Směrem k zaměstnancům: V jarních měsících 
si postupně zvykali na nošení roušek, zvýšené 
desinfekční požadavky. Bylo velmi náročné vy-
světlovat klientům, jak se chovat, k čemu jsou 
všechna opatření, odpovídat na dotazy, které 
byly stále se opakující a odpovědi často neak-
ceptovány. Někteří ze seniorů propadali panice. 
Starším ročníkům se při pohledu na covidové 
obleky v médiích často promítala asociace z vá-
lečného období.
Směrem ke klientům: Na jaře často nerozumě-
li, nechápali, co se děje. Někteří bagatelizova-
li, jiní podléhali panice. Na omezení některých 
fakultativních služeb byli rozhořčeni. Následky 
z tohoto byly patrné např. u pedikúry, neboť při 
znovuspuštění služby pedikérka ošetřovala vel-
ké množství zarostlých a jinak bolestivých nehtů. 
Výjimkou nebylo odkázání klientů do chirurgické 
ordinace. Při podzimní vlně klienti reagovali na 
nová opatření smířlivěji. Více se zajímali nejen 
o obecné informace z médií, ale i o informace 
vydávané Krizovým štábem města.

Pavlína Bernášková, ředitelka

Technické služby Čelákovice
Úvodem si dovolím poděkovat všem pracov-
níkům ve zdravotnictví za jejich obětavou péči 
o všechny nemocné.
Uplynul nám rok od objevení se viru v naší re-
publice, ať už setkání se s ním, či nová opatření 
pro mnohé z nás nebyla zrovna příjemná. Nikdo 
z nás netušil, co bude a jak se máme zachovat. 
V tom občas tápeme i dnes. 
Vzhledem k tomu, že naše služby občanům za-
hrnují každodenní práci s odpadem na sběrném 
dvoře, kolem kontejnerů, ale i všude ve městě 
a přilehlých obcích, je naše největší pozornost ob-
rácena na bezpečí našich 48 zaměstnanců. Sna-
žíme se co nejvíce vyhnout možné nákaze, proto 
dbáme zejména na prevenci. Nákaza by zname-
nala případné uzavření provozu po dobu karan-
tény, což by mělo vliv na poskytování technic-
kých služeb občanům. Technické služby provádí 
údržbu zeleně, zajišťují ruční sběr odpadu, za-
metání ulic a chodníků, provádí výsyp odpadních 
košů, odvoz přebytečného odpadu odloženého 
na kontejnerových stáních i mimo ně, obhospo-
dařují 28 velkoobjemových kontejnerů na plast, 
které každý týden sváží na třídicí linku, současně 

by byl uzavřen Sběrný dvůr, kde týdně odveze-
me 26 kontejnerů odpadu odevzdaného občany, 
provoz veřejných toalet na náměstí. V neposlední 
řadě zajišťují také správu hřbitova.
Závěrem si dovoluji požádat, buďme ohleduplní 
a dbejme bezpečnosti v této nelehké době, ať 
nezůstane pouze u písničky „Bejvávalo dobře“, 
ale ať budeme brzy moci říci, že je to za námi. Ti, 
co byli vytrženi ze zaměstnání, se budou moci 
vrátit do pracovního procesu, znovu se otevřou 
obchody, restaurace, kina, divadla. Budeme se 
znovu volně pohybovat, scházet, cestovat.
Za celé Technické služby vám přeji pevné zdraví.

Tomáš Brázda, ředitel

Městská policie Čelákovice
Období uplynulého roku bylo pro Městskou po-
licii velmi složité a náročné, bylo doprovázeno 
velkými a častými legislativními změnami, které 
upravovaly pravomoci Městské policie v této 
oblasti. Ze začátku úplně chyběla pravomoc 
městských policií řešit přestupky s opatřeními 
zaměřenými na COVID-19.
Služba je mnohem náročnější, neboť jsme v ne-
ustálém kontaktu s velkým množstvím osob, 
včetně lidí bez domova, drogově závislými, po-
máháme u starších občanů, řešíme oznámení 
a přestupky občanů atd. Riziko nákazy je tak 
velmi vysoké a služba s ochrannými prostředky 
je velmi náročná.
Dohlížení na dodržování přijatých opatření – 
společnost se rozdělila na dvě skupiny, jedna 
žádá razantní a důsledné dodržování všeho, co 
je zveřejněno v médiích, a také na to neustále 
upozorňuje. Druhá skupina lidí razantně odmítá 
dodržovat opatření a žádá jejich sepsání a ozná-
mení správním orgánům. Velmi často občané 
argumentují chováním čelních politických před-
stavitelů, kteří sami porušují platná opatření. 
Spolupráce s ostatními úřady, organizacemi 
a institucemi je velmi obtížná vzhledem k jejich 
omezenému provozu, neexistují kontakty na pra-
covníky na home office. 
Provoz Městské policie od začátku pandemie 
nebyl přerušen ani na jeden den a nonstop pro-
voz je stále zajištěn. Mnohem častěji žádá Po-
licie ČR o součinnost, neboť nemají k dispozici 
žádnou hlídku. Obvodní oddělení PČR v Čelá-
kovicích bylo z důvodu COVID-19 i krátkodobě 
uzavřeno. 

Marek Drobný, velitel

SLEVA COVID-19 IV
Rada města Čelákovic schválila dne 9. 3. 2021 usnesením č. 5/2021/11.1.6 pro zmírnění dopadů 
pandemie COVID-19 v návaznosti na podporu místních živnostníků a podnikatelů nabídku bez-
platné inzerce „COVID-19 IV“ ve Zpravodaji města Čelákovic v č. 4/2021, č. 5/2021 a č. 6/2021, 
a to za těchto podmínek:
n  v návaznosti na usnesení Rady města č. 5/2021/11.1.6 se uděluje výjimka z čl. 5 odst. 1 Zásad pro 

vydávání Zpravodaje města Čelákovic I/3/2013 za předpokladu splnění Podmínek pro zveřejnění 
inzerce ve Zpravodaji města Čelákovic I/4/2012 s výjimkou čl. 3 odst. 3 a čl. 5 a 6;

n  za obsah inzerátů odpovídají jejich inzerenti, kterými jsou výhradně fyzické osoby podnikající 
(OSVČ) nebo právnické osoby, které mají své sídlo, resp. adresu trvalého pobytu nebo svou pro-
vozovnu na území města Čelákovic;

n  termín uzávěrky bezplatné inzerce „COVID-19 IV“ pro Zpravodaj města Čelákovic č. 4/2021 je 
15. 3. 2021, pro Zpravodaj města Čelákovic č. 5/2021 je 15. 4. 2021 a pro Zpravodaj města Čelá-
kovic č. 6/2021 je 15. 5. 2021 a tato inzerce se zasílá v elektronické podobě na e-mail: zpravodaj@
celakovice.cz, přičemž bezplatnou inzerci je možné opakovat ve všech 3 speciálních přílohách 
„Podpora podnikání“;

n  maximální rozsah speciální přílohy s bezplatnou inzercí ve Zpravodaji města Čelákovic č. 4/2021, 
č. 5/2021 a č. 6/2021 je vždy 8 stran, přičemž možná je pouze plošná inzerce o maximální 
velikosti šířka 6 cm x výška 6 cm, tj. 36 cm2.

 Petr Studnička, předseda redakční rady Zpravodaje

Pokračování ze str. 11
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střípky z činnosti 
městské policie

V případě potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

Po sněhové nadílce přijala MP oznámení např. 
na řidiče trénující smyky na parkovištích u ob-
chodních center nebo na „nemožnost“ vyjet 
do kopce v Záluží za rybníkem. Zde strážníci 
usměrňovali dopravu a poskytovali řidičům po-
moc, včetně doporučení, aby do „hor“ v Záluží 
teď raději nejezdili.

Bylo přijato oznámení o muži snažícím se do-
stat do uzamčené čekárny na nádraží. Podna-
pilý muž udržoval tělesnou teplotu nemrznoucí 
směsí značky “vodka“ a strážníkům tvrdil, že 
po zakoupení jízdenky má nárok i na vyhřátou 
čekárnu. Naštěstí brzy přijel očekávaný vlak, do 
nějž byl muž doprovozen a vyslán co nejdále od 
Čelákovic.

Na služebnu MP se dostavila žena a žádala vy-
řešení slovního a fyzického napadení jinou že-
nou při venčení psa na poli za městem. Strážníci 
údajnou pachatelku našli a zápis i s její verzí in-
cidentu předali přestupkové komisi.

Autoservis požádal o pomoc, neboť nezná-
mý cizinec si několik měsíců své auto nechtěl 
vyzvednout a na telefon ani SMS nereagoval. 
Majitele vozidla se podařilo strážníkům vypát-
rat i přes to, že se nechával rodinou opakovaně 
zapírat. Ten si vozidlo následně v autoservisu 
vyzvedl.

Hlídka asistovala při sražení dívky vozidlem na 
přechodu pro chodce. Zdravotnická záchranná 
služba převezla dívku na vyšetření do Fakultní 
nemocnice Bulovka. Strážníci předali Policii ČR 
kamerový záznam.

Maminka dvou malých dětí požádala o pomoc, 
neboť někde v Čelákovicích ztratila klíče od 
svého vozidla a nemohly se jak dostat domů. 
Vzhledem k tomu, že bydleli v nedaleké obci, 
jeden strážník ji dovezl domů pro náhradní klíče 
a druhý hlídal děti na služebně. Ty si prohlédly 
služebnu, vybavení strážníků a zhlédly jeden díl 
pohádky o krtečkovi.

Hlídka MP byla přivolána k volání o pomoc 
z uzavřených bytů. V jednom případě se jedna-
lo o starší osobu, která byla po operaci nohou 
a upadla. Po poskytnutí nezbytné pomoci přivo-
lali rodinné příslušníky. V druhém případě pádu 
starší osoby se však strážníkům nepodařilo do-
stat do bytu přes bezpečnostní dveře. Dostal se 
tam až štíhlý hasič koupelnovým oknem. I zde 
naštěstí postačila první pomoc a přivolání syna.

Strážníci byli informováni o „nezodpovědné“ 
matce, která jezdí s kočárkem v nevlídném po-
časí a děti neustále pláčou, zřejmě zimou. Mat-
ka s kočárkem byla nalezena, vše bylo zadoku-
mentováno a předáno Odboru sociálně-právní 
ochrany dětí k dalšímu opatření.

Středočeská vědecká knihovna v Kladně vydala knihu s názvem 42 hvězd mezi nebem a zemí: po 
stopách židovských autorů Středočeského kraje. Mezi 42 životními osudy spisovatelů a novinářů ži-
dovského původu, kteří se narodili nebo žili ve Středočeském kraji, je i příběh čestné občanky města 
Čelákovic a laureátky Výroční ceny města v roce 2013 Věry Gissingové, roz. Diamantové, autorky 
knihy Perličky dětství. V publikaci je též zmíněn dům U Diamantů v Sedláčkově ulici.
Autorský kolektiv pod vedením Alexandy Blodigové, Kateřiny Mikulcové a Kateřiny Voborské zpra-
coval knihu o 157 stranách s pracovními listy pro žáky základních a středních škol na volné příloze.
Publikace byla vydána díky finanční podpoře Středočeského kraje, Nadace židovské obce a Ži-
dovského muzea v Praze. Publikaci lze objednat na fakturu nebo na dobírku na e-mailové adrese: 
hruskova@svkkl.cz, telefonicky na čísle: 312 813 112 nebo poštou na adrese Středočeské vědecké 
knihovny v Kladně, Gen. Klapálka 1641, 272 01 Kladno. K ceně 200 Kč je účtováno poštovné dle 
sazebníku České pošty.

Petr Studnička, místostarosta I

Vyšla kniha o životních osudech židovských autorů 
Středočeského kraje

senioři

dočkali jsme se jarního času, vše začíná kvést, je 
dlouho světlo a sluníčko se do nás opírá s větší 
a větší silou. Našimi aktivitami se tradičně stá-
vá zahrádkaření. Pokud máme zahrádku pouze 
v květináčích, stále jsou pro nás bylinky všude 
dokola. Například podběl, který nás jako jeden 
z prvních těší svou přítomností a jásavou barvou. 
Podběl zatočí s kašlem a podpoří imunitu. Tím, 
že podběl přispívá k normální funkci imunitního 
systému, můžeme využít podbělový čaj také 

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

v boji s jarní únavou, která může být po zimě sní-
žená. Organismus je tak odolnější a dokáže se 
lépe bránit jarním virózám. Může to být cíl jarních 
vycházek už od března. Až budou květy odkvé-
tat, vyraší listy, které můžeme sbírat také.
Z dalších aktivit si zatím ještě nemůžeme moc 
vybírat, kroužek Trénování paměti pod vedením 
lektorky Renáty Nentvichové Novotné běží bez 
přerušení formou obálek, poradenství v oboru 
počítačové gramotnosti formou individuálních 
porad s lektorkou Jaroslavou Muchovou můžete 
také využívat, stačí zavolat na tel.: 775 691 525. 
Ostatní aktivity jsou prozatím odloženy.
Opatrujte se a udržujte nadhled a optimismus.

Jana Vondráčková, koordinátorka  
seniorských aktivit



16 / zpravodaj města čelákovic

informace / dopisy

chodíme kolem nich

Hausnumera ve službách 
pokroku?

Krásné české slovo hausnumero je složenina 
německého původu – das Haus (dům) a die Nu-
mmer (číslo), dohromady číslo domu, v přenese-
ném významu číslo vymyšlené. Číslování a sou-
pis domů, lidu a dobytka nařídila provádět Marie 
Terezie v roce 1770. Mimo jiné zavedla dědičnost 
příjmení. Kdo se snažil sčítání vyhnout, mohl být 
potrestán dvěma roky prací na pevnostních stav-
bách. Zatajený majetek – předmět sčítání – mohl 
být zkonfiskován. Cílem sčítání bylo totiž získat in-
formace nejen o počtech lidí, ale o jejich majetku, 
což bylo samozřejmě podkladem pro stanovení 
výše daní, a lidé to asi „prokoukli“. Od roku 1869, 
který je považován za počátek moderního sčítání, 
byla stanovena desetiletá sčítací perioda a začalo 
i zjišťování gramotnosti, obcovací řeči a nábožen-
ského vyznání. V letošním únorovém Zpravodaji 
jsme se dočetli, že v roce 1880 napočítali místní 
úředníci v Čelákovicích, Na Hrádku Čelákov a v Ji-
řině 1 961 domácích i cizích obyvatel, dle městské 
kroniky „vesměs české národnosti“, což je číslo 
zakládající se na soudobé statistice. Někdy se asi 
sčítala i nemluvňata, někdy ne. Starosta Jindřich 
Čurda pak po létech doplnil do kroniky i údaje 
o tehdejším počtu dobytka a včelstev – 50 koní, 
186 krav, 101 koz a 59 včelích úlů (v dnešní době 
až asi 50 tis. včel v úlu). Sčítání započaté po de-
seti letech bylo už podrobnější. Kromě 748 mužů 
a 840 žen Čelákovicích, 77 mužů a 71 žen v Hrád-
ku, 144 mužů a 161 žen v Jiřině bylo napočítáno 
64 koní, 359 kusů hovězího dobytka, 181 koz, 224 
prasat a 59 včelích úlů. O tomto výsledku infor-
movala sčítací družina v počtu pěti lidí (starosta 
+ čtyři zastupitelé) okresní hejtmanství už 8. led-
na. Jak to tehdy vypadalo s gramotností, kronikář 
pomlčel. Letos začalo (virus nevirus) sčítání lidu, 
domů a bytů - se 100. výročím od prvního sčítání 
od vzniku samostatného Československa. Za roz-
hodný údajový okamžik byla určena půlnoc z pát-
ku 26. na sobotu 27. března. Elektronické nebo 
papírové formuláře budou lidé vyplňovat v dubnu 
a předpokládá se, že nebudou švindlovat. Výsled-
ky – úřady doufají, že nikoliv aprílové – budou prý 
dostupné od roku 2022. Sankce za bojkot sčítání 
je 10 000 Kč. Pevnostní práce nehrozí, zabavení 
zatajené kozy nebo slepice také ne. Vážení čtená-
ři, „neklesejte na mysli, že statistika nuda je, ona 
nám to vyčíslí, protože má údaje“.
Abych nezapomněl, letos v lednu se uskutečnil 
třetí ročník sčítání ptactva nebeského přezimu-
jícího v českých zemích v krmítkách se živícího 
nebo kolem nich poletujícího. Sčítání prováděli 

Talovín zimní v ulici Na Nábřeží. Foto: -iv-

Dne 3. března oslavila paní 
Miluška STAŇKOVÁ své ži-
votní jubileum 90 let.
Pevné zdraví a spokojenost do 
dalších let přejí manžel Ruda, 
dcery Věra a Drahuš s rodi-
nami.

S bolestí v srdci oznamujeme, 
že dne 19. února 2021 nás ve 
věku 68 let navždy opustil náš 
tatínek, bratr, švagr, strýc a dě-
deček pan Jindřich FLEGR.
Děkujeme za projevenou sou-
strast. Kdo jste ho znali a měli 
rádi, vzpomínejte s námi. rodina

Dne 2. a 9. dubna 
2021 uplyne rok, 
kdy nás navždy 
opustili naši drazí 
rodiče Eva a Josef 
PAVLOVIČOVI.
Kdo jste je znali, 
vzpomeňte s námi. 
Děkujeme.

syn Vladimír a dcera Ivana s rodinami

Dne 20. dubna 2021 uplyne 
pět smutných let od úmrtí p. 
Josefa SMÝKALA.
S láskou a vděkem vzpomíná 
manželka Magda a celá za-
rmoucená 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. 

společenská kronika

Autorka ilustrací  
Jaroslava Pražanová

„Pocházím z malebné vesnice v Pardubickém 
kraji. Vystudovala jsem obor Učitelství pro 
1. stupeň a speciální pedagogika na PdF v Olo-
mouci, kde jsem několik let působila na ZŠ pro 
žáky se zrakovým postižením. Časem mě vítr 
zavál do Polabské nížiny na čelákovickou Ka-
menku:-). Ráda tvořím, sportuji, peču, vařím 
a hraji v rodinné kapele. Miluji hudbu, tanec 
a čas strávený s rodinou a přáteli.
Všem přeji láskyplné a zdravé jaro!“

Foto: soukromý archiv

dobrovolní komisaři, kteří po dobu jedné hodiny 
zapisovali vždy nejvyšší počet jedinců stejného 
druhu najednou spatřených. Loňské první místo 
obhájila sýkorka koňadra, pak následovali vrabec 
polní a vrabec domácí. Skokanem roku byla soj-
ka. Tak sypejte ptáčkům i dále. Já jsem se poku-
sil koncem února zjistit počet kvetoucích talovínů 
a nedopočítal jsem se. Nevadí, hlavně že kvetly.

Ivan Vaňousek

Poděkování
Ve středu 10. března před třetí hodinou ranní 
vypukl v Záluží požár na půdě bytového domu, 
ve kterém v tu noc spalo sedmnáct lidí. Rádi 
bychom touto cestou vyjádřili poděkování panu 
starostovi města Čelákovice Josefu Pátkovi 
a hasičskému sboru z Brandýsa nad Labem, ha-
sičskému sboru Stará Boleslav a Jednotce Sbo-
ru dobrovolných hasičů Čelákovice za vynikající 
a nadstandardní práci při požáru bytového domu 
v Záluží. Díky včasnému zásahu hasičské jednot-
ky se podařilo požár uhasit, než se stihl rozšířit, 
a všichni obyvatelé vyvázli bez jakékoliv újmy na 
zdraví. Jsme vděčni za profesionalitu a lidskost, 
kterou při zásahu projevili. Opět tak prokázali, že 
jsou pro naši obec nenahraditelnou oporou. Ne-
jen, že pan starosta Pátek zajistil občerstvení pro 
hasiče, ale po uhašení požáru prokázal velkou 
starost o nájemníky a jejich situaci. Osobně zjiš-
ťoval, zda je možné v domě nadále bydlet, či zda 
je potřeba zajistit náhradní ubytování. Po vyřeše-
ní problému s ubytováním pan starosta ze svého 
postu zavolal několika firmám a požádal je, zdali 
mohou být nápomocny při zabezpečení domu 
proti dešti. Jeho iniciativní přístup potvrzuje, že 
je skutečně člověkem na svém místě.

nájemníci a majitelé domu

apoštolská církev

Bůh je pro tebe
Dal za tebe to nejdražší, svého Syna Ježíše Krista.
Co jsi ochoten dát Bohu ty?
Myšlenku, vděk, úvahu, víru, důvěru…
Přejeme krásné velikonoční svátky.

Pavel a Pavla Zelení
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školství 

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

STUDIO TANEČNÍ OBOR
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 pro školní rok 
2021/2022

Vzhledem k současné situaci proběhne na naší 
škole zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 
2021/2022 elektronickou formou v období od 1. do 
30. dubna 2021. Zápis se týká dětí narozených
1. září 2014 až 31. srpna 2015. Na webových strán-
kách naší školy https://www.kamenka-celakovice.
cz/zapis-do-1-trid/ je zpřístupněn zápisový dotaz-
ník – žádost o přijetí k povinné školní docházce.
Vyplnění lze provést na PC, tabletu i mobilu.
Po ukončení zápisu budou rodiče telefonicky
kontaktováni k ověření údajů ze zápisového do-
tazníku a upřesníme podrobnosti, které jsou nut-
né ke splnění zákonných norem (správní řízení).
Další administrativní záležitosti spojené se zá-
pisem vyřídíme při společném setkání ve škole,
které pro naše budoucí prvňáčky a jejich rodi-
če připravujeme na pozdější období (květen,
červen, srpen – dle epidemické situace). Děti
si prohlédnou školu a projdou si „Pohádkovou
cestu“. Přesný termín bude zveřejněn na webu
školy. Věříme, že se situace bude zlepšovat
a nám se společné setkání podaří uskutečnit.
Pokud to okolnosti dovolí, tak v červnu také
proběhne informační schůzka rodičů budoucích
prvňáčků s vedením školy a vyučujícími budou-
cích prvních ročníků. Přesný termín bude upřes-
něn na webu školy, pozvánku obdrží rodiče na
uvedené emailové adresy.
V současné době pro rodiče i budoucí prvňáč-
ky připravujeme virtuální prohlídku školy, která
bude též zveřejněna na webu školy.
V případě dotazů nás kontaktujte (možno i tele-
fonicky), rádi vám zodpovíme vaše otázky.
Těšíme se na vás i vaše děti.

Jiří Kyliánek, ředitel školy

mateřská škola
J. A. Komenského 1586, Čelákovice
tel.: 326 741 347
e-mail: reditelka@msjak.cz
http://msjak.cz

ZÁPIS pro školní rok 
2021/2022

Zápis do mateřské školy proběhne ve dnech 
3. a 4. května 2021 v době od 8.00 do 16.00 hod.
Formuláře k zápisu jsou ke stažení na webu (viz
kontakty výše). Pokud nemáte možnost tisku,
můžete si je vyzvednout v MŠ po dohodě s ře-

mateřská škola
Rumunská 1477, Čelákovice
tel.: 326 910 911
e-mail: rumunska.ms@seznam.cz
http://ms-materidouska.cz

ZÁPIS pro školní rok 
2021/2022

Zápis do mateřských škol zřízených městem 
Čelákovice proběhne v pondělí 3. května od 
8.00 do 16.00 hod. a v úterý 4. května od 8.00 
do 16.00 hod.
Přihlášky ke stažení a podrobné informace 
o průběhu a organizaci zápisu pro školní rok
2021/2022 jsou na webových stránkách jednot-
livých mateřských škol.
MŠ Rumunská: www.msrumunska.cz
MŠ J. A. Komenského: www.msjak.cz
MŠ Přístavní: www.mspristavni.cz

Kritéria pro přijetí pro školní rok 2021/2022 sta-
novená pro mateřské školy zřízené městem Če-
lákovice.
n  Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání 

s trvalým pobytem v příslušném školském 
obvodu v Čelákovicích podle § 34a odst. 1 
zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (děti 
pětileté a děti s odkladem školní docházky), 
seřazené od nejstaršího po nejmladší.

n  Děti, které dosáhnou k 31. srpnu 2021 nejmé-
ně třetího roku věku, s trvalým pobytem v pří-
slušném školském obvodu v Čelákovicích, 
seřazené od nejstaršího po nejmladší.

n  Děti, jejichž sourozenec pokračuje ve škol-
ním roce 2021/2022 v docházce do mateřské 
školy, které dosáhnou k 31. srpnu 2021 nej-
méně třetího roku věku, s trvalým pobytem 
v příslušném školském obvodu v Čelákovi-
cích, seřazené od nejstaršího po nejmladší.

n  Děti, jejichž sourozenec pokračuje ve škol-
ním roce 2021/2022 v docházce do mateřské 
školy Čelákovice, které dosáhnou k 31. srpnu 
2021 nejméně třetího roku věku s trvalým po-
bytem v Čelákovicích, seřazené od nejstarší-
ho po nejmladší.

n  Děti, které mají místo trvalého pobytu v Čelá-
kovicích, seřazené od nejstaršího po nejmlad-
ší do naplnění kapacity mateřské školy.
Dagmar Horáčková, ředitelka MŠ Rumunská

ditelkou. Při podání žádosti se řiďte doporuče-
ným postupem mateřské školy. Formulář musí 
být potvrzen dětským lékařem.

Hana Henyšová, ředitelka
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Čelákovický fotbal slaví 
100 let

rý doma vyhrál 2:0, ale v odvetě byl úspěšný 
Spartak z Čelákovic, který zvítězil 4:1. Jako Pře-
borník podle tehdejších pravidel „vyzval na sou-
boj“ o účast v Celostátní soutěži dosavadního 
zástupce kraje Spartu Kutná Hora. Po venkovní 
prohře 1:2 následovalo doma jasné vítězství 5:0 
a historický postup. 
V roce 1956 byla z Celostátní soutěže vytvořena 
II. liga a soupeřem Spartaku bylo šest exligo-
vých týmů z 12 účastníků. Čelákovice skončily 
na 9. místě. Druhá liga 1957/1958 se hrála tří-
kolově, Čelákovice obsadily 5. místo. V sezoně 
1960/1961 byl zařazen do „Moravské“ skupiny, 
ve které se tvrdě bojovalo o každý bod. Až po-
slední zápas s Otrokovicemi před téměř třemi 
tisícovkami diváků, rozhodl o setrvání Spartaku 
v II. lize, neboť zvítězil 3:1.
KDYŽ HRAJE SLAVIE… 
Podzim 1961 zahajoval Spartak na trávníku 
v Edenu proti Slavii, která sestoupila z nejvyš-
ší soutěže. Červenobílí vyhráli přesvědčivě 7:0 
a úspěšní byli i v jarní odvetě, hrané na škváře 
Tatry Smíchov. Slavia se po roce vrátila do první 
ligy, Čelákovice skončily na 6. místě. V ročníku 
1962/1963 obsadil Spartak 9. místo a zazna-
menal také úspěch v Poháru, když vyřadil ČKD 
Bohemians a ve čtvrtfinále se střetl s druhým 
vršovickým klubem Slavií, které podlehl 1:3. 
V sezoně 1963/1964 skončil Spartak na 8. mís-
tě. Nejlepším střelcem tohoto ročníku byl Josef 
Vokáček s 35 góly!
Na jaře 1965 hrála Slavia o mistrovské body 

DVĚ HŘIŠTĚ VE MĚSTĚ
První derby čelákovických mužstev se hrálo 
už na podzim a skončilo smírně 1:1. Problémy 
s hrací plochou se definitivně vyřešily v po-
lovině třicátých let,  získal pozemek „Ve Vrbí“ 
a Union sloučením s RH Jiřina jejich hrací plo-
chu „U Hájku“. Oba celky hrály tehdejší II. tří-
du, a tak se několikrát uskutečnilo čelákovické 
derby. Nejzajímavější bylo v soutěžním ročníku 
1936/1937, kdy se na podzim celky rozešly re-
mízou 2:2, v jarní odvetě pak vyhrál Union 2:0. 
Oba soupeři obsadili 4. místo, díky lepšímu skó-
re postoupil SK do vyšší soutěže.
SPARTAK ŠPLHÁ NAHORU
V poválečném období se naplno rozjely mistrov-
ské soutěže a také se měnily dosavadní názvy 
klubů (Union – Sokol, ZSJ Kovohutě, Baník, 
SK – Sokol TOS, ZSJ TOS, Spartak). Čeláko-
vickému Spartaku se daří, v ročníku 1945/1946 
postupuje do divize, a tím začíná jeho nejú-
spěšnější období. V prvních dvou sezonách se 
mužstvo umístilo v horní polovině tabulky. Léto 
však přineslo reorganizaci a hrálo se pouze jed-
nokolově, nikdo nesestoupil ani nepostoupil. 
Další ročník se odehrál pod názvem „Zemská 
liga B“ a TOS Čelákovice v něm obsadil 7. mís-
to. Následovaly další ročníky pod názvem „Pře-
bor Pražského kraje“ a to až do roku 1953, kdy 
se změnil nejen klubový název na Spartak, ale 
i pravidla postupů a sestupů. Spartak se s ná-
skokem 4 bodů stal vítězem, a to mu dalo mož-
nost utkat se s vítězem západní skupiny o titul 
Přeborníka. Soupeřem byl Spartak Žebrák, kte-

znovu na čelákovickém „Stadionu míru“. O zá-
pas byl obrovský zájem, v ochozech se tísnilo 
13 tisíc diváků. Pražané si odvezli výhru 3:1 
a nakonec se vrátili zpátky do I. ligy, Spartak 
skončil na 7. místě. I další ročník skončil uspo-
kojivě – 8. místo. Na jaře zavítala do Čelákovic 
opět Slavie, která zde sehrála dva mistrovské 
prvoligové zápasy s VSS Košice a Interem Bra-
tislava, neboť měla uzavřené hřiště v Edenu 
z disciplinárních důvodů. Sezona 1967/1968 
byla poslední ligová. Spartak skončil na 14. mís-
tě jen s 11 body. V letech 1971–1977 hrál tým 
krajský přebor, poté čtyři roky I. A třídu a v roce 
1981 se vrátil do přeboru. Po pěti sezonách při-
šel sestup do I. A třídy, klub se pohyboval na 
krajské úrovni až do roku 1999, kdy došlo k jeho 
sloučení s Unionem.
VYNUCENÉ SJEDNOCENÍ A SAMOSTATNOST
Po dobu tažení Spartaku druhou ligou byl ZSJ 
Kovohutě pochopitelně v jeho stínu. Sjednoce-
ná československá tělovýchova pak „vymyslela“ 
podle sovětského vzoru sloučení sportovních 
klubů ve městech v jeden velký celek. A tak byl 
Union začleněn do Spartaku jako Spartak „C“. 
Vynucené sloučení však nebylo v Jiřině pozitiv-
ně přijato, na protest mužstvo vystoupilo na dvě 
sezony ze soutěže a hrálo jen přátelské zápasy. 
V létě 1958 znovu zahajuje aktivní činnost ve 
IV. třídě. Události roku 1968 urychlily návrat ke 
klubové samostatnosti, a tak po třinácti letech 
máme v Čelákovicích opět SK Union. V sedm-
desátých letech se klub pohyboval mezi III. tří-
dou a okresním přeborem. 
ČELÁKOVICKÉ DERBY PO 55 LETECH
Rok 1983 byl prvním zlomem v poválečné histo-
rii klubu. Ze Spartaku přišel bývalý hráč, později 
trenér Zdeněk Svěrek a převzal „A“ mužstvo. 
Po dvou sezonách a úspěšné kvalifikaci s On-
dřejovem posunul Union do tehdejší I. A třídy, 
kde hrál dvě sezony. V roce 1989 se na jednu 
sezonu vrátil do krajských soutěžích, definitivní 
návrat do I. B třídy přinesl rok 1991, kdy klub 
slavil 70. výročí založení. Ale žádné oslavy se 
nekonaly, neboť vedení klubu se rozhodlo pro 
rekonstrukci hřiště „U Hájku“, jeho zázemí včet-
ně restaurace a rovněž posílit stávající hráčský 
kádr. V létě 1992 nastaly změny také v klubo-
vém vedení. Předsedou se stal Václav Černý, 
manažerem Stanislav Tangl a z SK přišel sekre-
tář a současně nový trenér Milan Šikl. Trenérská 
dvojice Šikl – Dalekorej spolu s manažerem při-

Fotbalové začátky byly v Čelákovicích stejné jako v jiných městech po první světové válce a vzni-
ku samostatného Československa. Parta „kopáčů“, kterých bylo stále víc a víc, se rozhodla za-
ložit fotbalový klub. V našem městě se tak dohodli 1. června 1921, kdy byl založen SK Union 
Čelákovice. Největším problémem bylo ale získání pozemku pro fotbalové hřiště, proto se nově 
vzniklý klub několikrát z tohoto zásadního důvodu stěhoval. Zájem o fotbal stoupal, hráčů bylo 
dost, a tak skupina těch méně vytížených založila v roce 1923 nový klub SK Čelákovice.

Mužstvo Unionu Čelákovice v roce svého založení (1921). Zleva stojí: Šindelář, A. Čer-
vinka, V. Červinka, Bouřil, Voldán, J. Hataš, Kalát, V. Hataš, rozhodčí Novák, dole 
zleva: A. Hronek, Zvára, F. Hronek. Foto: archiv SK UNION Čelákovice

SK Čelákovice v roce 1923 po derby s Unionem (1:1). Zleva: rozhodčí Novák, S. Čer-
vinka, A. Pavlík, Majer, J. Pavlík, Zvára, Kopecký, Rych, Zouzal, Melinger, A. Červinka, 
V. Červinka. Foto: archiv SK UNION Čelákovice
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vedla kvalitní hráče (Lopatář, Koch, Kotek aj.) a mužstvo ve třinácti kolech 
nepoznalo prohru. Dařilo se i na jaře a na konci soutěže se slavil postup do 
I. A třídy. Po 55 letech se hrálo čelákovické derby se Spartakem o body. 
Union nezaváhal a vyhrál 4:0. Fotbalově se stále dařilo a postup do kraj-
ského přeboru se stal realitou. Po dvou letech usedl na trenérskou lavičku 
bývalý hráč Slavie či Jablonce Eda Helešic, který v létě slavil s hráči i fa-
noušky postup do divize!
HISTORICKÝ POSTUP UNIONU DO ČFL
Sezona 1998/1999 byla významná postupem Unionu v Poháru ČMFS, kdy 
již pod trenérem Petrem Čermákem postupně vyřadil Sibřinu, Mladou Bole-
slav, Duklu Příbram a vypadl až v jarním čtvrtfinále po porážce 0:4 se Slavií. 
Únorovému zápasu na Městském stadionu, který měl klub nově v proná-
jmu, přihlíželo šest tisíc diváků. V divizní tabulce obsadil Union 5. místo. 
V létě 2000 přišel trenér Miroslav Janů, který byl po dvou měsících nahrazen 
bývalým reprezentantem a koučem prvoligového Jablonce Julou Bielikem. 
Union oslavil 80 let své existence tím nejlepším způsobem – historickým po-
stupem do České fotbalové ligy. Součástí oslav na Městském stadionu byl 
přátelský duel čerstvého účastníka ČFL s čerstvým českým mistrem praž-
skou Spartou, která zvítězila 4:0. Podzimní část ČFL se však čelákovickému 
nováčkovi nepodařila. Předposlední, 17. místo znamenalo jarní záchranář-
ské práce, které se nepovedlo dotáhnout do úspěšného konce.  
Sestup do divize přinesl změny v hráčském kádru a také nového trenéra 
Milana Petříka na lavičku, s ním skončil tým na 7. místě. Po roce přišel 
trénovat bývalý sparťan Miloš Beznoska a také manažer Roman Kovář. 
Ročník 2003/2004 byl úspěšný, když v divizní skupině B skončil Union na 
3. místě. V létě 2004 došlo ke změně ve vedení klubu, odstoupil dosavadní 
předseda Václav Černý a na uvolněný post byl zvolen Václav Tichý. Po 
dvou letech skončil trenér Beznoska a na jeho místo nastoupil bývalý re-
prezentant Günter Bittengel. V národním poháru uhrál Union remízu s Bo-
hemians 1905 a podlehl „Klokanům“ až v penaltovém rozstřelu.
JAKO NA HOUPAČCE
Mistrovská divizní soutěž 2005/2006 nekončí dobře. V minitabulce tří týmů 
se shodným počtem bodů vypadává z kola Union. Na lavičku v krajském 
přeboru usedá bývalý útočník ligového Jablonce Radovan Hromádko. Pod 
jeho vedením získal tým v krajském přeboru 73 bodů a vrátil se zpátky 
do divize. Ročník 2012/2013 byl posledním divizním. Mužstvo získalo jen 
8 bodů, což znamenalo jasný sestup do krajského přeboru. Ani tam Union 
nevydržel déle než jednu sezonu… V současnosti hraje již sedmou sezo-
nu v I. A třídě a patří k průměru. Trenér Skuhravý dává možnost vlastním 
odchovancům, bohužel ti nejlepší odcházejí hrát do vyšších soutěží. Týká 
se to už i nejnadanějších žáků, které pravidelně sledují skauti z pražských 
ligových klubů či z Mladé Boleslavi. 
ATRAKTIVNÍ LETNÍ TURNAJE
V novém miléniu se Union Čelákovice prezentoval také jako pořadatel let-
ního turnaje prvoligových týmů. Jeho historie se datuje od roku 2003, kdy 
se premiérově hrál „O pohár starosty města Čelákovic“. Každoročně se na 
stadionu „U Hájku“ představily na sklonku června špičkové ligové celky, 
které pravidelně přilákaly fanoušky z širokého okolí včetně hlavního města. 
Největším lákadlem byly pochopitelně starty fotbalistů pražské Slavie, kteří 
vyhráli turnaj celkem pětkrát (2006, 2007, 2009, 2012 a 2016). Tři poslední 
ročníky se uskutečnily již pod novým názvem „O ministerský pohár“. Sešla 
se na nich mezinárodní konkurence, neboť s českými kluby se střetly slo-
venské – dvakrát to byl mistrovský Slovan Bratislava, který zvítězil v roce 
2014, a jednou Tatran Prešov. Zkrácení letní ligové přestávky znamenalo 

z termínových důvodů i konec této novodobé fotbalové tradice, která byla 
celorepublikovou prezentací nejen Unionu, ale i celého města.
STOLETÍ V PUBLIKACI A V MUZEU 
Fotbal ožil i ve Spartaku, kde dospělí hrají od sezony 2018/2019 nejniž-
ší okresní soutěž a patří ke špičce tabulky. Velmi dobře v klubu pracují 
i s dětmi. Ještě musím vzpomenout třetí klub na území města – Sokol Zá-
luží. Hřiště zde vzniklo až po válce a hrálo se zde s přestávkami. Poslední 
éra začala na konci devadesátých let, kdy tým Sokola hrál na úrovni okre-
su (jednu sezonu i v přeboru), a to až do léta 2016. 
Připomněli jsme si jen letem světem kulaté jubileum fotbalu v našem městě, 
kterému se bude obšírněji i detailněji věnovat včetně dobových fotografií a do-
kumentů připravovaná publikace Městského muzea v Čelákovicích. V jeho pro-
storách by měla být rovněž otevřena i retrospektivní výstava na stejné téma.

Téma zpracoval
Milan Šikl

Spartak Čelákovice před památným druholigovým utkáním s pražskou Slavií na Sta-
dionu Míru (15. dubna 1965). Foto: archiv SK UNION Čelákovice

Útočník Unionu Petr Pánek a obránce Hlízova (podzim 2019). Foto: archiv SK UNION 
Čelákovice

Vzdušný souboj v divizním utkání Unionu s „béčkem“ prvoligového Mostu (2005). 
Foto: archiv SK UNION Čelákovice
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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 Čelákovice
Tradiční bazárek proběhne v pátek 9. 4., 9.00–
18.00 hod., a v sobotu 10. 4., 9.00–12.00 hod. 
Příjem věcí ve čtvrtek 8. 4. od 17.00 hod. Informa-
ce: Jitka Fořtová, e-mail: jitka.fortova@gmail.com. 
Dodržujeme všechna protiepidemická nařízení – 
rozestupy, počty účastníků.

Jazykové kurzy
Pokračují on-line formou.

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.

Velký závod na odrážedlech, koloběžkách 
a kolech
Dne 21. 4. od 16.00 hod. před Kulturním do-
mem Čelákovice. Závod bude přizpůsoben stá-
vajícím epidemickým podmínkám.

Potřebujete zlepšit své počítačové dovednosti?
Kurz Počítačový restart nabízí praktické řešení 
aktuálních potřeb a požadavků trhu práce a fi-
remního prostředí. Témata: Excel, Word, Po-
werpoint, LinkedIn, nástroje virtuální kanceláře 
(Google, Microsoft365). Účast zdarma. Kurz 
je určen pro osoby s minimálně mírně pokro-
čilou úrovní vstupních znalostí. Bude probíhat 
v období září–listopad 2021, 10 lekcí, 1x týdně 
v 8.30–12.30 hod. Doprovodné hlídání dětí od 
18 měsíců bude zajištěno. Zajistěte si svá místa 
včas! V rámci projektu ReStartuj kariéru s ROU-
TOU 2.0., určeno 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.

Dětský klub Routa
Bude aktualizovat informace na webu a FB. 

Poradenství
Nadále poskytujeme individuální poradenství, 
úterý 9.00–13.00 hod., oblast sociálních dávek, 
sociálních služeb, rodina a mezilidské vztahy, 
rodinné právo, finance a zadlužení, bytová si-
tuace apod. V této době lze i tel.: 739 033 163; 
pondělí, 9.00–12.00 hod., a čtvrtek, 10.00–18.00 
hod., poradenství a aktivizační služby pro ro-
diny s dětmi, schůzku lze domluvit na e-mailu:  
sas@rc-routa.cz nebo, tel.: 608 873 926.

Dobročinný obchůdek na zahradě Routy
Znovu otevíráme dveře našeho dobročinného 
obchůdku. Pokud vám tedy doma přebývá něco, 
co by ještě mohlo jiným udělat radost a zároveň 
pomoci ohroženým rodinám, v obchůdku to 
od vás rádi převezmeme po domluvě na tel.: 
776 308 422, tak abychom zajistili plynulý pro-
voz a vaše bezpečí. Připravujeme otevření také 
pro prodej, dle epidemické situace nejprve for-
mou výdejního okénka. O otevření vás budeme 
včas informovat. A co můžete přinést? Prosíme 
o věci čisté a funkční, prostě takové, jaké byste 
si i vy rádi koupili (oblečení, dárkové předměty, 
hračky a potřeby pro děti, módní doplňky – ka-
belky, bižuterie, keramiku, sklo, porcelán, spor-
tovní potřeby, domácí potřeby a textil apod.).

Paní Kateřina Svatoňová. Foto: archiv knihovny

Vážení a milí čtenáři,
n  přestože je knihovna zavřená, vydáváme bez-

kontaktně předem objednané knihy;
n  knihy můžete vyhledávat na https://katalog.

knihovna.celakovice.cz nebo https://carmen.
knihovna.celakovice.cz;

n  požadovaný seznam knih pošlete e-mailem 
na adresu: mestska@knihovna.celakovice.cz, 
popřípadě sdělte na tel.: 326 991 515, nebo 
výběr můžete nechat na knihovnicích, stačí 
napsat počet a žánr;

n  knihy vydáváme v běžných výpůjčních hodi-
nách po zazvonění na zvonek.

n  Přečtené knihy můžete kdykoliv vrátit do bib-
lioboxu před knihovnou. Vkládáme po jedné 
knize vždy hřbetem dovnitř. Bibliobox je určený 
pouze na vrácení knih půjčených v knihovně.

n  Nabídka knih a časopisů v knihovnách je 
velmi široká, nejen beletrie, ale i ze všech 
vědních oborů pro děti i dospělé. Nové knihy 
stále dokupujeme. Najdete u nás: psycholo-
gii; pedagogiku; přírodní vědy (matematika, 
fyzika, chemie, astronomie…); lékařství; za-
hradničení/zahrádkářství; chov zvířat; kuchař-
ky pro děti i dospělé; ruční práce; umění; ces-
topisy… a mnoho dalších.

Naděžda Picková, ředitelka

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

Březen – měsíc čtenářů  
a Čtenář roku

Letošní již 12. ročník aktivit veřejných knihoven 
z celého Česka na podporu čtenářské gramot-
nosti vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků (SKIP).
Při této příležitosti také knihovny vyhlašují od 
roku 2011 v průběhu března svého Čtenáře 
roku – nejlepší čtenář podle vyhlášené kategorie 
s nejvyšším počtem výpůjček za loňský rok. Již 
jsme ocenili čtenáře roku s nejvíce výpůjčkami 
– dospělého i dětského, čtenářskou rodinu, čte-
nářskou třídu, tátu čtenáře, nejmladšího a nej-
staršího čtenáře… Ceny jsme předávali během 
slavnostního večera.
V letošním roce jsme ocenili čtenáře s nejvyš-
ším počtem přečtený e-knih za rok 2020. Pře-
dání ceny proběhlo bohužel pouze bezkontakt-
ně před budovou knihovny. Nejvíce přečtených  
e-knih za loňský rok má paní Kateřina Svato-
ňová, na druhém místě je paní Naděžda Černá 
a na třetím paní Vladimíra Vostrovská. Všem 
oceněným gratulujeme!
Cílem této kampaně je posilovat společenský 
význam a prestiž četby a oceňovat ty, kteří slu-
žeb knihovny nejvíce využívají.

Naděžda Picková, ředitelka
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Bedla cibulkotřenná
I v tomto článku zůstáváme u druhu houby, 
která je zbarvená do žluta, resp. je alespoň 
nažloutlá. Jedná se o druh, který vlastně nikdy 
nehledáme, ale přesto občas nacházíme. Sko-
ro každý někdy našel houby v lese, případně na 
louce, v parku či ve stromové aleji. Některé hou-
by dokážou vyrůst v blízkosti člověka, například 
na zahrádkách rodinných domků, v záhoncích 
a sklenících. A pak jsou druhy, které se „ne-
bojí“ a jdou ještě dál – vyrostou si klidně „bez 
pozvání“ v bytech, v květináčích pokojových 
rostlin. Takových druhů hub je celá řada a ně-
kdy může v květináči vyrůst i poměrně vzácný 
druh. Ale většinou se jedná o některý z hnojníků 
nebo o nějaký z druhů bedel tvořící malé plod-
nice. A asi vůbec nejčastějším „květináčovým“ 
druhem je bedla cibulkotřenná.
Klobouk 2 až 5 cm široký s rýhovaným okrajem, 
nažloutlý až sírově žlutý, posetý drobnými šu-
pinkami. Při vysychání blednoucí. Lupeny vol-
né, slabě žlutavě zbarvené. Třeň 4–8 cm vysoký 
s pomíjivým prstýnkem, u báze třeně cibulkovitě 
rozšířený. Chuť mírná a vůně nepříjemná. Roste 
ve sklenících, pařeništích, ale nejčastěji je na-
lézán v květináčích pokojových rostlin, většinou 
jako skupina několika plodnic.  Vzhledem k mís-
tu výskytu není nijak vázaná na počasí a může 
tedy vyrůst v jakoukoliv roční dobu. Pravděpo-
dobnost výskytu zvyšuje čerstvá humózní půda 
(půda, ve které jsou rozloženy rostlinné a živo-
čišné zbytky). Volně roste v tropických a sub-
tropických oblastech. U nás se ve volné přírodě 
nevyskytuje.
Kuchyňské využití: jako všechny „květináčové“ 
houby a i jako prakticky všechny druhy malých 
bedel je i bedla cibulkotřenná považována za 
nejedlou.
Jak už jsme uvedli na začátku tohoto článku, 
v domácím květináči může vyrůst ledasjaký druh 
houby. Také lze v domácích či zahradních pod-
mínkách mnohé druhy hub pěstovat. Mají ale 
jedno společné: jedná se o druhy buď dřevokaz-
né, nebo saprotrofní (tj. žijících z rostlinných a ži-
vočišných zbytků). Naopak mykorhizní (žijících 
v symbióze se živým stromem) druhy hub takto 
nikdy nerostou. A naprostá většina hřibovitých 
hub, holubinek či muchomůrek jsou mykorhiz-
ní druhy. Proto jsou různé po internetu kolující 
nabídky na zakoupení sadby se zaručeným vy-
pěstováním pravých hřibů v květináči zcela ne-
smyslné a pravděpodobně záměrně zavádějící.

Miroslav Rudolf a Ondřej Tomeček,  
Spolek houbařů Čelákovice

Bedla cibulkotřenná. Foto: Miroslav Rudolf

AKTRA.cz chystá  
přechod z ON-LINE

Již dlouhé měsíce se kroužky s organizací AKT-
RA.cz odehrávají v internetovém světě. Doufá-
me, že letní měsíce budou více volnočasovým 
aktivitám nakloněny a jsme připraveni dodržet 
přísná hygienická opatření a připravit všem 
dětem krásné léto. Tradičně plánujeme tábory 
po malých skupinkách nejrůznějších zaměření. 
Gymnastické v 8, foto-turistické v 10, výtvarné 
v 6, muzikálové v 8 dětech. Po loňském úspě-
chu opět nabízíme pestrý program i budoucím 

Letní příměstský  
sportovní kemp

Sportovní akademie Čelákovice, z. s., pořádá 
Letní příměstský sportovní kemp, a to v termínu 
9.–13. srpna 2021. Kemp je vhodný pro holky 
i kluky, začátečníky i pokročilé ve věku 5–10 let, 
kteří se chtějí bavit zdravým pohybem. Profesio-
nální trenéři je seznámí se základy atletiky, gym-
nastiky, míčových a pohybových her a s dalšími 
sporty, které budou děti bavit. Pro další infor-
mace pište na e-mail: detinastartu@email.cz 
nebo volejte na tel.: 776 635 588.

Vlaďka Barešová, Sportovní Akademie  
Čelákovice, z. s.

Ilustrační foto zdroj: Sportovní Akademie Čelákovi-
ce, z. s.

TJ Sokol Čelákovice

Chystáme se na léto!
Sokol Čelákovice chystá příměstské tábory se 
zaměřením na sportovní všestrannost. Že neví-
te, co to je? Máte skvělou příležitost si vše vy-
zkoušet! Nejlepšími sportovci jsou vytrvalí atleti, 
pružní gymnasté a mrštní plavci v jedné osobě. 
V našem Sokole se dětem věnujeme celoročně 
ve všech těchto disciplínách. Přidejte se a v létě 
si vyzkoušejte běhání, cvičení na airtracku či 
hrazdě, plavání, ale i technické disciplíny, jako 
je skok do dálky, hod kriketovým míčkem, cvi-
čení na kladině a přeskok přes koně.
V případě zájmu nás neváhejte kontakto-
vat! Veškeré kontakty a informace najdete na  
www.sokolcelakovice.cz.

Adéla Zelenková, hospodářka

táborníkům – dětem od 4 let. Novinkou letošního 
léta budou 6členné skupinky jazykového zamě-
ření. S rodilými mluvčími, projektovou výukou 
a spoustou legrace se zdokonalíme v angličtině, 
němčině či španělštině. Neposlední novinkou 
jsou latinskoamerické tance a skateboardové 
dovednosti. Věříme, že si letní prázdniny zase 
všichni parádně užijeme, a už se těšíme, že se 
brzy uvidíme.

Zuzana Prokopovičová

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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IV – Nejlepší šachy  
křížem krážem

myšlenkové lapálie

Čtvrtý díl myšlenkových lapálií nás vede zpět 
k šachu. V prvním díle jsme se dotkli toho, že 
se mládežníci mohli dostat do ligové soutěže 
a chybělo skutečně velmi málo. Dnes si uká-
žeme, že i největší velikáni šachové historie se 
pohybovali hodně blízko Čelákovic.
Před osmdesáti lety nejen ve střední Evropě lidé 
čelili hrůzám druhé světové války. A tou dobou 
nesměl bez svolení opustit oblast Protektorátu 
Alexander Aljechin. Rus původem, avšak po roce 
1917 v podstatě bezdomovec. Šlechtický původ 
mu zavřel cesty domů. Když v roce 1927 porazil 
mistra světa Capablancu, reprezentoval již Fran-
cii. Jenže útrapy dějin první poloviny minulého 
století mu nepomohly. Naopak. Začal holdovat 
alkoholu a na krátký čas přišel o svou korunu 
nejlepšího (1935), ale v roce 1937 ji získal zpět. 
Čtvrtý mistr světa jako první v historii získal ztra-
cený titul zpět a jako první s titulem mistra světa 
i umírá v roce 1946 v portugalském městě Estoril.
Od jeho skonu uplynulo 24. března právě 75 let. 
Zemřel ve věku 53 let a o příčině úmrtí se do-
dnes vedou spory. A právě tento mistr světa byl 
kupříkladu v únoru 1943 na exhibičním utkání 
v Brandýse nad Labem – v simultánce hrál proti 
35 soupeřům současně. Tato exhibice se usku-
tečnila s podporou továrníka Volmana. V mé 
databázi jsem žádnou partii z Čelákovic nebo 
Brandýsa nenašel. Aljechin byl mistrným takti-
kem. Zkuste si zahrát na mistra světa a vyřešit 
jeho šachové peripetie.

První diagram je ze zápasu s mistrem světa Ca-
pablancou – do té doby Aljechin mistra světa 
neporazil a v utkání jej musel porazit šestkrát. 
Postup na diagramu dvanácté partie si Aljechin 
nevybral v časové tísni nejlepší, ale o to byl zají-
mavější. 39. Kf2!? s hrozbou Vc1 a ziskem věže. 
Kubánský mistr světa se vzdal po několika ta-
zích 1-0. Stav zápasu je 2:2 při osmi remízách. 
Aljechin nakonec zvítězil 6:3 při 25 remízách.
Druhý diagram je zápis do učebnic taktiky s ma-
ďarským mistrem Maroczym: 28. f6+ Kd8 29. 
Dxe8+ Kxe8 30. Vc8 mat.

Třetí diagram je ze simultánky v Glasgow. Prav-
da, mistr hraje proti slabším hráčům, ale hraje 
současně 35 partií. Přibližně šest minut na jedno 
kolečko, asi 50 koleček, tah a přesun na vedlejší 
šachovnici za 10 vteřin. To je vskutku sportovní 
výkon! Navíc v této partii ukazuje mistrný závěr: 

Omluva za tiskovou chybu
V březnovém Zpravodaji na str. 24 – „Myšlenkové lapálie – řešení“, bylo v prvním bodu špatně 
vytištěno binární vyjádření. Správně má být uvedeno „Na posledním políčku bude 263 zrn. V sou-
čtu tedy 264 - 1 zrn“.

12. e6 Df6 Hledá ústupové pole pro obklíče-
ného krále a snaží se zjednodušit pozici. 13. 
Sxd7+ Kd8 14. Sc6+ Dxd4. Že by doktor Alje-
chin přehlédl ztrátu dámy? 15. e7. Nikoli – šel 
za svým – mat!

Robert Kubíček
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O čem psal Zpravodaj

Čelákovický zpravodaj 
4/1981
Obsah/titulky:
n  Čísla ve prospěch socialismu
n Vítání občánků
n Škola J. Švermy (viz níže)
n Máte zájem?
n Z matriky
n Program májových dnů 1981 v Čelákovicích
n Závody na Stadionu míru
n Náš cíl – socialistický člověk
n Jarní směny Národní fronty v našem městě
n Práce s mládeží
n Ze země přátel
n Kulturně-politický kalendář – květen
n Poděkování
n Upozornění na výkup skleněných střepů
n Pochod mezi Labem a Jizerou
n Víte, že...
n  Odvoz neskladných odpadů z jednotlivých 

čtvrtí města
n Memoriál M. Maška
n Z činnosti šachového oddílu
n IV. ročník jarního turnaje ve stolním tenisu

ŠKOLA J. ŠVERMY
Od 20. března nese Krajská politická škola v Če-
lákovicích jméno národního hrdiny Jana Švemy, 
významného představitele Komunistické strany 
Československa i mezinárodního komunistické-
ho hnutí, statečného vlastence a internaciona-
listy. Jeho jméno zavazuje školu k účinnějšímu 
zabezpečování politické přípravy funkcionář-
ského aktivu strany v souladu s potřebami kraj-
ské stranické organizace a úkoly, jež vyplynou 
z jednání XVI. sjezdu KSČ.

(Převzato z deníku Svoboda)

Zpravodaj Čelákovic 
4/1991
Obsah/titulky:
n  Jarní úklid
n  Kolik za popelnice
n  Odkládání odpadů
n  Zprávy z radnice
n  Oznámení pro podnikatele
n  Poděkování
n  Czechoslovak management center (viz níže)
n   Výzva k obnovení okrašlovací spolkové činnosti
n  Májové slavnosti
n   U železničního mostu v Jiřině (bude publiko-

váno v květnovém čísle Zpravodaje)

n  Mrázkova tůň a Lipovka
n  Nesbírejte hlemýždě!
n  Básník Josef Kalina a Čelákovice
n  Věděli, co je čeká
n  Lužice
n  Apokalypsa
n  Problémy s navrácením majetku
n  Z kocouří knížky (báseň)
n  Výsledek ankety: Jaký by měl být ideální žák?
n  Pozvánka
n  Hvězdy fotbalového nebe (viz níže)
n  Vám se to líbí, vy souhlasíte?
n  Radon v bytech
n  Program KD – duben 1991
n  Blahopřání
n  Volejbaloví dorostenci
n  Jedno kino končí, druhé začíná?
n  Kam za sportem
n  Přípravky k hubení

CZECHOSLOVAK MANAGEMENT CENTER
Československé manažerské středisko na náměs-
tí 5. května vstoupilo do života. Na prvním setká-
ní jeho vedení s novináři a odbornými představiteli 
jsme se mohli seznámit se studijním programem, 
s posluchači při jejich hodině, osvětlující organiza-
ci i studijní koncepci. Osvojení angličtiny je pod-
mínkou první částí kurzu, předcházející vlastnímu 
dvouletému mnohooborovému studiu, které pove-
dou významní odborníci a programátoři, specialisté 
od nás i z ciziny, především z USA. Hlavním os-
novatelem a garantem studia je proslulá univerzita 
z Pittsburghu. 60 až 70 hodin týdně bude vyžadovat 
zvládnutí studijního penza, rozhodující bude osob-
ní zaujetí a odpovědnost každého žáka. Středisko 
opírá svou nákladnou existenci o přispění Roc-
keffelerovy nadace i dalších významných institucí 
a vlád, mezi než se česká vláda a její Ministerstvo 
průmyslu zařadila svým příspěvkem školní budovy.

HVĚZDY FOTBALOVÉHO NEBE
Navštívil jsem dlouholetého člena oddílu kopané 
a vášnivého sběratele Zdeňka KAŠPARA. Jeho 
jedinečná sbírka sportovních trofejí stojí za podí-
vanou. Sami posuďte, kam až sahá jeho láska ke 
kopané, s kterou začal právě v Čelákovicích.

Fr. Svoboda

S kopanou jsem začal v deseti letech, později 
jsem hrál i hokej, ale nikdy jsem nedosáhl větších 
úspěchů. Po ukončení aktivní činnosti jsem fandil 
místnímu Spartaku. Ve fotbalovém výboru jsem 
vykonával funkci hlavního pořadatele. Potom jsem 
začal se svou sbírkou, která mi zabírala hodně 
volného času. Jezdil jsem za kopanou do Prahy, 
Ostravy, Bratislavy, Trnavy, později do zahraničí 
a propadl sběratelské vášni, která trvá již 30 let – 
od roku 1961.
Všechno nevyjde, jak si člověk přeje. Někdy přijde 
i zklamání. V roce 1969 se hrál v Trnavě PMEZ. 
Domácí hostili slavný AJAX. Vzal jsem balon do 
tašky, Pepa Štefunko a já jsme jeli do Trnavy. Ce-
lou noc ve vlaku, dopoledne velká sláva po celém 
městě. Před utkáním pod tribunou mi všichni hráči 
Ajaxu míč podepsali. Jediný Johan Cruyff, hvěz-
da mužstva, podpis odmítl. I to se může stát, ale 
nesmí odradit. A ještě jedna příhoda. Jel jsem na 
ligové utkáni na Slavii, vezl jsem si krásný míč, na-
depsaný „Bratislava, ITALIA–ČSSR“ (zvítězili jsme 
3:0), který mi měl dát podepsat Franta Zlámal, ná-

hradní brankář. Přijedu do Vysočan, vezmu aktov-
ku a pospíchám, ale tašku s míčem jsem ve vlaku 
zapomněl. Jíž se nenašla.
Nikdy nezapomenu na zájezd ME v kopané v Jugo-
slávii, kde jsme v roce 1976 v Zábřehu zdolali Ho-
landsko 3:1, potom v Bělehradě NSR na penalty po 
nerozhodném výsledku v normálním čase i po pro-
dloužení 2:2. Být mistry Evropy se nestává často.
V roce 1974 jsem navštívil mistrovství světa v ko-
pané v NSR, ovšem bez naší účasti, naše mužstvo 
nepostoupilo z kvalifikace. V Hannoveru před utká-
ním Brazílie–Argentina 2:1 jsem měl možnost spat-
řit na vlastní oči krále světové kopané Pelého. Viděl 
jsem vynikající utkání, ale když tam nebyli naši, ani 
srdce to nepotěší. V roce 1982 jsem se zúčastnil 
světového mundialu ve Španělsku, kde naši re-
prezentanti zklamali. Přes Rozvadov a Spolkovou 
republiku do Štrasburku a potom do Lyonu. Přes 
den prohlídka města, večer v televizi Brazílie–SSSR 
a potom už do Bilbaa. Jeli jsme po dálnici dvou 
moří, která spojuje Středozemní moře s Atlant-
ským oceánem. Za krásného letního počasí jsme 
ještě stihli koridu, koupání v moři, prohlídku Mad-
ridu a královského paláce, krásné stadióny Realu 
a největší stadión Španělska v Barceloně. Po čtr-
nácti dnech jsme opouštěli krásnou, bohatou, ale 
i chudou zemi. Z Barcelony, kde nám kynul Kryštof 
Kolumbus, jsme se vraceli domů po pobřeží Stře-
dozemního moře přes města Cannes, Nice, Monte 
Carlo, San Remo do Janova, kde jsme se napo-
sledy vyspali. Cesta byla nekonečně dlouhá. Náš 
autokar najel téměř sedm a půl tisíce kilometrů.
Do dnešního dne navštívilo mou sbírku mnoho 
přátel a kamarádů z celého Československa. Jan 
Lála, který hrál též ve Švýcarsku, Andrej Kvašňák, 
který účinkoval v Belgii, Jožka Adamec, slávis-
té Jan Mareš, Míra Stárek, Franta Veselý, Zde-
něk Klimeš, Zdeněk Peclinovský, Dušan Herda, 
Jan Luža, Eda Gáborik, Robert Segmüller, Jirka 
Grospič, exslávista Pepa Vokáček a Stáňa Vaněk, 
hrající v letech 1948–1949 za ATK Praha, Tomáš 
Skuhravý, hrající v Itálii za FC Janov. Dále hosté 
z Barcelony, Bělehradu, Janova, Lausanne a San 
Franoisca.
Byly otištěny články v obrázkových týdenících 
Stadiónu, Štartu, Mladého světa. Gólu a jiných 
časopisů, včetně rozhlasu a televize. Obdržel 
jsme mnoho pohlednic z celého světa od kama-
rádů, kteří hrají za Slávii, Spartu, Bohemku, Duklu, 
Ostravu, Trnavu a za národní mužstvo. Na mou 
adresu došlo mnoho dopisů s autogramy hráčů 
kopané z celého světa, například; Pelé, di Stefa-
ne, Tostao, Gento, Banks, Moore, Charlton, Zico, 
Gylmar, Beckenbauer, Muller, Altafini, Kopa, Su-
ares, Maradona, Gullit, van Bašten atd.
Ani velké osobnosti nechybí v mé sbírce, Pepi Bi-
can, Olda Nejedlý, Sir Ramsey, Sir Steniy Rous, 
dr. Joao Havelange, Stefan Kovacs, Česťa Vy-
cpálek, Enzo Bearzot, Sir Mat Busby, Helenio 
Herrera a další. Ve sbírce mám kopie nejcenněj-
ších fotbalových trofejí – Zlatou Niké, Světový 
pohár. Coupe Interco, několik vzácných medailí. 
Více jak 500 fotbalových vlajek. Několik dresů 
našich i zahraničních klubů. Míč, kterým se hrálo 
na Maracana Rio de Janeiro utkáni BRAZÍLIE–
ČSSR. 30 míčů podepsaných reprezentačními 
týmy a klubovými celky.
Mistrovství světa v kopané ITALIA 90 bylo pro 
mne odměnou nejvyšší. Byl jsem již dříve na ně-

Pokračování na str. 24

V letošním předjaří opustilo Labe řečiště a zaplavilo své 
okolí. Foto: St. Leinweber
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kterých italských stadiónech, ale ta proměna! To 
už jsou paláce. Odpovídají nadšení a atmosféře, 
kterou Italové vytvořili. Oni umí ocenit výkony hrá-
čů, a to nejen svých. Pro nás bylo potěšením, že 
na tomto mundialu naši fotbalisté nezklamali, pře-
kvapili nás i sportovní svět. Páté místo na světě 
je ozdobou.
Nadšeni ze stadiónu se však po celou dobu pře-
lévalo i do ulic. Šílenství fanoušků, které se však 
podařilo udržet bez tragických následků, přecpané 
ulice, nehybná doprava a krátké noci. Co jsem si 
přivezl vedle fotbalových suvenýrů, které obohatí 
mou sbírku – vzrušující a krásné vzpomínky. Ty mi 
zůstanou na celý život.
Zajeli jsme si nedávno s Jaroslavem Šnajdrem 
z prodejný „Jaro“ do Francie, kde jsme byli svědky 
našeho kvalifikačního utkáni na překrásném stadió-
nu v Parku princů. Navštívil jsem již hodně krásných 
měst, ale Paříž vévodí nade všemi. Jsem rád, že 
jsem mohl vidět Paříž v noci, tak při denním světle. 
Je to město fontán, parků a krásných staveb, histo-
rických i novodobých, ve středu i na okraji města.

Sběratel Zdeněk Kašpar. Foto zdroj: Zpravodaj Čelá-
kovic 4/1991 str. 3

Na závěr vás chci pozvat na návštěvu své sbírky, 
budete srdečně vítáni.

Zd. Kašpar

Zpravodaj města 
Čelákovic 4/2001
Obsah/titulky:
n  Velikonoční přání redakce
n  Jaro (báseň)
n  Velikonoční zamyšlení P. Richarda Scheucha
n  Zprávy z radnice duben 2001
n  Ověřování podpisů, pravosti listin – pokladna
n  Vodné a stočné – budou dvousložkové ceny?
n  Odpady v našem městě
n  Rozpočet města Čelákovic na rok 2001
n  Plyn v Sedlčánkách a Císařské Kuchyni
n  Revitalizační plán Rooseveltovy ulice
n  Píšete, ptáte se?
n  Informace ze Středočeského kraje
n  Co nového v našem městě
n  Výzva Městského muzea v Čelákovicích
n  Změna provozní doby České spořitelny, a. s.
n  Televize a její vize
n  program Mateřského centra Čelákovice
n  Kulturní program – duben
n  Program Kulturního domu – duben
n  Duben s Městským domem dětí a mládeže
n  Městská knihovna Čelákovice
n  Přivítáni byli noví občánci města Čelákovic
n  Čelákovice a okolí v událostech měsíce dubna
n  Velikonoční bohoslužby
n  Kultura a kulturnost
n  Zápis do mateřských škol
n  Gymnázium Čelákovice
n  Sauna Čelákovice
n  Daruj krev!
n  Stolní tenis
n  Florbal
n  Volejbal
n  Nohejbal
n  Turisté
n  Šachy
n  Union

Digitální on-line archiv našeho městského pe-
riodika 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

Jednatel

Pokračování ze str. 23
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florbal

Orka poběží pro Paraple

Florbal jsme museli na nějaký čas odložit, ale pohyb a soutěživost nás neopustily. Proto jsme se 
rozhodli se letos přidat k 1. ročníku Virtuálního běhu pro Paraple, který se uskuteční 1.–29. května 
2021. Orka si založila vlastní tým, do kterého se může přihlásit kdokoli. Jak hráči, trenéři, rodiče, 
tak i fanoušci a samozřejmě i výkonný výbor! Možné bude chodit, běhat, jezdit kdykoli a kdekoli po 
celý květen a svůj výkon trasovat s oblíbenou aplikací. Pak jen nasdílíte svou zdolanou vzdálenost. 
Výsledky výkonů budou vyhlášeny v rámci Běhu pro Paraple dne 29. května 2021 v Malešickém 
parku v Praze.
Kilometry se počítají až od května, takže registrujte se, vyberte svou kategorii, zadejte tým ORKA 
FLORBAL, nazujte tenisky a vyrazte trénovat. Našemu týmu pomůže každý. I kdybyste ve své kate-
gorii skončili na posledním místě, získáte pro svůj tým body. Navíc přispějete na dobrou věc. Cena 
startovného je 199 Kč a jeho výtěžek bude použit k finančnímu zajištění činnosti Centra Paraple, 
které poskytuje sociální rehabilitační pobyty klientům s náhlým poškozením míchy.
Registrovat je možné na https://www.myteporazime.cz/zavody/beh-pro-paraple.
Informace o aktuálním dění v klubu naleznete na www.orka.cz.

Martin Bajer

OCR Čelákovice

Únor ve visu, březen v dřepu
Únor byl opět, vzhledem k vládním opatřením 
omezujícím amatérskou sportovní činnost, ve 
znamení online výzvy. Tentokrát nesla název 
#hangon, což v sobě kombinovalo oba význa-
my tohoto frázového slovesa – pevně se držet 
a vytrvat. Téměř 30 účastníků každý den po-
dle své kategorie strávilo určený počet minut 
ve visu. Tendence byla samozřejmě zvyšující 
se a na konci to znamenalo i 7 minut visu den-
ně a k tomu ve vybrané dny speciální úkol na 
trénink úchopu. Ačkoliv vis bylo možné prakti-
kovat venku i uvnitř, tak další únorová aktivita 
byla ryze venkovní. Zimní koupání probíhalo jak 
v Labi, tak i v zamrzlých Malvínách. Po několi-

ka letech konečně dorazil takový mráz, že jsme 
museli přistoupit i k prosekávání ledu.
Březen jsme vyplnili další online výzvou s ná-
zvem v duchu české klasiky – dřepkins! V asij-
ských zemích můžeme velmi často narazit na 
lidi, kteří vykonávají nejrůznější činnosti ve dře-
pu, nebo v něm dokonce odpočívají. V našich 
končinách se na tuto úlevovou pozici trochu 
pozapomnělo. Proto pro 45 účastníků této vý-
zvy bylo cílem přivyknout rutinně setrvání v po-
zici hlubokého dřepu. Tomu jsme se tematicky 
věnovali celý měsíc – od samotného setrvání 
v něm přes trénink různých variací, až po mobi-
litu všech důležitých segmentů těla.
Do doby, než poleví omezení, budeme pokračo-
vat v online motivaci. Zajímá vás, jak to probí-
há? Chcete to zkusit? Přidat se může prostřed-
nictvím facebook.com/OCRcelakovice každý!

Honza Pfeffer, OCR Čelákovice

Hluboký dřep. Foto: archiv OCR Čelákovice
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Jaro barví housenky,

na barevné panenky.

Však za krátkou chvíli,

přemění se na motýly.




