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Dotace 2021 rozděleny str. 3
Zastupitelstvo a Rada města schválily rozdělení 
individuálních a programových dotací jednotlivým 
žadatelům v roce 2021. Za deset let bylo na do-
tacích rozděleno z rozpočtu města Čelákovic více 
než 35 milionů korun.

Téma měsíce: Strategie MAS str. 8–9
Od roku 2013 je město Čelákovice členem Místní 
akční skupiny Střední Polabí. Součástí spravova-
ného území je 25 obcí, ve kterých žije více než 
55 tisíc obyvatel. V období let 2021–2027 se bude 
činnost MAS řídit novým strategickým dokumen-
tem.

Rozhovor: Film Vesnice roku str. 12
Před deseti lety se v Sedlčánkách natáčel film 
Vesnice roku. Červnový Zpravodaj přináší rozho-
vor s jeho tvůrci, Vojtěchem Moravcem a Vilémem 
Postráneckým.

Podpora podnikání str. 16–18
Naposledy, již popáté, je součástí Zpravodaje bez-
platná inzerce v rubrice „Podpora podnikání“ ur-
čená na podporu místních živnostníků a podnika-
telů v souvislosti s nepříznivými dopady pandemie 
COVID-19 na jejich činnost.

z obsahuZÁLUŽÍ… – A JAK DÁL?
V červnových dnech finišují práce na stavbě kanalizace ve vnitřním Záluží, a skončí tak jedna z vel-
kých staveb, která přinesla do Záluží 21. století, ale také spoustu nepohodlí a bahna. Musíme moc 
poděkovat občanům Záluží za jejich neskutečnou trpělivost, se kterou snášeli realizaci tak velké 
stavby, jakou vybudování kanalizace bezesporu je. Zároveň chápeme, že se občané ptají, co se 
bude dít dál.
Rozdělíme odpověď na tuto otázku do několika částí.
Po dokončení kanalizace podáme, co nejdříve to bude možné, žádost o kolaudaci kanalizace na 
Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Po úspěšné kolaudaci bude možné napojování 
jednotlivých přípojek, a to vždy po dohodě a uzavření smlouvy o likvidaci splaškových vod s provo-
zovatelem vodovodu a kanalizace v Čelákovicích, společností 1. SčV, a. s.
Město zároveň rozjelo projektovou přípravu na nové komunikace, chodníky a veřejnou zeleň. I z to-
hoto důvodu jsme povrchy nechali opravit jen provizorně, protože v roce 2022 se budou bourat 
a stavět nové komunikace, včetně podkladních vrstev, které na mnoha místech historicky neexistují. 
Zahájení stavby komunikací bude v roce 2022 s dokončením o rok později. Do termínu dokončení 
promluví případné výsledky komunálních voleb v roce 2022.
Záluží také čeká významná proměna z pohledu tvorby nových obytných zón. Smlouvu o spolupráci má již 
uzavřenou společnost Záluží park, s. r. o., která bude parcelovat prostor nad rybníkem a napojovat komu-
nikace směrem do Mstětické ulice. V jednání je také parcelace prostoru u fotbalového hřiště společností 
Nikmar, s. r. o., kde teprve vedeme jednání o způsobu rozparcelování.
Poslední významnou proměnou jsou dopravní stavby. Letos Správa železnic zahajuje stavbu Opti-
malizace trati Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně). V rámci této stavby dojde k přeložce železniční 
trati severněji od Záluží a zrušení železničního tělesa ve stávající stopě od střelnice po vrch Šiběňák. 
Město Čelákovice, ve spolupráci se Středočeským krajem, má zájem toto opuštěné železniční tě-
leso získat do svého vlastnictví a tuto dnes železniční stavbu proměnit ve stavbu silniční. Stávající 
silniční nadjezd nad železnicí, který není v dobrém stavu, bude zdemolován a nahradí jej kruhový 
objezd, který zaprvé zpomalí vjezd do Záluží od Cihelny a zadruhé bude napojovat, ve stopě stáva-

V úterý 25. května se nad tenisovými kurty v Čelákovicích objevila dvojitá duha. Záběr od provozovny Relax Beach. Foto: Jan Nádraský

Pokračování na str. 5
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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. Sledujte proto aktuální informace na www.celakovice.cz, 
facebooku Město Čelákovice a příslušných institucí. red

Nepolitikaříme, 
pracujeme!

K napsání tohoto nadpisu mne přimělo po-
slední zasedání Zastupitelstva města, které se 
uskutečnilo 12. května. V části Dotazy občanů, 
která trvá 45 minut a předchází vždy zasedání 
Zastupitelstva, vystoupilo pět žen s věcnými 
dotazy a v rámci konstruktivní diskuse byla 
snaha jim poskytnout odpovědi. Děkuji tímto 
za zájem o veřejné dění v našem městě!
Na programu zasedání bylo zařazeno 19 bodů. 
Doby, kdy tato zasedání trvala i 10 hodin 
a končila v časných ranních hodinách, jsou 
naštěstí dávno pryč. Všechny body progra-
mu byly projednány, dotazy zodpovězeny, 
usnesení odhlasována, a to přesně za 60 mi-
nut! Snad i toto jednání je důkazem, že čelá-
kovičtí zastupitelé nepolitikaří, ale pracují ve 
prospěch města! Bez ohledu na stranickou 
příslušnost. Dotazy jsou pokládány k věci a je 
snaha je zodpovědět, případné problémy řešit. 
Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem 
zastupitelům reprezentujícím ODS, PRO Č 
a ANO 2011 za konstruktivní spolupráci. Jsem 
si vědom, že s blížícím se koncem současné-
ho volební období Zastupitelstva města, které 
nastane na podzim 2022, bude přibývat růz-
ných sporů či útoků, ale stále věřím, že sluš-
nost není slabost a v tomto duchu se budeme 
snažit i nadále vést zasedání nejvyššího samo-
správného kolektivního orgánu města.
Věřím, že pandemie COVID-19 je na ústupu 
a naše životy se postupně vrátí do normálu. 
Školství, kultura, sport, zdravotnictví, sociální 
služby, cestovní ruch a celá řada dalších obo-
rů si to bezpochyby zaslouží. 
Velkou radost mám z velkých investičních 
akcí, které jsou ve městě realizovány. Rovněž 
se těším na zahájení dalších investic, které se 
podaří brzy zahájit. Na mysli mám například 
zavěšenou bezbariérovou lávku na železnič-
ním mostě přes Labe, parkovací dům u želez-
niční stanice či sportovní areál u Základní ško-
ly v ulici J. A. Komenského. Důležité je, aby se 
nám buď podařilo získat dotační prostředky, 
anebo aby nepokračoval propad daňových 
příjmů do rozpočtu města v souvislosti s ne-
příznivou ekonomickou situací.
Přeji vám všem hezký začátek léta a dětem, 
žákům, pedagogickým i nepedagogickým 
pracovníkům přeji zejména v letošním roce 
klidně a příjemně prožité letní prázdniny! Užijte 
si je ve zdraví a nezapomeňte, že doma (v Če-
lákovicích) je nejlépe! 

Josef Pátek, starosta PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ČELÁKOVICE, p. o.
Kostelní 26, 250 88  Čelákovice, provozní doba: po–pá 7.30–16.00 hod.

tel.: 326 999 801, 721 361 041, e-mail: pscelakovice@volny.cz, www.pscelakovice.cz
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba. Je poskytovaná osobám, které mají sníže-
nou soběstačnost z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám 

s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

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.

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

KATALOG místních
podniků, firem, 

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

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

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

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

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

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.
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pronájem obecních bytů

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

n PROKOPA HOLÉHO Č. P. 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 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. 8, 
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: 1399008.

n RUMUNSKÁ Č. P. 1446, BYT Č. 15, ČELÁ-
KOVICE
Byt č. 15 o velikosti 2+1 o celkové ploše 
48,02 m2 (započitatelná plocha 48,02 m2), se-
stávající z těchto prostor: 1. pokoj 15,90 m2, 
2. pokoj 14,06 m2, kuchyň 5,72 m2, předsíň 
5,86 m2, koupelna 3,32 m2, WC 1,12 m2, šatna 
2,04 m2. Byt je situovaný v 5. podlaží třívchodo-
vého pětipodlažního cihlového domu s valbo-

vou střechou a půdní vestavbou. Dům byl vy-
budován v roce 1962. Vytápění a dodávka teplé 
vody jsou zajištěny z kotelny umístěné v domě. 
Výše nájemného je minimálně 7 203 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. 15, Rumunská č. p. 1446, Čelákovice, při po-
dávání nabídky musí žadatel složit jistotu ve výši 
5 000 Kč na č. ú.: 107-6915360247/0100, pod 
VS: 14460015.

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. června 2021 do 17.00 hodin v podatelně 
MěÚ Čelákovice.

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

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

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

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

n  čestné prohlášení zájemce o způsobilosti 
k právním úkonům;

n  čestné prohlášení, že zájemce nevlastní ob-
jekt k bydlení;

n  čestné prohlášení, že zájemce má minimálně 
2 roky trvalý pobyt ve městě Čelákovice;

n  čestné prohlášení, že zájemce není veden 
v Centrálním registru dlužníků ČR;

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

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Vyhodnocení nabídek provede komise jmeno-
vaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny 
nabídky předložené po stanoveném termínu, 
neoznačené stanoveným způsobem, neobsa-
hující konkrétní výši nabídky nájemného v ko-
runách, neobsahující požadovaná prohlášení či 
jinak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší, než 
je minimální cena nájemného uvedená v těchto 
záměrech. Na základě předložených nabídek 
sestaví komise pořadí zájemců o pronájem. 
V případě předložení více shodných nabídek na 
1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabídky 
předložili, k dalšímu kolu soutěže stejným způ-
sobem. Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu 
z jakékoliv příčiny odstoupí, nebo nesplní stano-
vené podmínky, bude nájem nabídnut dalšímu 
zájemci v pořadí. V případě, že nebude k dispo-
zici, 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 nájem-
ní smlouva k předmětnému bytu na dobu ur-
čitou v době trvání dva roky. Současně budou 
předány klíče od bytu a byt bude protokolárně 
předán. Pokud ve stanoveném termínu ne-
bude uhrazena jistota, nájemné a zálohy na 
služby za běžný měsíc, bude nájem nabídnut 
dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebu-
de k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové 
řízení. 

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

Dotace z rozpočtu města pro rok 2021 rozděleny,  
za 10 let na dotacích rozděleno více než 35 milionů korun!

Zastupitelstvo města na svém zasedání kona-
ném 12. května schválilo rozdělení dotací v roce 
2021. Rozhodnuto bylo jak o individuálních do-
tacích na celoroční činnosti zájmových spolků, 
církví a sportovních subjektů, tak o programo-
vých dotacích na podporu poskytovatelů sociál-
ních služeb. O žádostech, jejichž výše byla nižší 
než 50 000 Kč, rozhodla Rada města na svých 
schůzích 9. března a 20. dubna.
Žadatelé o dotace byli již v červnu 2020 in-
formováni o tom, že s ohledem na pandemii  
COVID-19 a její dopad na daňové příjmy do roz-
počtu města budou finanční prostředky pro do-
tační řízení v roce 2021 kráceny o 50 %. Interní 

auditorka navíc zpracovala metodický pokyn 
pro řádné čerpání a vyúčtování dotace poskyt-
nuté městem Čelákovice.
Celkem bylo podáno 33 žádostí o individuální 
dotaci, z toho 2 žádosti podaly církve, 15 žá-
dostí zájmové spolky a 16 žádostí sportovní 
subjekty. Mezi 14 zájmových spolků bylo roz-
děleno 437 tis. Kč, církve získaly 40,5 tis. Kč 
a sportovní subjekty 1,45 mil. Kč. 
V rámci vyhlášeného programu bylo podáno 
celkem 10 žádostí a rozděleno bylo 250 tis. Kč.
Dotační řízení pro rok 2022 nedozná zásadních 
změn, nicméně prioritou je navrátit objem roz-
dělovaných dotačních prostředků na úroveň 

roku 2020, tedy na dvojnásobek letošního stavu.
V uplynulých deseti letech bylo z rozpočtu města 
Čelákovic rozděleno na dotacích více než 35 mil. 
Kč, z toho zhruba 34 % na podporu činnosti zá-
jmových spolků a 66 % na podporu sportovních 
subjektů. Od roku 2016 jsou dotace rozdělovány 
na individuální a programové. Agenda dotačního 
řízení spadá do kompetence odboru školství, infor-
mací a kultury a odboru pro občanské záležitosti 
Městského úřadu. Poradními orgány jsou pracovní 
skupina pro poskytování dotací z rozpočtu města 
a pracovní skupina pro bytové a sociální záležitosti. 
Veřejnosprávní kontroly provádí interní auditorka.

Petr Studnička, místostarosta I
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o čem jednali radní města

Finanční záležitosti
Rada města schválila rozpočtová opatření – 
změny rozpočtu města Čelákovic 2021 č. 6 a 7. 

Dotace města
Rada města rozhodla o poskytnutí individuální 
dotace žadateli a schválila uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy:
n  1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s. 

(SML/2021/130/DI-SPP1), 23 000 Kč – na 
náklady spojené s rekonstrukcí podlahy ve 
společenské místnosti v budově č. p. 232, 
Čelákovice.

Rada města rozhodla o poskytnutí programo-
vých dotací na podporu poskytovatelům sociál-
ních služeb níže uvedeným žadatelům a schvá-
lila uzavření příslušných veřejnoprávních smluv:
n  Centrum sociálních služeb Hvozdy, o. p. s. 

(SML/2021/115), 6 500 Kč;
n Linka bezpečí, z. s. (SML/2021/114), 12 000 Kč;
n Respondeo, z. s. (SML/2021/113), 20 000 Kč;
n Život Plus, z. ú. (SML/2021/112), 10 000 Kč;
n EDA cz, z. ú. (SML/2021/111), 5 500 Kč.

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, 3 zá-
měry na prodej bytových jednotek.

Pracovní skupiny
Rada města jmenovala pracovní skupinu pro 
zajištění a přípravu podkladů pro schvalování 
účetní závěrky příspěvkových organizací města 
za rok 2020 ve složení: Josef Pátek – předseda; 
Petr Studnička, Markéta Reisiegelová, Karel Ma-
jer, Tomáš Bartoš a Šárka Letenská – členové.
Dále jmenovala s účinností od 5. 5. 2021 člen-
kou pracovní skupiny pro bytové a sociální zá-
ležitosti Jitku Veselou, referentku odboru pro 
občanské záležitosti.

Dům seniorů
Rada města schválila zadávací dokumentaci 
nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem 
„Zhotovení projektové dokumentace, výkon in-
ženýrské činnosti, a autorského dozoru na akci 
– Výstavba domu seniorů Čelákovice“.

Sukova ulice
Rada města rozhodla o výběru pro město nej-
vhodnější nabídky podané účastníkem řízení 
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, s. r. o., na plnění 

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
„Chodníky a komunikace v ulici Sukova v Če-
lákovicích“ za cenu 7 998 669,31 Kč bez DPH 
a schválila příslušnou smlouvu o dílo.
Dále Rada města schválila zadání veřejné za-
kázky malého rozsahu na služby s názvem 
„ČELÁKOVICE – činnost TDS a výkon BOZP – 
Rekonstrukce komunikace Sukova“ postupem 
dle čl. 3 odst. 1 Směrnice č. I/11/2018 k zadání 
veřejných zakázek malého rozsahu společnosti 
TDS BOZP, s. r. o., a schválila příslušnou příkaz-
ní smlouvu v celkové hodinové sazbě na TDS 
589 Kč bez DPH a na BOZP 410 Kč bez DPH.

Oprava komunikace v MDDM
Radní schválili uzavření a text smlouvy se 
společností DUOS, s. r. o., na akci „Oprava 
areálové komunikace v MDDM“ v ceně díla 
345 241,54 Kč včetně DPH.

Jiřina 1.–4. etapa
Radní schválili zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu na služby s názvem „Čelákovice – TDS 
a BOZP – Jiřina – Komunikace včetně odvod-
nění, 1.–3. etapa“ postupem dle čl. 3 odst. 1 
Směrnice č. I/11/2018 k zadání veřejných za-
kázek malého rozsahu společnosti TDS BOZP, 
s. r. o., a schválili příslušnou příkazní smlouvu 
v celkové hodinové sazbě na TDS 589 Kč bez 
DPH a na BOZP 410 Kč bez DPH.

Dále schválili uzavření a text smlouvy o dílo 
mezi městem Čelákovice a společností Project 
ISA, s. r. o., jako zhotovitelem na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice 
– Zpracování PD – Jiřina 4. etapa: Obnova VHI“ 
v celkové ceně 495 200 Kč bez DPH.
Rada města také rozhodla o výběru pro město 
nejvhodnější nabídky podané účastníkem řízení 
Horák – stavební a obchodní společnost, s. r. o., 
na plnění nadlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce „Čelákovice – Jiřina – Obnova VHI 3. eta-
pa“ za cenu 6 257 133,45 Kč bez DPH a schvá-
lila příslušnou smlouvu o dílo.

Oprava lodžií
Rada města schválila zadávací dokumentaci 
podlimitní veřejné zakázky na dodávky s ná-
zvem „Oprava lodžií v ul. Na Stráni, Čelákovice“.

Lávka na železničním mostě
Rada města rozhodla o výběru pro město nej-
vhodnější nabídky podané účastníkem řízení 
EUROVIA CS, a. s., na plnění podlimitní veřej-
né zakázky na stavební práce „Doplnění lávky 
k mostu na železniční trati Lysá nad Labem – 
Čelákovice“ za cenu 18 972 575 Kč bez DPH. 
Zároveň schválila příslušnou smlouvu o dílo.

Obnova kanalizace V Prokopě
Rada města schválila zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Čelákovice – Bezvýkopová obnova kanaliza-
ce v ul. V Prokopě“ postupem dle čl. 3 odst. 1 
Směrnice č. I/11/2018 k zadání veřejných zaká-
zek malého rozsahu, společnosti 1. SčV, a. s., 
a schválila příslušnou smlouvu o dílo v ceně 
2 581 019 Kč bez DPH.

Kuchyně v Kulturním domě
Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo 
mezi městem Čelákovice a společností DUOS, 
s. r. o., jako zhotovitelem na plnění veřejné za-
kázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice 
– Rekonstrukce zázemí kuchyně v Kulturním 
domě“ v ceně 769 384 Kč bez DPH.

Zapojení podnikatelů do systému odpado-
vého hospodářství
Rada města souhlasila se zapojením podnika-
telů do obecního systému odpadového hospo-
dářství pro komodity: papír, plasty včetně PET 
lahví, nápojové kartony, sklo, kovy a biologicky 
rozložitelné odpady rostlinného původu.

Výběr z usnesení RM č. 8–9/2021. -dv-

Výstupy z jednání Krizového štábu města Čelákovic (15. dubna – 14. května)
Po celou dobu platil na území České republiky 
stav pandemické pohotovosti. V uvedeném ob-
dobí jednal Krizový štáb města Čelákovic cel-
kem 3x. Rotační výuka probíhala v základních 
školách, přičemž prezenční výuka byla zahájena 
od 17. května. Obnoveno bylo prezenční vzdě-
lávání v mateřských školách. Provoz mohlo ob-
novit i Městské muzeum. Skupinové konzultace 
a výuka, resp. zájmové vzdělávání mohly být ob-
noveny v Základní umělecké škole Jana Zacha 
a v Městském domě dětí a mládeže. Postupně 

může být obnovován provoz vnitřních sportovišť, 
byť s výraznými omezeními. Nadále nejsou po-
řádány hromadné akce, uzavřeny jsou Kulturní 
dům, Městský bazén, Městská sauna i tělocvičny 
při základních školách. Dosud bylo ve městě za-
saženo onemocněním COVID-19 zhruba 1,9 tis. 
osob, 28 jich bohužel zemřelo. Město schválilo 
čtyři cykly opatření na podporu občanů, míst-
ních živnostníků a podnikatelů. V tomto vydání 
Zpravodaje vychází naposledy bezplatná inzerce 
v rámci rubriky „Podpora podnikání“. Ze zprávy 

Městské policie vyplývá, že nejčastěji byla na 
území města porušována opatření týkající se 
shlukování osob, zákazu nočního pohybu a po-
bytu osob, nošení roušek, resp. respirátorů a zá-
kazu pohybu mezi jednotlivými okresy. Věříme, 
že se situace brzy stabilizuje. 
Snažně žádáme všechny občany, aby dodržovali 
stanovená opatření v zájmu všech a byli zodpo-
vědní ke svému okolí. Buďte opatrní! 

Josef Pátek, předseda Krizového štábu,
Petr Studnička, místopředseda Krizového štábu

Komunikace v areálu zahrady MDDM. Foto: -dv-
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jící železnice, ze západní strany budoucí páteřní 
komunikaci vedoucí směrem ke drážnímu dom-
ku, a z východní strany půjde o spojku severním 
směrem na obchvat Cihelny (směrem k obchva-
tu Čelákovic) a jižním směrem na obchvat Záluží 
směrem k budoucímu kruhovému objezdu na 
nehvizdské křižovatce.
Záluží se proměňuje před očima a stavby, které 
jsme zde uvedli jsou již jen otázkou několika let.
Závěrem bychom chtěli na tomto místě moc po-
děkovat za součinnost a spolupráci osadnímu 
výboru Záluží, jmenovitě jeho předsedovi Ro-
manu Přívozníkovi a rovněž zastupitelce města 
Mileně Přívozníkové. Jejich pomoc je pro nás 
nesmírně důležitá!

Josef Pátek, starosta,  
Miroslav Opa, místostarosta II

Významnou investicí města Čelákovic v Záluží bylo vybudo-
vání moderního sportovního areálu v roce 2018, který provo-
zuje Čelákovická sportovní. Dětské hřiště s 10 herními prvky 
má plochu 300 m2, víceúčelová sportovní plocha s modulo-
vým umělým povrchem má rozměry 30 x 18 metrů a nabízí 
basketbalové koše i fotbalové branky. Nechybí ani workou-
tové hřiště o rozměrech 8 x 7 metrů, sportovní areál má také 
asfaltovou in-line dráhu v délce 150 metrů, dva fitness prvky 
nejen pro seniory a odpočinkový altán. Foto: ČeSpo

Pokračování ze str. 1

Odpady v roce 2021
Výše poplatku za komunální odpad je v tom-
to roce 612 Kč. Splatnost poplatku je určena 
Obecně závaznou vyhláškou E 1/2020 města 
Čelákovic do 30. září 2021.
Poplatek platí každá fyzická osoba přihlášená 
v obci, tedy každý, kdo má v Čelákovicích trvalý 
pobyt, a dále každý, kdo má ve vlastnictví stavbu 
určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný 
dům, ve kterých není přihlášená žádná osoba, a to 
také ve výši 612 Kč jako za jednu fyzickou osobu. 
Zásadní změna v tomto roce je v tom, že nebu-
dou vytištěny, a tedy ani distribuovány složen-
ky do domácností s informací o výši poplatku 
a dalších údajích, jako to bylo do loňského roku.
Část občanů každoročně poplatek zaplatila ještě 
před doručením složenek, je tomu tak i letos. Pro 
ty se tedy celkem nic nemění. Předpokládáme, že 
převážná část z vás poplatek bude platit převo-
dem ze svého bankovního účtu na účet města. 
Tento způsob také preferujeme, ale je možné pro-
vést úhradu i v pokladně Městského úřadu (1. pat- 
ro radnice II, Stankovského č. p. 1650 – Obecní 
dům) – hotově či kartou, samozřejmě i složenkou.
Aby platba proběhla v pořádku – aby ji bylo 
možné identifikovat, tzn. přiřadit k předpisu, kte-
rý máte vytvořen, je nutné zadat kromě správné 
částky i variabilní a specifický symbol. Pokud 
se u vás od minulého roku nic nezměnilo, výše 
poplatku (např. i za ostatní členy rodiny) zůstává 
stejná a znáte, také z minulého roku, variabilní 
a specifický symbol, můžete poplatek bez pro-
blémů uhradit na účet města 19–4127201/0100.
Pokud tyto údaje nevíte, potřebnou informaci 
získáte na tel.: 326 929 123 nebo 602 456 000. 
Můžete využít i e-mail: odpady@celakovice.cz.

Karel Majer, vedoucí odboru finančního  
a plánovacího

Díky velkému zájmu vás, obyvatel našeho měs-
ta, o třídění použitých potravinářských olejů 
a tuků jsme se rozhodli navýšit počet tmavě 
zelených popelnic společnosti EKO-PF, s. r. o. 
V průběhu letních měsíců bude přidáno dalších 
9 ks těchto nádob, a to na tato stanoviště:
n v Havlíčkově ulici u MDDM;
n u prodejny Albert v ulici J. A. Komenského;
n u sauny V Nedaninách;
n  na stanovišti u bývalého „AZ-FLORu“ (křižo-

vatka ulic Zárubovy a Jungmannovy);
n v Císařské Kuchyni naproti č. p. 10;
n v Záluží v ulici Mstětické (u parku);
n  ve Volmanově ulici u bytového domu č. p. 2001;
n  na nově vybudovaném stanovišti v ulici To-

vární;
n  v ulici Na Stráni u bytového domu č. p. 1658–

1660, kde kapacita stávající nádoby nestačí.
Celkem tak budeme mít ve městě už 25 nádob na 

tento druh odpadu. Způsob sběru zůstává stejný – 
oleje a tuky je nutné slít do plastové láhve, dobře 
uzavřít a vložit do označené tmavě zelené popelnice. 
Sběrem použitých potravinářských olejů a tuků 
nejenže šetříme životní prostředí, ale zejména 
městskou kanalizaci. Tuk vylitý do kuchyňské-
ho dřezu nebo WC se totiž v kanalizaci ochladí, 
vysráží, nabaluje na sebe další předměty, zhor-
šuje tak průtok a výsledkem může být dokonce 
i velmi nepříjemné ucpání kanalizačního potrubí. 
Zároveň na čistírně odpadních vod přítomnost 
tuků značně zhoršuje účinnost čištění.
Závěrem je nutné zmínit, že tyto popelnice jsou 
určeny pouze pro sběr potravinářských olejů 
a tuků, takže např. olej motorový, který taktéž 
do kanalizace nepatří, je třeba uložit v měst-
ském sběrném a separačním dvoře.
Děkujeme, že s námi třídíte.

Marek Skalický a odbor životního prostředí

Navýšení počtu popelnic na potravinářské oleje a tuky

Vedení města Čelákovic uctilo památku obětí 2. světo-
vé války. Foto: -dv-

Nový žulový kříž na městském hřbitově. Foto: -dv-

Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad s kontejnerem na použité potravinářské oleje v ulici Na Stráni. Foto: -dv-

Malý salón 2021: Prostor a čas – tradiční výstava výtvarného oddělení ZUŠ Jana Zacha Čelákovice je tentokrát 
instalovaná do 15. června na náměstí 5. května. Foto: -dv-
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Otázka
????????????????????????????????? ?

Město naší velikosti je vybaveno solidně. 
Chybějící nabídku lze nalézt v blízké Praze. 
Přesto bychom uvítali, kdyby Kraj umožnil 
působit v Čelákovicích lékařům těch speci-
alizací, které ve městě zastoupeny nemáme. 
Stejně tak aby lékaři (pro děti a dorost, prak-
tičtí, zubní) neodmítali potenciální pacienty 
a byl jich tu dostatek. Pro řadu cestujících 
by byla potěšitelná instalace bankomatu 
v železniční stanici. K dosavadním obchodům 
přibude nově Lidl v obchodní zóně. Součas-
ným živnostníkům či podnikatelům, kteří jsou 
v nebytových prostorech města, bylo v době 
pandemie COVID-19 po dobu 12 měsíců sní-
ženo nájemné na 1 Kč, nebo o 50 %. Navíc 
se všichni mohli bezplatně prezentovat v pěti 
vydáních Zpravodaje. Pestrost kulturních akcí 
je dostatečná, ale rádi bychom viděli více 
koncertů přímo na náměstí. Kvůli udržitelným 
financím města nebudeme slibovat ani halu 
na lední hokej, ani letní koupaliště. Naopak, 
co za nás slíbíme? Parkovací dům u nádraží 
a dům pro seniory – to jsou naše priority!

Petr Studnička, zastupitel

Zastupitelé zvolení za PRO Č se k tématu 
nevyjádřili.

Myslím si, že nabídka služeb v našem městě 
je na solidní úrovni, a to i vzhledem k blízkosti 
Prahy. Nicméně je tu jistě mnoho možnos-
tí, jak nabídku služeb zlepšit. Jako jeden 
z hlavních bodů bych zmínil nedostatek 
sportovišť, zejména chybějící sportovní halu. 
Na jejím vybudování pracujeme a je to také 
jeden z hlavních bodů našeho programu. Dále 
vnímáme problém parkování v našem městě, 
situaci by mohl vylepšit plánovaný parkovací 
dům u nádraží. Dalším nedostatkem našeho 
města je to, že nemáme dům pro seniory. I na 
tomto projektu ale již v rámci vedení města 
pracujeme a věřím, že se v blízké době nového 
domu dočkáme. V našem městě také vnímáme 
nedostatek zdravotních specialistů, zejmé-
na zubařů. S tímto problémem se potýkají 
téměř všude a zlepšit tuto situaci není vůbec 
jednoduché. Jsou i další možné příležitosti 
k rozšíření nabídky pro naše občany, jako kou-
paliště, zimní hala, kino, nicméně tyto projekty 
jsou k řešení velmi složité zejména díky tomu, 
že město nevlastní potřebné pozemky.

Martin Bajer, zastupitel

Co myslíte, že nám ve městě chybí za služby, obchody, kulturní akce, 
a co udělat proto, aby tady vznikly?

ODS ANO 2011PRO Č

V souladu s pravidly rubriky Zastupitelská aréna položila otázku volební strana PRO Č.

Národní technické muzeum zlepšuje podmínky pro uchování a prezentaci sbírek

Národní technické muzeum spravuje na 77 000 
předmětů, které dokládají vývoj techniky, prů-
myslu, dopravy, architektury a vědy na našem 
území. Sbírkové předměty odborně zpracovává 
a získané poznatky prezentuje nejširší veřejnosti. 
Dlouhodobě klade důraz na rozvoj depozitárních 
prostor, kde jsou sbírky uloženy, a na ochranu 
a restaurování jednotlivých sbírkových před-
mětů tak, aby byla uchována jejich hodnota do 
budoucnosti a aby mohly být vystavovány. Pro 
potřeby železniční sbírky byl v roce 2012 zakou-
pen Železniční depozitář NTM v Chomutově, 
naprostá většina sbírkových předmětů NTM je 
však vedle expozic v Praze na Letné a v poboč-
ce muzea v Centru stavitelského dědictví NTM 
v Plasích uložena v depozitáři v Čelákovicích.
Depozitární areál NTM v Čelákovicích se rozklá-
dá na pozemcích o celkové ploše asi 77 000 m², 
které byly pro potřeby muzea získány v 60. le-
tech 20. století. Na této ploše bylo od této doby 
až do roku 2012 vybudováno celkem 11 de-
pozitárních objektů, přičemž je zde prostorová 
kapacita ještě pro několik dalších budov, jak 
vyplývá z posledního generelu rozvoje areálu 
z roku 2015.

V následujících dvou letech budou v areálu NTM 
v Čelákovicích probíhat stavební práce, a vznik-
ne tak dlouho očekávaná a potřebná v pořadí 
již čtvrtá moderní depozitární hala CD04, která 
konstrukčně a dispozičně navazuje na osvědče-
né dvě poslední depozitární haly CD02 a CD03 
postavené a zprovozněné v letech 2009 až 
2012. Celková užitná plocha pro uložení sbír-
kových předmětů nové haly CD04 bude činit 
2 500 m². Hala CD04 zlepší podmínky uložení 
sbírkových předmětů NTM a v neposlední řadě 
také umožní realizaci projektu vybudování Mu-
zea železnice a elektrotechniky (MŽE NTM) na 
Masarykově nádraží, o jehož financování bylo 
rozhodnuto usnesením vlády České republiky 
č. 53 ze dne 21. ledna 2019. V areálu budoucího 
MŽE NTM, v prostorách bývalého depa kolejo-

Poklepání základního kamene depozitární haly CD04 
a vstupního objektu v areálu NTM v Čelákovicích dne 
13. května za přítomnosti ministra kultury Lubomíra Zaorál-
ka a generálního ředitele NTM Karla Ksandra. Foto: NTM

V Depozitárním areálu bude za 32 mil. Kč vybudován 
i nový vstupní objekt, nový vjezd, venkovní depozitární 
plochy pro rozměrné sbírkové předměty a úpravou pro-
jde část vnitroareálových komunikací. Foto: NTM

Národní technické muzeum (NTM) pokraču-
je v úsilí o zlepšení podmínek pro uchování 
a prezentaci sbírek. V depozitárním areálu 
NTM v Čelákovicích zahájilo stavební prá-
ce na čtvrté moderní depozitární hale CD04 
a objektech pro zvýšení zabezpečení a zlep-
šení uložení sbírkových předmětů muzea. Ve 
čtvrtek 13. května proběhlo v Čelákovicích za 
přítomnosti ministra kultury Lubomíra Zaorál-
ka slavnostní poklepání na základní kámen. 

vých vozidel Nádraží Praha – střed, jsou v sou-
časnosti umístěny sbírkové předměty, které 
bude možno přemístit do nově vybudované haly 
CD04 v Čelákovicích. Její výstavba přijde na 
114 mil. Kč, z toho 85 % uhradí Evropská unie.
Pro město Čelákovice a jeho další rozvoj bylo 
důležité sdělení NTM v roce 2016, že neplánu-
je dlouhodobé využití vlečky pro obsluhu svého 
depozitárního areálu po přeložce trati, přičemž 
po dokončení stavby Optimalizace trati Mstěti-
ce (včetně) – Čelákovice (mimo) předpokládají 
ukončení provozu na vlečce, její odpojení a tr-
valé zrušení. Město plánuje ve stopě dnešní že-
lezniční trati vybudovat dopravní infrastrukturu. 
Informace byla poskytnuta jak Správě železnic, 
tak společnosti Metroprojekt Praha.

Petr Studnička, místostarosta I
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FOTOREPORTÁŽ VÝMĚNY ŽELEZNIČNÍHO MOSTU
V posledních měsících jsme v Čelákovicích 
svědky výměny železničního mostu. Jde o sou-
část stavby celkové modernizace úseku tratě 
z Lysé nad Labem, jejímž cílem je zvýšení rych-
losti na až 140 km/h a vyšší kapacita dráhy. 
Most přes Labe je rozhodujícím stavebním ob-
jektem. Jeho výměnou dojde i ke zvýšení pod-
plavné výšky na 5,25 m (oproti stávající 4,7 m) 
s přípravou na výhledových 7 m. Nosná kon-
strukce bude ve všech čtyřech polích nahraze-
na novou dvoukolejnou konstrukcí s průběžným 
štěrkovým ložem a dolní mostovkou. K demon-
táži starých konstrukcí je využito pontonů.
Nový most umožní napojení samostatné kon-
strukce lávky pro pěší a cyklisty. Stavba probíhá 
při provozu po jednokolejné provizorní objízdné 
trase. Pro provizorní přemostění je využita do-
savadní ocelová konstrukce. Montáž nosných 
konstrukcí nového mostu probíhá na káranské 
straně Labe a ustavena bude výsunem z pravé-
ho břehu Labe. 
S ohledem na vysoký rozsah osobní dopravy při 
výluce jedné koleje je součástí stavby nová od-

bočka Káraný, která rozděluje úsek mezi Lysou 
nad Labem a Čelákovicemi na dva.
Projekt Optimalizace traťového úseku Lysá nad 
Labem (mimo stanici) – Čelákovice (mimo sta-
nici) spolufinancuje Evropská unie z programu 
Nástroj Evropské unie pro propojení Evropy 
(CEF). Celkové náklady činí 1 821 mil. Kč bez 
DPH, z toho maximální výše podpory EU bude 
42 492 tis. €, což je asi 1 148 mil. Kč. Národní 
financování zajišťuje Státní fond dopravní infra-
struktury (SFDI).
Od 5. ledna 2021 probíhá výluka první traťové 
koleje v úseku Káraný – Čelákovice, která potr-
vá do září 2021.
V květnu probíhaly dokončovací práce na pilí-
řích, svařování a provádění protikorozní ochra-
ny na nosné mostní konstrukci 2, která bude 
připravena k výsunu 8. června 2021. Probíhalo 
založení pilíře v Labi asi v 7,8 m pod úrovní po-
chozí plochy základu pilíře.
Dokončení stavebních prací v celém úseku je 
plánováno k 27. lednu 2022.

Roman Štěrba

15. listopadu 2020 – dokončování provizorní koleje na přesunutém mostě. Foto: Roman Štěrba

15. listopadu 2020 – pohled na přesunutý most (vlevo), 
který půl roku slouží pro jedinou provozovanou traťovou 
kolej v provizorní poloze během stavby nového mostu. 
Foto: Roman Štěrba

Pohled na stavbu z pravého břehu Labe. Foto: Eurovia, a. s.

Rozebírání mostní konstrukce liché koleje. Foto: 
Eurovia, a. s.

19. prosince 2020 – osobní vlak vedený jednotkou 
CityElefant přejíždí Labe po provizorní koleji využívající 
přesunutou původní ocelovou konstrukci. Foto: 
Roman Štěrba

7. února 2021 – provizorní kolej na přesunutém 
původním mostu je jediným spojením obou břehů 
Labe. Foto: Roman Štěrba

Cílový vzhled nového mostu. Vizualizace: Správa 
železnicRozebírání staré mostní konstrukce. Foto: Eurovia, a. s.
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Strategie MAS  
Střední Polabí 2021–2027

Nezisková organizace MAS Střední Polabí byla 
založena v roce 2013 a město Čelákovice je již 
od počátku jejím členem. MAS realizuje společ-
né projekty, pomáhá zpracovat žádosti o dota-
ce a rozděluje dotační příspěvky. Funguje podle 
principu „zdola nahoru“ – výhodou této metody 
je znalost území, ale i žadatelů, kteří zde působí. 
Dotační peníze pak dokáže zacílit tam, kde jsou 
opravdu potřeba. 
Rozdělování peněz do území určuje společná 
strategie MAS. Novou strategii na programové 
období 2021–2027 právě připravujeme, na jejím 
vzniku se podílí i město Čelákovice. Právě díky 
strategii budeme moci podporovat třeba i vaše 
projekty.
V současné době má MAS 71 členů z řad 
obcí, škol, podnikatelů i běžných obyvatel. 
I vy se můžete stát členem organizace, která 
rozvíjí území, kde žijete. Přihlášku najdete na  
www.strednipolabi.cz.
V programovém období 2014–2020 rozdělova-
la MASka prostředky z EU, šlo o 90 mil. korun, 
v rámci dotačního poradenství jsme pomohli 
získat dalších 160 mil. korun. Žadatelé mohli 
čerpat v rámci naší strategie peníze ze čtyř ope-
račních programů. 
Program IROP – Integrovaný regionální operač-
ní program je určen především pro tzv. „tvrdé“ 
projekty, jako jsou investice, rekonstrukce a vy-
bavení. Z tohoto programu získalo město Čelá-
kovice v roce 2020 cisternu pro hasičský sbor 
a v roce 2021 byla dokončena rekonstrukce 
podkroví pro RC Routa.
Program OPZ – Operační program Zaměstna-
nost podporuje realizaci neinvestičních, tzv. 

Za dobu existence MAS získalo město Čeláko-
vice z projektu prostřednictvím MAS částku ve 
výši 34 539 704 Kč. Podrobné informace jsou 
zveřejňovány na www.strednipolabi.cz.

CO JE VLASTNĚ MAS?
MAS je zkratka pro místní akční skupinu, což je 
označení pro uskupení aktivních lidí, organizací, 
obcí i podniků. MAS se stará o rozvoj regionu 
území, kde působí. Po celé České republice na-
jdete přes 180 MASek, v EU jsou MAS zastou-
peny ve 27 členských státech a pokrývají 56 % 
obyvatelstva.
V našem případě se jedná o území 25 obcí, kde 
žije přes 55 tisíc obyvatel. Většina z nich žije ve 
dvou městech MAS: Brandýse nad Labem – 
Staré Boleslavi a Čelákovicích (19 255 a 12 273 
obyvatel). Tato města jsou rovněž středisky pra-
covních příležitostí, školství, služeb a volnočaso-
vých aktivit regionu. Dalším významným centrem 
občanské vybavenosti a pracovních příležitostí je 
hlavní město Praha vzdálené asi 10 km. 
Území Středního Polabí má rozlohu 19 052 ha. 
Největší administrativní území mají Brandýs 
nad Labem – Stará Boleslav (2 265 ha), Skor-
kov (1 664 ha), Čelákovice (1 558 ha) a Přerov 
nad Labem (1 065 ha). Nejmenší administrativ-
ní území má Borek (299 ha). Střední Polabí se 
rozkládá v severovýchodní části Středočeského 
kraje, na části území okresů Praha-východ, Mla-
dá Boleslav a Nymburk. Jejími ústředními prvky 
jsou toky Labe a Jizery. Jejich okolí tvoří důleži-
té nadregionální biokoridory. Většinu plochy ob-
lasti tvoří zemědělská krajina, pouze v Káraném, 
Skorkově a Sojovicích dominují lesní plochy.

Místní akční skupina Střední Polabí (MAS) má zpracovánu strategii rozvoje na období následu-
jících sedmi let, jedná se o roky 2021–2027, které budou financovány z programového období 
Evropské unie.

Území MAS Střední Polabí. Zdroj: MAS Střední Polabí

Projekt velkokapacitní cisterny, žadatel město Čelákovi-
ce. Foto: archiv města

Projekt rekonstrukce komunitního centra RC Routa, ža-
datel město Čelákovice. Foto: archiv MAS

Provoz komunitního centra RC Routa, žadatel RC Rou-
ta, z. s. Foto: archiv MAS

Investice do zemědělských podniků, žadatel Jiří Sixta. 
Foto: archiv MAS
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„měkkých“ projektů. Jednalo se o projekty příměstských táborů a komu-
nitních center. 
Program PRV – Program rozvoje venkova je titul, který dokáže financovat 
i menší projekty do půl milionu korun. Značná část podpory je věnována 
zemědělcům, dotaci ale mohou získat i nezemědělští podnikatelé, obce 
a spolky. Z tohoto programu získalo město prostředky na připravovanou 
obnovu kaple sv. Václava v Císařské Kuchyni. 

Projekt
Celková částka

dotace
Komunitní centrum – rekonstrukce, vybudování, provoz 3 500 000 Kč
Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro 
Jednotku sboru dobrovolných hasičů Čelákovice

6 500 000 Kč 

Potravinářská výrobna těstovin a gnocchi Polabský Grunt 1 935 265 Kč
Komunitní centrum RC Routa – Jurta 2 752 661 Kč

Zdroj: MAS Střední Polabí

Projekt
Celková částka

dotace
Hravé příměstské tábory 404 150 Kč
Komunitní centrum RC Routa – Jurta 2 039 400 Kč

Zdroj: MAS Střední Polabí

Tabulka projektů OPZ umístěných v Čelákovicích. 

Tabulka projektů IROP umístěných v Čelákovicích.

Projekt
Celková částka

dotace
Pořízení pracovních nástrojů 182 250 Kč

Výroba regionálních paštik Polabský GRUNT 296 425 Kč

Investice do zemědělských podniků – Čelákovice 249 999 Kč

Modernizace vybavení firmy Studio Lumira, s. r. o. 146 250 Kč

Doplnění AV techniky 112 500 Kč

Pořízení stanových plachet 246 235 Kč

Obnova fasády kaple sv. Václava, Císařská Kuchyně 270 000 Kč

Zdroj: MAS Střední Polabí

Tabulka projektů PRV umístěných v Čelákovicích.

ŠABLONY DO ŠKOL
Mateřské a základní školy v Čelákovicích se pravidelně potkávají s koordi-
nátorkou, která za MAS pomáhá školám zpracovávat žádosti o dotace na 
tzv. šablony do škol. Jedná se o projekty na vzdělávání pedagogů, projek-
tové dny pro děti a často i mzdy pro asistenty pedagogů. Školy z Čeláko-
vic získaly na tyto projekty přes 16 milionů korun. 

VLASTNÍ PROJEKTY MASky
MAP II pro Brandýsko – jde o velký projekt s cílem podpořit místní mateř-
ské, základní a základní umělecké školy. Pro pedagogy ze všech 82 zapo-
jených škol na území SO ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav pořá-
dáme školení, semináře a workshopy. Nezapomínáme ani na rodiče dětí 
a žáků, i pro ně pořádáme vzdělávací akce. Aktuálně se v rámci projektu 

finančně podílíme na zajištění doučování žáků z obou čelákovických zá-
kladních škol (asi 50 000 Kč na platy lektorů). Pro mateřské i základní školy 
jsme jako dar zakoupili dětské knihy a knihy s pedagogickou tématikou za 
24 000 Kč. Městská knihovna od nás dostala knihy v hodnotě 10 000 Kč. 
Celkem tedy za poslední půl rok získalo město Čelákovice díky MAP II pro 
Brandýsko přímou finanční podporu ve výši 84 000 Kč.

SOUTĚŽ FEXTOVO ÚZEMÍ 
Šestým rokem organizujeme letní turistickou soutěž pro rodiny s dětmi. 
Chceme touto soutěží seznámit lidi s místem, kde žijí, a zatraktivnit místa 
v Polabí. Velmi dobrou spolupráci máme několik let s Městským muzeem 
v Čelákovicích. Ceny do soutěže darují místní podnikatelé. I letos s námi 
můžete soutěžit www.polabsketoulky.cz.

PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI

„Hodnotíme práci a aktivity MAS velmi kladně a přínosně.“
Dagmar Horáčková, ředitelka Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477

„Rád bych poděkoval za celoroční spolupráci s MAS, využíváme nabídky 
z projektu MAP II pro Brandýsko. Naši kolegové se zúčastňují bezplat-
ných seminářů pro pedagogy. Oceňujeme možnost bezplatného právní-
ho poradenství v rámci projektu. Skvělá je spolupráce s přípravou a ad-
ministrací projektů šablon od paní Tógliové, šetří nám to hodiny času, 
které můžeme věnovat přípravě na výuku žáků.“

Jiří Kyliánek, ředitel Základní školy Čelákovice, Kostelní 457

„Celkově lze hodnotit spolupráci s MASkou jako přínosnou, vzhledem 
k široké nabídce poskytovaných informací v rámci setkání či seminářů. 
Většina aktivit je poskytována zdarma. Velkým pozitivem je nabídka ak-
tivit pro zákonné zástupce a také doba pořádání aktivit, která se v tomto 
případě posouvá do pozdních odpoledních hodin. Lze zjednodušeně říci, 
že nezůstává nezodpovězených otázek. Vždy je nabídnuta spolupráce, 
poskytnuty odkazy a vždy je vše vyřešeno v krátké době.“

Hana Henyšová, ředitelka Mateřské školy Čelákovice,  
J. A. Komenského 1586

„Dovolte mi poděkovat za příkladnou spolupráci a pomoc s přípravou 
materiálů vedoucích k získání dotace a následně i jejímu proplacení. 
Jsem přesvědčen, že vaše pomoc jde nad rámec vašich pracovních po-
vinností, za což vám velmi děkuji.“

Lukáš Adámek, majitel firmy Arboreus

ROZHOVOR S JANOU KRAUSOVOU, PROJEKTOVOU MANAŽERKOU 
RODINNÉHO CENTRA ROUTA, Z. S.
V čem vám dotace na provoz komunitního centra pomohla?
JK: „Umožnila nám pokračovat v každodenním provozu zahrady a Jurty, 
a vytvářet tak otevřený prostor v centru města s kvalifikovaným personál-
ním obsazením, zvláště v této nelehké době, včetně poskytování odborné-
ho sociálního poradenství, organizace sousedské výpomoci a dobrovolnic-
tví i doučování dětí.“

Bylo těžké sepsat žádost?
JK: „Ne, s projekty máme bohaté zkušenosti, skvělý tým a lidé, kteří k nám 
na zahradu a do jurty chodí, jsou velkou motivací, a máme radost, že takto 
můžeme přispět ke kvalitě života ve městě.“

Co pro vás bylo překážkou?
JK: „Překážkou jsou zejména obtíže při získávání dostatečného a kontinu-
álního financování provozu komunitního centra a z toho vyplývající nejisto-
ta, zda bude možné komunitní centrum provozovat i v budoucnu.“

Bylo pro vás důležité mít další prostor pro komunitní centrum?
JK: „Ano, velmi, další prostor nám umožňuje propojovat a efektivně kombi-
novat komunitní práci a individuální sociální práci, resp. sociální práci s ro-
dinou. Díky novým prostorám můžeme pravidelně otvírat centrum a zahra-
du pro veřejnost, a umožnit tak sousedské setkávání a budování komunity 
a zároveň podporovat konkrétní rodiny s dětmi, nabízet dětem vzdělávací 
aktivity, umožňovat setkávání svépomocných skupin apod.“

Téma zpracovaly
Barbora Roušarová a Olga Fábry, MAS – Střední Polabí, z. s.

Doplnění AV techniky, žadatel TV PORT, s. r. o. Foto: TV PORT, s. r. o.
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střípky z činnosti  
městské policie

V případě potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

Hlídka si v noci všimla muže tančícího u Kultur-
ního domu. Chuť tančit mu vyvolaly vzpomínky 
na místní rockové koncerty a ovlivnění alkoho-
lem. Byl doprovozen rockovým krokem na ná-
draží.

MP přijala oznámení o sousedských neshodách 
kvůli házení větví, kamení a hlíny na pozemek 
oznamovatelů. Hlídka nalezený materiál zado-
kumentovala a přítomné poučila o možnosti 
oznámení přestupkové komisi.

Na tísňovou linku MP byl oznámen nález zra-
něného racka, protože špatně chodil a násled-
ně spadl do čistírny odpadních vod. Racka se 
podařilo z nádrže vytáhnout, očistit a převézt 
do záchranné stanice v Brandýse nad Labem – 
Staré Boleslavi.

Obyvatel osady Labíčko oznámil, že se tam od 
rána toulá neznámá koza, a proto ji odchytil. 
Koza tulačka byla předána hlídce a umístěna 
do kotce. Ještě dopoledne byla dohledána ma-
jitelka.

Na služebnu MP přišla dívka, protože našla na 
náměstí malou plačící holčičku, jíž se prý ztratil 
děda. Holčička sdělila své jméno i přibližný po-
pis dědy. Dědečka se nepodařilo dohledat, pro-
to byla informována Policie ČR. Strážníci záhy 
našli maminku a dceru jí předali.

Strážníkům byl oznámen nález peněženky s do-
klady u Labe. Podle adresy v občanském prů-
kazu se hlídka vydala do místa trvalého bydliště 
majitele, ale zastihla tam jen jeho matku. Ta po 
spatření strážníků zkolabovala. Po poskytnutí 
první pomoci byl vyrozuměn majitel peněženky.

Starší občan města se obrátil na strážníky 
s prosbou o pomoc. Jeho pes vylezl na příkré 
schody a bojí se slézt dolů. Na psa naštěstí za-
působil lákavý voňavý buřt, pro nějž by i přes 
plot skočil.

Strážníci MP přijali oznámení o „kasírtašce“ leží-
cí na silnici, kolem níž je rozházené větší množ-
ství bankovek. Na místě byla nalezena i tanko-
vací karta CCS a podle ní se podařilo dohledat 
firmu, která uvedenou peněženku i s tržbou 
ztratila. Nalezené věci byly vráceny majiteli.

Na tísňovou linku MP byl nahlášen prodej zboží 
v jednom supermarketu, které bylo protiepide-
mickými opatřeními zakázáno prodávat. Stráž-
níci skutečnost zadokumentovali a informace 
předali Krajské hygienické stanici k dořešení.

Hlídka MP přijala oznámení o labuti, která byla 
na Labi zachycena do bóje. Jakmile se strážníci 
na zapůjčené loďce k labuti přiblížili, podařilo se 
jí vysvobodit a odplavat pryč.

Rozvoj železnice v okolí města
Správa železnic zadala zpracování studie proveditelnosti „Železniční uzel Praha“. Zpracování 
dokumentu bude trvat dva roky při respektování principu 3P – potřebnost, průchodnost, pro-
veditelnost. Na území Prahy je 244 km železničních tratí a před pandemií COVID-19 zde vlaky 
přepravily 160 tis. osob denně.

Nedaleko města Čelákovic plánuje Správa železnic výstavbu terminálu Praha-východ u Nehvizd na 
vysokorychlostní trati Polabí. Aktuálně probíhá soutěž na realizaci optimalizace železniční trati mezi 
Mstěticemi a Čelákovicemi. Zde budou vybudovány dvě přeložky trati, silniční přemostění pro bu-
doucí obchvat Čelákovic a silniční nadjezd na silnici č. II/101. Naopak silniční nadjezd v Záluží bude 
snesen a vlečka do Depozitárního areálu NTM zrušena. Železniční doprava má pro město Čeláko-
vice stále větší význam, což dokládají čísla o počtu cestujících, kteří projdou žst. Čelákovice. Údaje 
jsou před pandemií COVID-19.

Počty cestujících vlaky – prosinec 2019

Směr
Pracovní dny Soboty Neděle

Nástup Výstup Nástup Výstup Nástup Výstup
Praha 2 569 684 1 361 446 1 002 296

Lysá n. L. 747 2 934 630 1 960 436 1 385

Výhledově se plánuje vybudování Všejanské spojky, která by měla propojit trati z Lysé nad Labem 
do Milovic a z Nymburka do Mladé Boleslavi. Odhaduje se, že by spojka mohla být dokončena do 
roku 2031 a cesta vlakem z Prahy do Mladé Boleslavi by se mohla zkrátit na 45 minut. Odhadovaná 
cena stavby je 5 mld. Kč. Zkapacitnění se dočká i úsek trati z Čachovic do Mladé Boleslavi, který 
bude dvoukolejný a elektrifikovaný.

Petr Studnička, místostarosta I

Všejanská spojka. Zdroj: Správa železnic

Zdroj: ROPID

Aplikace 
Mobilní rozhlas / Zlepšeme Česko

registrace ZDARMA

celakovice.mobilnirozhlas.cz

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

mám příjemný úkol vyhlásit vítěze v soutěži o nej-
lepšího velikonočního beránka. Nejvíc se líbila 
sladká tradiční pochoutka od paní J. Jirousko-
vé, na druhém místě se umístila paní M. Turínská 
a o třetí místo se dělí paní J. Matoušková s paní 
M. Volfovou. Srdečně gratulujeme! Slavnostní 
předání stále nemůžeme realizovat, proto ceny 
města Čelákovic roznesu osobně výherkyním.
Vážení senioři, i když probíhající jaro je poněkud 
chladné, stačí pár slunečních paprsků, aby nás 
zahřály, vlily optimismus do žil a ozářily nádher-
ně rozkvetlé zahrady, stromy a svěží zeleň všu-
de kolem nás. Opatrujte se, choďte na procház-
ky a užívejte krásných vyhlídek našeho města.

Jana Vondráčková, koordinátorka  
seniorských aktivit

Vážení a milí senioři,

KONTAKTY:
Jana Vondráčková,  

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

tel.: 326 929 118

Rozkvetlá sakura. Foto: Jana Vondráčková

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO 
ROKU 2021/2022

Období školního vyučování ve školním roce 
2021/2022 začne ve všech základních školách, 
středních školách, základních uměleckých ško-
lách a konzervatořích ve středu 1. září 2021.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno 
a vysvědčení bude předáno v pondělí 31. ledna 
2022. Období školního vyučování ve druhém po-
loletí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 
27. a pátek 29. října 2021.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 
23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 
2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na 
pátek 4. února 2022.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro 
Čelákovice stanoveny od pondělí 7. do pátku 
11. února 2022.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 
14. dubna 2022. Hlavní prázdniny budou trvat 
od pátku 1. července 2022 do středy 31. srp-
na 2022.
Období školního vyučování ve školním roce 
2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Město Čelákovice zahajuje stavbu lávky na železničním mostě. Zakázku vysoutěžila společnost 
Eurovia přibližně za 19 mil. Kč bez DPH a zároveň se městu podařilo získat dotaci od Státního fondu 
dopravní infrastruktury. Stavba bude probíhat souběžně se stavbou nového železničního mostu, 
v koordinaci se stavbou financovanou Správou železnic. Lávka bude plně bezbariérová, nasvětlená 
veřejným osvětlením, v šíři 2 metry s rozšířením na 5 metrů v místě pilířů, kde budou vyhlídkové 
plošiny. Stavba nové lávky bude probíhat od podzimu 2021 do jara 2022.

Josef Pátek, starosta, Petr Studnička, místostarosta I

Na nový železniční most bude zavěšena bezbariérová lávka. Vpravo čelákovická strana. Zdroj: město Čelákovice

Zavěšená lávka na železničním mostě přes Labe

chodíme kolem nich

Ornice
Je červen, orná půda se po podzimním nebo 
jarním obdělání a ošetření zjara sytě zazelena-
la, což je příslibem úrody. Říká se že „studený 
máj – v stodole ráj“, tak uvidíme, co bude, až 
svatá Markéta „hodí srp do žita“. Jen v samot-
ném čelákovickém katastru o rozloze necelých 
1 600 ha je asi 507 ha orné půdy, tedy necelá 
třetina plochy. Važme si i toho mála. Půda, re-
spektive její vrchní vrstva – ornice, je výrobní 
prostředek k pěstování plodin, které nás mají 
živit. Často bývá považována za obnovitelný 
přírodní zdroj. Dle mého názoru ale obtížně 
obnovitelný. Je to jen tenká vrstva zemského 
povrchu obsahující humus – zbytky rostlin, ži-
vočichů a živé organismy. Vzniká z původního 
půdního typu dlouhodobým působením klima-
tických, biologických a chemických vlivů, ob-
ráběním a také cíleným vnášením organických 
a minerálních hnojiv. Čas potřebný k vytvoření 
ornice je až neuvěřitelně dlouhý. Dočetl jsem se, 
že v krajním případě trvalo až 7 tisíc let, než se 
přirozenou cestou vytvořila vrstva ornice, kterou 
nyní využíváme. Vědci odhadují, že v přírodních 
podmínkách se vrstva ornice o výšce 1 cm vy-
tvoří za 125 až 400 let, ale dodávají, že to lze 
výrazně zrychlit šetrným obděláváním půdy. 
Tím je prý možné vytvořit vrstvu 1 cm (!) ornice 
za 40 let, v ideálních podmínkách hospodaření 
za pouhých 12 let. Jenomže, co jsou to ideální 
podmínky, když nám orná půda v posledních 
desetiletích degraduje, nebo doslova mizí před 
očima. Důvody? Všichni o nich víme. Někdy 
vodní a větrná eroze, zhutňování, vysoušení 
nebo naopak nežádoucí zamokřování a vná-
šení cizorodých látek. Jindy těžba nerostných 
surovin nebo skládkování odpadů. Po ukončení 
těchto činností většinou nepomůže ani povin-
ná rekultivace. Nejhorší jsou ale nevratné ztrá-
ty půdy vlivem výstavby mamutích skladových 
areálů většinou cizích firem, super- a hyper-
marketů s rozsáhlými zpevněnými manipulač-
ními či parkovacími plochami a jejich závislost 

Minideponie ornice východně od města. Foto: -iv-

na síti pozemních komunikací s příslušenstvím 
(obchvaty, parkovišti, odpočívadly, kruhový-
mi objezdy atd.). V neposlední řadě vstřícnost 
některých vlastníků půdy k nabídkám různých 
spekulantů. Stačí se jen porozhlédnout po ne-
dalekém okolí cestou ku Praze. Mamutí haly tam 
na bývalých polích rostou jako houby po dešti.
A jak je to s kvalitou zemědělsky obdělávané 
půdy v čelákovickém katastru? V jeho jihozá-
padní části na území mezi železnicemi do Prahy 
a do Neratovic se vyskytují z 50 % černozemě 
a z 50 % půdy s nevysokou vrstvou ornice, ske-
letovité, které vznikly po erozním smytí půd pů-
vodních. Ve východní části katastru mezi Čelá-
kovicemi a Sedlčánkami jsou to převážně půdy 
na sypkých sedimentech (spraších, sprašových 
hlínách, na písku a štěrku). V severní části ka-
tastru převládají humózní říční sedimenty labské 
nivy. Žádná sláva, ale přesto bychom si neměli 
pod sebou řezat větev, která vždy nosila ovoce. 
Šetřeme půdou a ornicí, která se díky přírodě 
a lidské práci rodila po staletí. Zastavení aktivit 
spojených s jejím ubýváním nelze bohužel před-
pokládat. Je ale nezbytné o nich rozhodovat 
s vědomím všech rizik a nevratných dopadů. 
Vždyť naši předkové si půdy vážili, lpěli na ní 
s odhodláním hájit ji i se zbraní v ruce. V našem 
případě je takovou zbraní územní plán.

Ivan Vaňousek
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Rozhovor s tvůrci filmu Vesnice roku – 10 let poté…
Je to již deset let, kdy mě oslovili studenti filmo-
vé školy v Písku s nápadem natáčet v našich 
Sedlčánkách magisterský film. Dodnes si pama-
tuji, jak poprvé přijeli a žádali podporu a říkali, 
že projeli Středočeský kraj křížem krážem a že 
Sedlčánky jsou prostě nejlepší pro jejich film. Po 
prostudování scénáře jsem se rozhodl jim maxi-
málně pomoci. Město na tento projekt přispělo 
a do natáčení hromadných scén se zapojilo mno-
ho občanů Sedlčánek.
Tvůrce Vojtěcha Moravce (VM) a Viléma Postrá-
neckého (VP) jsem požádal o malé zavzpomínání 
na natáčení.

Ahoj, Vojto a Vildo, jak vzpomínáte na náš 
první kontakt?
VM: „Vzpomínám si moc dobře, jak jsme šli oslo-
vit nejprve Josefa, který ale rovnou na toto setkání 
svolal Radu města. Jako studenti jsme byli doce-
la vyjukaní, ale když jsme začali vyprávět příběh 
o snaživém poctivém starostovi, který se snaží 
zvelebit obec, přičemž jsou kladeny všemožné 
překážky, a městská rada se začala chichotat, 
bylo nám jasné, že jsme na správném místě.“
VP: „Z našeho prvního kontaktu jsme byli zpočát-
ku trochu nervózní, jelikož jsme vůbec nečekali tak 
oficiální přijetí a tolik pozornosti. Pan starosta nás 
usadil kolem kulatého stolu, kde již bylo připraveno 
několik přísedících, přednesl ve zkratce důvod spo-
lečného setkání a oficiálně zahájil sezení. S Vojtou 
jsme byli naštěstí maximálně připraveni, a tak jsme 
představili celý projekt a vyjmenovali nemálo věcí, 
které jsme v případě spolupráce chtěli od města 
získat jako podporu. A že jich nebylo málo – podle 
hesla „poptejme 10, dostaneme alespoň 5“, jsme 
pana starostu nešetřili. O to větší údiv pak přišel, 
když pan starosta řekl, jak je to celé super a že do 
toho jde, a přihodil mnoho dalších věcí k dispozici, 
o kterých jsme ani nesnili. Ano, první kontakt byl 
silný, v duchu celé budoucí spolupráce a celkově 
neskutečně srdečný :-)“

Váš film byl magisterským projektem, po jeho 
premiéře jste však s ním zaznamenali i úspě-
chy, díky kterým se snadněji otevřel svět fil-
mu. Jak film žil po svém natočení?
VM: „Vesnice roku byla opravdu moje vstupenka do 
profesionálního života. Získali jsme s ním dokonce 
nominaci na cenu Magnesia, což je u nás největší 
studentská cena při Českém lvu. Díky tomuto filmu 
jsem dostal další práci a jsem nyní režisér.“
VP: „Pro mě bylo asi největší zadostiučinění to, 
že mi dobré 3–4 roky od premiéry filmu chodilo 
mnoho zpráv a mailů od starostů různých čes-
kých vesnic, že viděli film na internetu a že je to 
přesně o jejich vesnici a strašně rádi by dostali 
povolení k veřejné projekci místním občanům 
a podobně. To je pro tvůrce filmu strašně pří-
jemná podpora, obzvláště když točíte tak trochu 
neuvěřitelný film.“

Čemu se věnujete dnes? Co hláška „je to fu-
šér“? Zlidověla?
VM: „V současné době běží premiérově můj nej-
větší samostatný projekt seriál Einstein A, a až se 
otevřou kina, mám nachystanou svou první celo-
večerní filmovou komedii Matky.“
VP: „Věnuji se stále stejné profesi, tedy produk-
ci. Od natáčení Vesnice roku jsem prošel mnoha 
různorodými projekty přes televizní tvorbu, seri-
ály, české filmy, zahraniční filmy až po natáčení 

reklam, a tak nějak pořád dokola. Dá se říct, že 
minimálně v naší „sociální bublině“, která se v té 
době pohybovala okolo filmu Vesnice roku, urči-
tě slovo fušér hluboce zakořenilo. Myslím ale, že 
nejvíc ho stejně vždy používal právě Vojta a pak 
hned já :-D“

Když se řekne Vesnice roku, co vás napadne 
jako první?
VM: „Mně jako první vyvstane obrázek toho, jak 
jde Ondra Vetchý skrz rozbombardované Sedl-
čánky, a fenomenální orchestrální hudba od On-
dry Brzobohatého.“
VP: „Na to, že to byl do té doby náš největší film, 
který jsme však dělali ještě jako „nepolíbení“ stu-
denti, tak ho stále řadím na první pozice nejlep-
ších projektů, které jsem kdy dělal. Takže se mi 
vždy vybaví jen krásné věci, nejhezčí vzpomínky 
a úžasná parta lidí.“

Máte pro čtenáře Zpravodaje nějakou histor-
ku z natáčení?
VP: „Těch historek je tolik, že vybrat tu nejlepší je 
opravdový oříšek. Možná stojí za zmínku čas, jak 
jsme ho trávili mezi natáčením. Vždy na konci dne 
jsme se sešli v jedné z učeben staré školy, kterou 
jsme měli od pana starosty jako zázemí. Pomocí 
projektoru jsme si pustili všechny záběry, které se 
ten den natočili, a neskutečně se u nich dojímali. 
Pak proběhla tzv. dekupáž, tedy příprava na další 
den, a až bylo vše nachystané, tak jsme se jedno-
duše samou radostí vždy opili :-) Přesto však vždy 
všichni vstali za rozbřesku a v plné síle nastoupili 
na další den. Bylo to intenzivní, ale dokonalé.“

Neplánujete se filmařsky vrátit do Sedlčánek?
VM: „Klidně bych se s láskou vrátil do Sedlčánek. 
Jen je potřeba k tomu mít správný scénář, a ten 
zatím nemám.“
VP: „Jednou jsme se tam již vrátili, asi rok dva po 
natáčení Vesnice roku, v rámci přípravy pilotního 
dílu jednoho seriálu. Vybavuji si, že jsem pak ně-
kolikrát hovořil s panem starostou o několika lo-
kacích pro různé projekty, z čehož nakonec vždy 
sešlo, nicméně toto místo navždy zůstane v hle-
dáčku dokonalých lokací a já věřím, že se tam 
s kamerou ještě někdy určitě objevíme :-)“
Díky moc za rozhovor!

Josef Pátek

Film Vesnice roku byl natočen v roce 2011 v Sedlčán-
kách. Foto: Vojtěch Moravec

Mamince a tatínkovi STOČESOVÝM k letošní-
mu životnímu jubileu a též k významnému výročí 
společného života přeji zdraví, štěstí, pohodu.

Věrka a spol.

Dne 14. června 2021 by oslavil 
70. narozeniny pan Jan LISÝ 
z Čelákovic.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
si na něj s námi.

Roman s rodinou

Dne 16. června 2021 by se do-
žila 90. narozenin naše milo-
vaná maminka a babička paní 
Jiřina ZEMANOVÁ.
Stále s láskou a úctou vzpo-
mínáme. 

dcery Hana, Jiřina  
a Věra s rodinami

Dne 30. června 2021 uplyne 
10 let, kdy odešel náš sta-
rostlivý a hodný manžel, otec, 
dědeček a pradědeček pan 
Josef VRABEC.
Nikdy na něho nezapomene-
me, stále je v naší mysli.
Vzpomínají manželka Eva, dcera Evička s Já-
rou, vnoučata Tomáš a Míša s rodinami, pra-
vnoučata Baška a Anetka.

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

společenská kronika

CHARITA
NERATOVICE 

U Závor 1458,  
277 11 Neratovice
tel.: 315 685 190 

 http://neratovice.charita.cz
e-mail:

sekretariat@charita-neratovice.cz

Charita Neratovice provozuje  
zdravotní a sociální služby ve vlastním  

sociálním prostředí klienta.
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Určitě se vám stalo, že jste našli na ulici malo-
vaný kamínek, na kterém byl obrázek a PSČ. Do 
Česka se tato zábava dostala někdy loni a nyní 
už tomuto fenoménu propadlo skoro 320 000 
příznivců na FB stránkách. Většinou to začíná 
tak, že najdete pomalovaný kamínek na lampě 
nebo jen tak položený na lavičce nebo na zemi. 
Když jde o Putovní kamínek, tak je na něm uve-
deno PSČ autora, logo a název skupiny Kamín-
ky. Důležité ovšem je, že ho máte v ruce a ur-
čitě vám udělal radost. Ovšem co teď s ním? 
Přimlouvám se, pokud máte FB, tak ho vyfotit 
z obou stran, napsat do příspěvku PSČ kamínku 
BEZ mezer a zveřejnit to na stránce. Kamínek 
si můžete ponechat, nebo posunout jinam. Na-
příklad, když někam pojedete, nebo stačí i jen 
přemístit. Často se stává, že se kamínek najde 
vícekrát, procestuje velkou část naší republiky. 
Některé kamínky se i draží a peníze putují např. 
na pomoc onkoláčkům nebo ZOO. Pokud vás 
tato skvělá zábava zaujme, můžete se stát auto-
rem a kamínkářem i vy. Pro začátek vám posta-
čí fixy, lak a kamínek. Pamatujte na to, že nemu-
síte být žádný umělec. Maluje každý, bez ohledu 
na věk. Zde jde opravdu jen o potěšení a ra-
dost. Můžu říct, že tato zábava je i velice pro-
spěšná, poněvadž rozvíjí kreativitu. Navíc láká 
k procházkám a motivuje k pobytu na čerst- 
vém vzduchu a pohybu. Je to především o tom, 
udělat někomu radost a zároveň ji přijmout. Tě-
ším se, že se teď Čelákovice stanou veselejším 
a barevnějším městem a kamínky budou všude. 
Staň se kamínkářem i TY!

Šárka Sedlářová

Pomalované kamínky

Kamínky. Foto: Šárka Sedlářová

Májové pietní akty  
v Čelákovicích

Městská organizace KSČM Čelákovice pořá-
dá každý rok pietní akty u příležitosti ukončení 
2. světové války a osvobození Československé 
republiky od nenáviděných fašistických oku-
pantů. Protože přetrvávající nepříjemná pande-
mie stále neumožňuje organizování veřejných 
akcí, byli jsme nuceni přistoupit k tzv. štafeto-
vým aktům formou delegací ZO a hostů.
Kyticemi rudých květů jsme postupně uctili pa-
mátku obětí nejstrašnější války v lidských ději-
nách na 11 pamětních místech v Čelákovicích, 
sousedních Nehvizdech i Lázních Toušeni.
Spolu s domácími se této štafety v den osvobo-
zení 9. května zúčastnili tradiční hosté – předseda 
OV KSČM Prahy-východ Zdeněk Štefek, členka 

téhož OV Zdeňka Hajleková, předseda OV KSČM 
Nymburk Mirek Červinka se zastupitelem města 
Milovice Zdeňkem Milatou i zástupci okolních 
obcí. Naše pozvání na pietní akty přijali i další 
vzácní hosté, předsedkyně Aliance národních sil 
Vladimíra Vítová s kolegou Karlem Haisem a dru-
há a třetí tajemnice velvyslanectví Ruské federace 
v Praze Olga Sedovova a Karina Sultanova.
Velmi děkujeme všem, kteří svou účastí přispě-
li k důstojnému průběhu pietních aktů a uctění 
památky obětí 2. světové války.

Vladimír Duník, MěO KSČM Čelákovice

Foto: archiv organizace

tematikou z nakladatelství Portál v hodnotě 
10 000 Kč, které budou využívat čtenáři i kni-
hovnice při akcích pro školy. Knihy pro naši 
knihovnu byly zaplaceny z projektu MAP II pro 
Brandýsko (reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/
17_047/0011529), který realizuje MAS – Střední 
Polabí, z. s. Děkujeme!

NOVÁ KNIHA V KNIHOVNĚ
„V roce 2020 uplynulo již dvacet let od smrti 
mých rodičů – Emila Kaplánka († 19. 3. 2000) 
a Jarmily Kaplánkové († 9. 5. 2000). Toto výro-
čí je pro mě příležitostí, abych rodičům splatil 
jeden z mnoha dluhů, který vůči nim jako syn 
mám. Oba dva byli umělecky činní, ale za svého 
života jejich literární a hudební díla neměla tako-
vou publicitu, jak by si přáli.
V roce 2008 se nám podařilo uspořádat v Měst-
ském muzeu v Čelákovicích koncert z tatínko-
vých skladeb, do nějž byla zakomponována také 
recitace několika maminčiných básní. Tyto bás-
ně ovšem zůstaly nevydané. Proto jsem se roz-
hodl připravit maminčiny básně k vydání. A jeli-
kož tatínek byl nejen hudebně činný, ale také si 
psal celý život deník a z něho vytvořil svoje pa-
měti, zdálo se mi vhodné, abych k maminčiným 
básním přidal výběr z tatínkových textů.
A tak jsme se – já a můj bratr Jaroslav Zmatlík 
– dali do práce: vybrali jsme texty obou rodičů 
a doprovodili vlastními vzpomínkami, životopisy 
a komentáři. Tak vznikla publikace, která bude 
mít jedinečnou hodnotu pro ty, kdo moje rodiče 
znali, ale také bude významným dobovým svě-
dectvím pro další čtenáře.“
Ve spolupráci s panem Michalem Kaplánkem 
připravujeme na podzim vzpomínkový večer na 
významného hudebníka Emila Kaplánka s ukáz-
kami nahrávek jeho skladeb. Knihu „Slova in-
spirovaná řekou“ najdete i v Městské knihovně 
Čelákovice.

DOVOLENÁ V KNIHOVNĚ
Vážení čtenáři, od pondělí 5. července do pát-
ku 16. července 2021 bude v knihovně zavře-
no. Poslední výpůjční den před dovolenou je 
pátek 2. července a první výpůjční den po do-
volené bude pondělí 19. července 2021. Přijďte 
si včas vybrat literaturu na tyto 2 týdny. Krás-
nou a pohodovou dovolenou s příjemnou kni-
hou a zajímavými knižními průvodci po vlastech 
českých i moravských, Evropě i vzdálených 
místech přejí vaše knihovnice!

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

Novinky v knihovně
LOVCI PEREL
Městská knihovna Čelákovice vyhlásila ve spo-
lupráci s MAS – Střední Polabí, z. s., soutěž pro 
čtenáře knihovny do 15 let nazvanou „Lovci pe-
rel“. Lovci perel je projekt Knihovny města Hra-
dec Králové na podporu čtenářské gramotnosti 
a čtenářství. Čtenáři získají za každou přečtenou 
knihu a vyplněný list s otázkami „perlu“. Tato 
první etapa trvá od května do září. V prvním říj-
novém týdnu proběhne vyhlášení výsledků, pře-
dání diplomu a perlového náhrdelníku nejlepší-
mu sběrači. Nasbírané perly mohou účastníci 
proměnit za drobné ceny. Seznam knih najdete 
na https://www.lovciperel.cz/knihy. Knihy jsou 
pro všechny třídy ZŠ (všechny věkové katego-
rie) a jsou označené na hřbetě etiketou – perlou. 
Každý účastník má v dětském oddělení svou 
skleničku na perly. Během prvních 14 dní, tzn. 
do 14. května, již 11 čtenářů nasbíralo 59 perel! 
Další informace se dozvíte v naší knihovně. 

DAR KNIH
Knihovna získala darem knihy pro děti z na-
kladatelství Albatros a knihy s pedagogickou 

Výřez obalu knihy. Foto: archiv knihovny

Dar od MAS – Střední Polabí, z. s. Foto: archiv knihovny
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Nabídka letních táborů 
MDDM – poslední volná 

místa
Pokud ještě stále nevíte, jak budete trávit 
prázdniny, můžete vyzkoušet některý z našich 
pobytových či příměstských letních táborů. 

Krásné léto plné dobrodružství, zaslouže-
ného volna a pohody na sluníčku přeje celý 
tým MDDM.

Máme stále volná místa! Více informací na 
www.mddmcelakovice.cz, záložka tábory. O 
letních prázdninách plánujeme realizovat cel-
kem sedm pobytových a šest příměstských 
táborů. Zbývají poslední volná místa u něko-
lika z nich.

Pobytové tábory s volnými místy
n  BOYARD ve Vojtově Mlýně, 21.–29. 8., na-

chází se v krásném prostředí mimo civilizaci. 
Do vesničky Čistá jsou to 2 km. Je vybaven 
zděnými chatkami se sociálním zařízením, 
kde ubytováváme malé děti a spí s nimi ve-
doucí. Starší děti využívají 4lůžkové klasic-
ké chatky. Tábořiště je rozděleno na „před 
potokem“ a „za potokem“. Před jsou uby-
továny mladší děti, za potokem starší (vždy 
jsou v blízkosti ubytováni i jejich vedoucí). 
Vzhledem k době trvání tábora a zázemí je 
vhodný pro začínající táborníky od předškol-
ního věku. V areálu je velká jídelna, kterou 
využíváme v deštivém počasí, na večerní 
promítání a diskotéky. Vaří nám naše paní 
kuchařka z námi nakoupených potravin. Pro 
více informací navštivte naše webové strán-
ky nebo kontaktujte hlavní vedoucí, e-mail:  
Martina.Slovakova@mddmcelakovice.cz.

Příměstské tábory s volnými místy
n  Tajemství kotlíkového guláše, 12.–16. 7., 

turistický tábor s výlety Polabím a jedním 
přespáním mimo Čelákovice, na jehož konci 
budeme vařit kotlíkový guláš z nasbíraných 
surovin. Strava přes den zajištěna. Cena: 
1 500 Kč. Více informací u hlavního vedou-
cího, e-mail: vojtaslovak@gmail.com;

n  Hádanka bramborové polévky, 19.–23. 7., 
turistický tábor s výlety Polabím jedním pře-
spáním mimo Čelákovice, na jehož konci 
budeme vařit bramborovou polévku z nasbí-
raných surovin. Strava přes den zajištěna. 
Cena: 1 500 Kč. Více informací u hlavního 
vedoucího, e-mail: vojtaslovak@gmail.com;

n  Prázdninové výlety s Výletníkem, 7.–10. 7., 
celodenní výlety po blízkém i vzdálenějším 
okolí, strava zajištěna, vstupy, jízdné v ceně 
800 Kč. Pro více informací navštivte naše 
webové stránky nebo kontaktujte hlavní ve-
doucí e-mail: Martina.Slovakova@mddmcela-
kovice.cz;

n  Sportujeme s Milošem! 12.–16. 7., hlavní ve-
doucí Miloš Bukač s Evičkou pro vás plánují 
dny plné soutěží, sportu a zábavy. V ceně 
1 500 Kč je zajištěna strava, pitný režim 
a požitky. Pro více informací kontaktujte Evu 
Bukačovou, e-mail: bukacka@seznam.cz.

Veronika Kratochvílová

Nabídka kroužků pro 
školní rok 2021/2022 

V průběhu léta budeme přecházet na nový 
systém, díky kterému budete moci děti přihlá-
sit na naše kroužky pomocí elektronického on-
line formuláře. Žádáme vás tímto o trpělivost, 
v případě, že máte zájem o některý z kroužků 
již nyní, kontaktujte nás na e-mailové adrese:  
info@mddmcelakovice.cz.

Veronika Kratochvílová

Pokračování na str. 19
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houbařské okénko

Smrž obecný/jedlý 
a smrž polovolný

Opakovaně začínáme jeden z jarních houbař-
ských článků připomenutím skutečnosti, že 
jaro, a to hlavně jeho počátek, je jediné období 
v roce, kdy houbaření dominují vřeckovýtrusné 
druhy hub. Letos jsme zaznamenali hned něko-
lik vzácnějších, avšak nejedlých druhů, o kte-
rých bude pravděpodobně řeč v nějakém z dal-
ších našich článků. V tomto článku se chceme 
zaměřit na druhy, které jsou jedlé, sbírané a vy-
hledávané. Jedná se o především o skupinu 
smržů a kačenek.
V našem okolí je jednoznačně nejhojnějším dru-
hem z této skupiny kačenka česká, kterou zde 
nacházíme na několika místech a v letošním 
roce rostla v dosti hojném počtu. Je podobná 
smržům, od kterých se liší především volným 
připojením klobouku ke třeni – podrobněji jsme 
o ní psali ve Zpravodaji 4/2018. Ze smržů jsme 
nejvíce očekávali ze štěpky rostoucího smrže 
koromilného, ale žel jsme tento druh letos ne-
zaznamenali (pokud ho někdo ze čtenářů letos 
nalezl, prosíme o informaci). Nicméně našli jsme 
jiné dva druhy smržů, a to běžného smrže obec-
ného/jedlého a vzácnějšího smrže polovolného.
Smrž obecný/jedlý: Plodnice bývají celkem 
5–15 cm (výjimečně až 20 cm) vysoké, s klobou-
kem kulovitého či mírně protáhlého tvaru. Samotný 
klobouk může tvořit i více než polovinu výšky plod-
nice. Barva přechází od nažloutlé či světle hnědé 
až na šedoolivovou. Celý povrch klobouku je po-
setý hlubokými jamkami, které jsou odděleny příč-
nými lištami. Celkové zvrásnění klobouku může být 
mozkovité až plástvové. Během růstu a dozrávání 
se navíc jak barva, tak tvar zvrásnění dosti výraz-
ně mění. Třeň je hladký, až 40 mm široký, bělavý, 
někdy i mírně nažloutlý. Roste od dubna do května 
na okrajích listnatých lesů, často také v zahradách, 
v parcích, podél cest apod. V atlasech jsou větši-
nou rozlišovány dva druhy: smrž jedlý a smrž obec-
ný. Ale podle nejnovějších poznatků se pravděpo-
dobně jedná o jeden druh. Všechny smrže jsou 
jedlé a tento patří dokonce mezi houby kodexové 
(lze je sbírat za účelem prodeje). Je to velmi chutná 
a všestranně kuchyňsky použitelná houba.
Smrž polovolný: Klobouk je kuželovitý až zvon-

 

NABÍDKA CELOROČNÍ ČINNOSTI MDDM PRO ŠKOLNÍ 
ROK 2021/2022 (zájmové kroužky, kurzy, kluby)

SPORT A TURISTIKA
n Pohybové hry 3–4leté děti st 15.30–16.15 hod. (malá tělocvična ZŠ J. A. Komenského)
n Pohybové hry 5–6leté děti a 1. tř. st 16.30–17.30 hod. (malá tělocvična ZŠ J. A. Komenského)
n Plavání I a II pro začátečníky a pokročilé pá 15.15–16.00 a 16.15–17.00 hod. (plavecký bazén)
n Atletika I předškoláci, děti 1.–9. tř., mládež st a pá 17.00–19.00 hod. (tělocvična ZŠ J. A. Komenského)
n Atletika II předškoláci, děti 1.–3. tř. út a čt 15.00–16.00 hod. (sokolovna)
n Atletika II děti od 4. tř. út a čt 16.00–17.30 hod. (sokolovna)
n Střelecký kroužek děti 3.–9. tř. st a pá 15.00–17.00 hod. (střelnice)
n Florbal předškoláci, 1.–3. tř. út a čt 15.30–16.30 hod. (hala BIOS); pá 14.00–15.00 hod.
    (tělocvična ZŠ J. A. Komenského)
n Bocce sportovci se zdr. znevýhod. ? 16.00–17.00 hod. (klubovna MDDM v KD)
n Orienťáček děti 1.–6. tř. st 15.00–16.30 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Minibadminton mír. pokr. děti 2.–4. tř. st 15.00–16.00 hod. (tělocvična MILLS)
n Minibadminton zač. předškoláci, 1. tř. st 16.00–17.00 hod. (tělocvična MILLS), NOVĚ OTEVŘEN
n Badminton pokr. UPŘESNÍME út a čt (hala VIKOMT)
n Medvíďata děti 1.–2. tř. čt 17.00–18.00 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Medvědi děti 3.–9. tř. čt 17.00–19.00 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Táborové muzicírování děti 2.–9. tř., mládež, dospělí ne 16.00–18.00 hod. ve vybraných termínech (MDDM Havlíčkova)
n Výletník děti, mládež, dospělí klub, každou sobotu, NOVĚ OTEVŘEN
n Fotbal předškoláci, 1. tř. út a čt 16.00–17.00 hod.
n Dopravní výchova děti 10–12 let NOVĚ OTEVŘEN
n Stolní tenis děti 1.–9. tř. st a pá 16.00–17.00 hod. (sokolovna)
n Inline pokročilí předškoláci, školáci út 15.00–16.00 hod. (školní hřiště u ZŠ J. A. Komenského)
n Aerobik děti 2.–5. tř. čt 15.00–16.00 hod. (tělocvična U Frigosů)
n Aerobik pro nejmenší předškoláci, 1. tř. čt 16.30–17.30 hod. (tělocvična U Frigosů)
TANEČNÍ
n Street Dance I děti 1.–9. tř., mládež st 17.00–18.00 hod. (tělocvična MILLS) ?
n Street Dance II děti 1.–9. tř., mládež st 18.00–19.00 hod. (tělocvična MILLS) ?
n Street Dance III děti od 1. tř., mládež st 19.00–20.00 hod. (tělocvična MILLS) ?
n TK Rozinky předškoláci, 1. tř. pá 15.00–16.00 hod. (tělocvična ZŠ J. A. Komenského)
n TK Bublinky 2.–4.tř. pá 17.00–18.00 hod. (tělocvična ZŠ J. A. Komenského)
n TK – Storm děti od 7. tř., mládež pá 18.00–19.00 hod. (tělocvična ZŠ J. A. Komenského)
ŘEMESLNÉ
n Hraboši I děti od 4. tř., mládež po 15.00–17.30 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Hraboši II děti od 4. tř., mládež st 15.00–17.30 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Pletení košíků I dospělí, pokročilí so 8.45–14.00 hod. ve vypsaných termínech (klubovna 
    MDDM v KD)
n Pletení košíků II dospělí, zač. a mírně pokročilí ne 8.45–14.00 hod. ve vypsaných termínech (klubovna 
    MDDM v KD)
n Košíkování I děti 3.–9. tř., mládež ne 10.00–13.15 hod. ve vypsaných termínech (klubovna 
    MDDM v KD)
n Košíkování II děti 3.–9. tř., mládež ne 15.00–18.15 hod. ve vypsaných termínech (klubovna 
    MDDM v KD)
n Korálkování děti, mládež, dospělí ne 14.00–16.00 hod. ve vypsaných termínech (MDDM Havlíčkova)
n Paličkování děti od 5. tř., mládež, dospělí út 17.00–18.30 hod. (MDDM Havlíčkova)
VÝTVARNÉ KROUŽKY
n Výtvarka pro školáky I děti 1.–9. tř. čt 13.15–14.05 hod. (klubovna MDDM v KD)
n Kutílek  předškoláci, děti 1.–4. tř. út 14.00–15.00 hod. (klubovna MDDM v KD)
n Kutil – ekodílna pro děti od 2. stupně út 15.30–16.30 hod. (klubovna MDDM v KD)
ESTETIKA A VZDĚLÁVÁNÍ
n Foto design děti od 6. tř., mládež st 15.30–17.30 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Žonglování POI děti 3.–9. tř., mládež st 18.00–19.30 hod. (sálek – učiliště SOS Čelákovice)
n Žonglování POI mládež, dospělí po 19.00–20.30 hod. (sálek – učiliště SOS Čelákovice)
n Angličtina I mládež, dospělí – pokročilí út 16.30–18.30 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Angličtina II mládež, dospělí – více pokročilí út 18.30–20.30 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Angličtina III 2. stupeň ZŠ UPŘESNÍME
n Šachy – pokročilí děti 3.–8. tř. pá 16.00–18.00 hod. (klubovna v MDDM v KD)
n Lodní modeláři děti 5.–9. tř., mládež út 16.45–19.30 hod. (klubovna v MDDM v KD)
n Magic karetní klub děti 4.–9. tř., mládež a dospělí st 18.00 hod. (klubovna MDDM v KD)
n Logohrátky děti 1 rok před nástupem do ZŠ po 15.00–16.00 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Dámský klub mládež, dospělí pá 18.30–20.00 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Život v zahradě (EKO) děti 1.–9. tř. čt 15.00–16.00 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Francouzština dospělí NOVĚ OTEVŘEN
n Klub zábavné logiky a deskových her (Šablony II)
n Pokémon klub děti, mládež, dospělí st 16.00–18.00 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Geocaching děti, mládež po 15.00–16.30 hod. (MDDM Havlíčkova), NOVĚ OTEVŘEN
n Divadlo „Od paty děti, mládež čt 15.30–17.00 hod. (klubovna MDDM v KD)
 až k hlavě“ Pokračování na str. 20

Smrž obecný/jedlý – mladá plodnice, duben 2021, Čelá-
kovice. Foto: Ondřej Tomeček
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covitý, vysoký 2–4 cm. Je protkán tzv. žebry, 
která jsou spojována menšími příčnými žebry. 
Klobouk v mládí světle hnědavý, na vrchních 
částech žeber až černý. Zhruba od poloviny 
výšky je přirostlý ke třeni vysokému 3–10 cm, 
spodní část klobouku je tedy volná. To je znak, 
který dal tomuto druhu jak jméno, tak napomá-
há jeho poměrně snadnému a jednoznačnému 
určení. Spíše než s jinými druhy smržů je za-
měnitelný s kačenkou českou, které je dosti 
podobný. Roste od dubna do května a lze ho 
nalézt na okraji lesů, lesních cest s vápencovým 
podložím. Nevyhýbá se ale ani městským par-
kům. Jedná se o vzácnější druh, který je zařa-
zen do Červeného seznamu hub v kategorii NT 
(téměř ohrožený). Je jedlý, ale méně chutný než 
ostatní druhy smržů a pro svoji vzácnost se ke 
konzumaci spíše nedoporučuje.

Miroslav Rudolf a Ondřej Tomeček,  
Spolek houbařů Čelákovice

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

Sledujte náš FB, kde se dozvíte aktuální in-
formace o připravovaných akcích. Případně 
nás kontaktujte na tel.: 739 033 163.

Zahrada RC Routa bude otevřena pro veřej-
nost dle aktuálních vládních nařízení, přijďte si 
s námi užít jarní nálady. Běžná otvírací doba je 
pondělí–pátek, 10.00–18.00 hod.

Opékání buřtů a posezení na zahradě Routy, 
středa 9. 6., 17.00–19.00 hod., s sebou buřty 
a dobrou náladu.

Rodinné bubnování, středa 9. a 23. 6., 10.00–
11.00 hod., zahrada RC Routa, s Janou Vach-
kovou, vítáni jsou rodiče s dětmi i jednotlivci. 
Vstup 50 Kč/rodina, rezervace předem není 
nutná. Bližší info na tel.: 606 660 421.

Dětský bleší trh, sobota 12. 6., 8.00–
12.00 hod., zahrada RC Routa, udělejte svým 
nákupem radost sobě i malým prodejcům. Děti 
zde mohou prodat to, co již nepotřebují, ale co 
druhým ještě udělá radost. Prodejní místo nut-
no předem domluvit na tel.: 606 660 421.

Jak pejsek s kočičkou myli podlahu, diva-
délko pro nejmenší, úterý 15. 6., od 15.00 hod. 
(10–15 min.), zahrada RC Routa, vhodné pro 
děti od 18 měsíců.

Velké závody pro malé děti, úterý 22. 6., 
16.00 hod., tradiční závody tříkolek, odráže-
del, koloběžek a jiných „vozidel“ v parku před 
KD Čelákovice.

Miniškolička v MC pro školní rok 2021/2022, 
úterý a čtvrtek, dopolední program pro děti od 
2 let, přihlášky a info: Martina Vlčková, tel.: 
737 647 968.

Cvičení rodičů s dětmi pro školní rok 
2021/2022, pondělí, cvičení rodičů s děti od 
18 měsíců do 3 let, přihlášky a info: Martina 
Vlčková, tel.: 737 647 968.

Vzdělávací projekt ReStartuj kariéru s ROU-
TOU 2.0, kapacita kurzů se rychle plní, zajis-
těte si svou účast již nyní. Manažerská akade-
mie pro ženy (září 2021 – únor 2022) – rozvoj 
manažerských dovedností a podpora žen ve 
vedoucích pozicích; angličtina pro firemní pra-
xi (září – listopad 2021) a počítačový restart 
(září – listopad 2021) – praktické kurzy pro 
zlepšení jazykových a počítačových doved-
ností. Restart klub (jaro 2022) – pro úspěšný 
návrat do zaměstnání či nový start po MD/RD. 
Individuální kariérové a právní poradenství. 
Doprovodné hlídání dětí. Aktivity projektu jsou 
zdarma, určené pro rodiče dětí do 15 let (na 
MD/RD či v zaměstnání), osoby pečující, ne-
zaměstnané. Přihlášky a informace: Markéta 
Javorská, e-mail: restartujkarieru@rc-routa.cz, 
tel.: 608 723 465, www.restartujkarieru.cz.

Poradenství, nadále poskytujeme individuál-
ní poradenství, úterý 9.00–13.00 hod., oblast 
sociálních dávek, sociálních služeb, rodina 
a mezilidské vztahy, rodinné právo, finance 
a zadlužení, bytová situace apod. V této době 
lze i tel.: 739 033 163; pondělí 9.00–12.00 hod. 
a čtvrtek 10.00–18.00 hod., poradenství a ak-
tivizační služby pro rodiny s dětmi, schůz-
ku lze domluvit na e-mailu: sas@rc-routa.cz 
nebo, tel.: 608 873 926.

Pokračování ze str. 19

S Aktrou nudu  
nepoznáte!

Hurá, hurá, hurá – konečně můžeme nejen spor-
tovat, ale i tvořit, malovat, hrát na hudební ná-
stroje, a užívat si tak volný čas opravdu naplno. 
Po nucené pauze přináší AKTRA.cz nejen nava-
zující kroužky, ale vypsala na červen i otevřené 
lekce kresby a malby, jógy pro děti a taneční 
hrátky. Určitě koukněte na web a rezervujte si 
na lekcích své místo.
Moc děkujeme všem, co se i v době online žití 
snažili spolek podporovat. Jako poděkování 
prosím přijměte pozvání na červnové akce pro 

celé rodiny – např. na tuto – společně s TJ Sokol 
Čelákovice jsme se rozhodli podpořit evropskou 
nadaci The Daily Mile Foundation zapojením 
se do projektu Evropská míle. Pro Čelákovice 
jsme zvolili trasu podél Labe a odhadli jsme, že 
29. června odpoledne zvládneme s vaší pomocí 
předat nadaci alespoň 100 mil, které účastníci 
absolvují chůzí, během, na kole či na kolečko-
vých bruslích. Zvládneme to? To záleží i na vás. 
Startovné je zdarma a každou darovanou mílí se 
nadace přiblíží k získání daru 10 000 € pro všech-
ny školní děti v zapojených evropských státech.

Zuzana Prokopovičová

VI – „remízová smrt“ 
šachu?!

myšlenkové lapálie

Nebude pro nikoho jistě složité odhadnout, 
že vliv náhody v šachu je proti jiným hrám vý-
znamně menší, takřka limitně se blížící k nule. 
Jistě, šachy se nehrají kostkou, nezáleží, jakou 
dostanete kartu apod. Šachy jsou tedy zejmé-
na o schopnostech. Nejde ale jen o propočet, 
odhad, zkušenost, paměť, ale třeba i o psychic-
kou, ba i fyzickou výdrž (někdy se partie hrají 
třeba i šest hodin).
V historii šachu se několikrát stalo, že nejlepší 
hráči světa oznámili, že pokud bude na světě 
někdo stejně silný jako oni sami, dojde k tzv. 
„remízové smrti“. Tedy že partie těch nejlep-
ších hráčů budou končit zákonitě remízou. 
Asi nejznámějším průkopníkem této myšlenky 
v šachu (ano, týkalo se to i jiných her) byl José 
Raúl Capablanca. O několik desetiletí pozdě-
ji chtěl tento problém definitivně vyřešit další 
z mistrů světa – Robert James Fischer. Ten 
vymyslel zvláštní odnož šachu, takzvané „Fis-
cherovy šachy“. Dnes se v této disciplíně po-
řádají i turnaje a každý si to může vyzkoušet. 
Oproti klasickému šachu je tu jeden zásadní 
rozdíl – úvodní rozestavění figur na první (a po-
slední) řadě se losuje. Čili úvodních postavení 
ve Fischerově šachu je 960 různých možností. 
Vymyslet teorii na každou jednotlivou variantu 
a pamatovat si ji, to už dá hodně práce a je to 
takřka nemožné. Odpadá tak zvýhodnění „na-
biflovaných“ zahájení a hráči musí více tvořit.
Pokud se vám třeba zdá, že klasické šachy jsou 
s vaším partnerem nudné, můžete si Fischerovy 
šachy taky zkusit. Pro úvodní rozestavění mů-
žete využít softwaru na losování, nebo můžete 
losovat ručně. Losuje se zpravidla od pole a1 po 
h1. Omezení jsou jen dvě:
n  střelci každého hráče musí být různobarevní 

(každý má jednoho bělopolného a jednoho 
černopolného);

n  král je v úvodním postavení umístěn mezi vě-
žemi (nemusí sousedit). 

Pro úplnost dodejme, že i v této variaci šachu 
platí všechna pravidla z klasického šachu, jen 
s rošádou je to trošku složitější. Každopádně 
cílové postavení po provedení rošády je shodné 
jako v klasickém šachu – při velké rošádě bude 
bílý král po provedení tahu na c1 a rošovaná věž 
na d1. Při malé pak bude bílý král na g1 a věž 
na f1. Dodejme, že černé kameny stojí v úvodní 
pozici zrcadlově proti bílým.
Jedna z 960 možností úvodního postavení tzv. 
Fischerova šachu:

Smrž polovolný – mladá plodnice, duben 2021, Čelákovi-
ce. Foto: Miroslav Rudolf



červen 2021 / 21

volný čas / sport

Čelákovický Sokol opět 
létá po venku!

Po dlouhé online době obnovila TJ Sokol Čelá-
kovice společné tréninky. Pokud počasí přeje, 
trénujeme ve venkovních prostorách a vyrážíme 
i do přírody. Všichni cvičenci, od 4 do 99 let, 
mají opět možnost zlepšovat obratnost, rych-
lost, navštěvovat pravidelnou pohybovou aktivi-
tu, užívat si s TJ Sokol Čelákovice sport, který 
není jenom dřina, ale i zábava!
Zapojte se s námi 29. června do projektu Ev-
ropská míle. Věnujte svých pár minut pře- 
konání 1 míle chůzí, během, jízdou na kole či 
kolečkových bruslích podél Labe, a podpořte 
tak nadaci The Daily Mile, která pracuje na tom, 
aby školní děti běhaly každý školní den 15 mi-
nut. A pokud nestíháte ani to, přijďte si v rámci 
červencového příměstského tábora vyzkoušet 
rovnou všechny všestrannostní disciplíny, ať 
v září víte, které sporty/kroužky pro nový školní 
rok vybrat. Veškeré informace najdete na webu 
www.sokolcelakovice.cz

Adéla Zelenková, hospodářka

Z našeho tréninku. Foto: archiv jednoty

Nohejbalový oddíl
Pokračuje rekonstrukce kurtu. Po odvozu 
nepropustné zeminy se navezla na štěrkový 
podklad škvára. Následoval návoz rozmícha-
né škváry s jílovitou hmotou a stažení na výšku 
5 cm. Následovalo pohození antukou na ještě 
nezpevněný podklad. Po vyschnutí a uválco-
vání se plocha pokryla finálovou vrstvou an-
tuky.
A nyní něco aktuálního z dění v ČNS. Ve hře 
je varianta zahájení soutěží, která představuje 
možnost odehrát všechny dlouhodobé soutě-
že systémem základní části bez odvet včetně 
následného play-off. Pokud se letošní ročník 
dlouhodobých soutěží nebude moci odehrát, 
ČNS počítá s tím, že se odehrají alespoň MČR 

Finální řešení s vrstvou antuky. Foto: archiv oddílu

Návoz rozmíchané škváry s jílem. Foto: archiv oddílu

TJ Spartak Čelákovice

Šachový oddíl
V době restrikcí není možná prezenční výuka, 
a tudíž nemůžeme ani trénovat šachy klasickým 
způsobem v klubovně nebo ve třídě. Abychom 
neustrnuli, bylo nutno přesunout se do online 
světa. Vytvořili jsme místnosti na Skype pro 
komunikaci a kluby na šachovém portálu pro 
turnajová klání. V podstatě jsme nezrušili žád-
ný kroužek. Naopak zavedli jsme individuální 

 

Tolik krátké seznámení s touto variantou šachu.
Při popisu rošády mě napadl malý úkol, který 
by mohl zkusit každý, kdo umí hrát figurkami. 
Zkuste vymyslet pozici, kdy bude jedna strana 
dělat rošádu a tímto tahem dosáhne matu. Je 
to moc lehké? Zkuste to tedy jinak – svou ro-
šádou dostaňte soupeře do patu. Kdo zvládne 
oba případy?
Pokud si nevíte rady, máte tu jeden z příkladů 
z partie Edwarda Laskera z roku 1912:

 

Jmenovec mistra světa se rozhodl nematovat 
velkou rošádou, ale zvolil přízemnější tah Kd2 
– mat.
Na závěr trošku optimismu pro ty, kdo chtě-
jí hrát raději klasický šach. Ačkoli s rostoucími 
schopnostmi výpočetní techniky stoupá riziko 
remízové smrti v šachu, na vrcholové úrovni 
končí remízou přibližně 60 % partií. Takže stále 
lze ještě zvítězit.
Přeji hezkou zábavu a hodně výher.

Robert Kubíček

tréninky pro naše turnajové naděje. Uspořádali 
jsme oddílový turnaj pro rodinné týmy (dítě a ro-
dič) a z toho vyplynula potřeba potrénovat také 
rodiče, aby byli plnohodnotnými partnery pro 
své děti. V tomto ohledu jsme zavedli tréninky 
pro mírně pokročilé dospěláky a jsme připrave-
ni trénovat i úplné začátečníky – ti se ale zatím 
trochu bojí.
Bohužel nemůžeme zavírat oči před prostým 
faktem, že po školním vyučování, kdy děti 
strávily hodiny sezením u počítače, navádíme 
k prodlužování tohoto času u monitoru o dal-
ších 90 minut. To neprospívá potřebám dětí 
trávit čas pohybem na čerstvém vzduchu. Proto 
alespoň každý měsíc pořádáme akci „Šachová 
procházka“ s různou tematikou. Děti i s rodiči 
se projdou lesem, parkem – zpravidla 2 až 10 
km a cestou plní zajímavé úkoly, hledají indi-
cie, pomalované kamínky, něco málo šachové 
tematiky okořeněno příběhem, ale hlavně je to 
zábava pro celou rodinu. Kolem tohoto všeho 
dění se utvořila docela slušná komunita a dle 
rostoucího zájmu usuzujeme, že jsme vykročili 
dobrým směrem. 
Přijali jsme výzvy jiných šachových klubů ke 
vzájemným online střetnutím a rozhodně jsme 
neudělali našemu městu ostudu.
Tato doba je náročná pro všechny. Už se ne-
můžeme dočkat návratu do škol a do kluboven. 
Občas jsme potrénovali na hřišti na velkých ša-
chovnicích (když je silný vítr, tak to moc nejde) 
nebo u šachového stolku u bazénu. 
V létě bude opět tábor – již 4. ročník, jak všichni 
pevně věříme. Kapacita tábora je již naplněna.
Rád bych závěrem poděkoval vám, rodičům, za 
přízeň a podporu, bez níž bychom těchto dílčích 
úspěchů vašich dětí dosahovali jen stěží. 
Zájemci z řad dětí a dospělých, kteří se chtějí 
s námi věnovat královské hře, se mohou přihlá-
sit na tel.: 604 713 180.

Zbyněk Jankovský

mužů všech disciplín (pravděpodobně v červnu 
dle aktuální situace rozvolňování) a v kooperaci 
s kluby dojde k vypsání pohárového typu dob-
rovolné soutěže na období srpen až říjen, jejíž 
podoba bude zveřejněna začátkem června.
Mužstva mužů a dorostu začínají svá utkání na 
hostujících hřištích. „A“ tým zajel 29. 5. k prv-
nímu zápasu do Čakovic a 5. 6. ho čeká cesta 
do Vsetína. Dorost hostoval 30. 5. v Přerově 
a ženy přivítaly 30. 5. Český Brod.
Rozlosování domácích utkání:
ne 6. 6., 14.00 hod.
SPARTAK ČELÁKOVICE B–SK BENEŠOV
so 12. 6., 14.30 hod.
SPARTAK ČELÁKOVICE A–SKN ŽATEC
ne 13. 6., 10.00 hod.
SPARTAK ČELÁKOVICE Ž–DTJ SANTOŠKA

Petr Flekač
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florbal

Orka rozjela tréninky 
a přijímá nové členy

Orka díky příznivé epidemické situaci již naplno 
rozjela tréninky pro všechny své kategorie. Sice 
ještě nemůžeme do hal, nicméně tréninky jsme 
přizpůsobili venkovnímu prostředí a konečně si 
hráči užijí i florbalové hokejky. Hlavní základnou 
pro venkovní tréninky Orky se stalo hřiště za 
bazénem, kam jsme přesunuli starší mantinely 
a branky a další tréninkové vybavení. Nezbývá 
než doufat, že se bude situace i nadále zlep-
šovat a nová sezona již proběhne standardním 
způsobem. Proto již zahajujeme nábor do na-
šich oddílů.
Náš florbalový oddíl nabízí sportovní vyžití všem 
dětem od 3 let. Od florbalové školičky pro před-
školní děti přes děti, které si florbal chtějí zatím 
vyzkoušet, až po ty, které se rozhodly ve flor-
bale něco dokázat a hrát na té nejvyšší úrovni.
Pro předškolní děti je program zaměřen na vše-
stranný a zdravý pohybový rozvoj. Snažíme se 
děti naučit také ostatní sportovní dovednosti 
kromě florbalu. Pro školní děti prvního stupně 
se snažíme vyjít vstříc rodičům a zajišťujeme 
odvod dětí z družiny na trénink a zpět. Naše 
skupiny trénují jak při ZŠ Kostelní, tak při ZŠ  
J. A. Komenského. Starší děti se mohou zapojit 
do skutečné florbalové přípravy a zažít si napí-
navá florbalová utkání.
Pokud jste se rozhodli vzít do ruky florbalovou hůl 
a přijít, můžete nám zavolat na tel.: 777 780 760, 
napsat na e-mail: orka.florbal@seznam.cz, nebo 
se podívat na naše stránky www.orka.cz, kde 
najdete rozpis tréninků našich družstev a také 
kontakty na jednotlivé trenéry.

Martin Bajer

fotbal

SK UNION – ODPÍSKÁNO

V minulém čísle Zpravodaje jsem položil otázku, 
zda bude již podruhé za sebou anulován ročník 
na úrovni mládeže a amatérských soutěží. Nyní 
mohu již definitivně říci, že fotbalové soutěže pro 
ročník 2020/2021 byly ukončeny s tím, že nikdo 
nepostoupí ani nesestoupí. Současný předseda 
FAČRu zdůvodnil toto rozhodnutí liknavostí Mi-
nisterstva zdravotnictví a vlády při rozvolňování 
pandemické situace. Není možné, aby hráč po 
dlouhé době nečinnosti vstoupil do mistrovské 
soutěže. Je zde nebezpečí zranění, a tím pá-
dem další vyřazení ze sportovní činnosti. Vedení 
FAČRu připustilo možnost sehrání přátelských 
zápasů (v době, kdy nebudou žádná omezení), 
na které by vedení fotbalu mohlo i přispět např. 
úhradou rozhodčím. Union dostal nabídku účas-
ti na turnaji Polabí, který má v plánu uspořádat 
Slovan Lysá v červnu. Tento turnaj proběhl již 
loni, kdy zvítězil AFK Semice. Na turnaji by hrála 
mužstva z blízkého okolí. Se zahájením nového 
ročníku 2021/2022 se počítá zhruba v polovině 
srpna, pokud bude zažehnána Corona.
Na Unionu trenér Skuhravý spojil „A“ mužstvo 
mužů se starším dorostem a trénují dvakrát 
v týdnu. Účast se v průměru pohybuje nad deseti 
hráči, což není mnoho. Jsou tam však nějaká zra-
nění, nějaké pracovní povinnosti či rodinné zále-
žitosti. Stejně jako dospělí připravuje se i dvakrát 
v týdnu mládež pod vedením svých trenérů.
I pro červnový Zpravodaj jsem v archivu našel 

Momentka z utkání Union–S. Chodov z roku 2008. Foto: archiv klubu

jedno zajímavé divizní utkání z podzimu 2008. 
Union hostil nováčka soutěže z Karlovarského 
kraje, a tím byl celek SK Toužim. Domácí na-
stoupili v sestavě: Boháč (dnes brankař ligo-
vých Pardubic) – Dostál (dnes ligový Bohemians 
1905), Homola, Markuzi, Havlát – Hakl, Jelínek 
(dnes oba Zápy), Dalekorej, Kubeš (60´ Novotný) 
– Reichert (46´ Matějka), Skuhravý (68´ Pecka).
Samotné utkání bylo jednoznačnou záležitostí
domácího týmu. Skóre utkání otevřel již v 5. min.
Reichert a za pět minut zvyšoval Dalekorej na
2:0. Union předváděl pohledné kombinační akce
s úspěšnou střelbou, a tak skóre narůstalo. Rei-
chert přidal v 19. min. svoji druhou branku a skóre 
první půle uzavřel Dalekorej. Do druhé půle poslal 
trenér Petrouš na hřiště Petra Matějku a ten zatížil 
konto soupeře třemi góly. Branky přidali Skuhra-
vý, Kubeš a Pecka, což znamenalo výsledek
UNION–TOUŽIM 10:0 (4:0). Výhra pojistila střed
tabulky – 6. místo a 26 bodů. Hezká vzpomínka!

Milan Šikl
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Čelákovický zpravodaj 
6/1981
Obsah/titulky:
n Volební program NF na období 1981–1985 
(část viz níže)

VOLEBNÍ PROGRAM NF NA OBDOBÍ 1981–1985
Část z textu „Hospodářský a sociální rozvoj 
města“

Na úseku vodního hospodářství
Přidělené finanční prostředky pro 7. pětiletku 
v akci Z činí 4 mil. 176 tis. Kčs. V rámci této 
částky budou realizovány:
n  dokončení splaškové kanalizace v oblasti 

Jiřina včetně přečerpávací stanice splašků 
a přepadu od čerpací stanice;

n vodovodní řady v oblasti Jiřina;
n  vodovodní řad v ulicích Sedláčkova, Kolárova 

a Ve Skále.
N. p. Škoda DIZ vybuduje jako vlastní investi-
ci vodovodní řad v ulici Kozovazské do svého
závodu, který bude sloužit i pro obyvatele této
ulice. Dokončením plánovaných akcí bude ve
všech ulicích města zaveden veřejný vodovod
a splašková kanalizace, mimo zájmové území
n. p. Kovohutě.
Na úseku školství
bude provedena tato výstavba:
n  mateřská škola pro 120 dětí v ulici Rudé ar-

mády v hodnotě 4 mil. 900 tis. Kčs – akce Z;
n  přístavba Lidové školy uměni v ulici Vašátko-

va v hodnotě 4 mil. 200 tis. Kčs – akce Z;
n  přístavba ZDŠ v ulici Hakenova v hodnotě 

5 mil. Kčs.
MěstNV bude vytvářet podmínky, aby ve městě 
byly postupně zřízeny i jesle.
Na úseku kultury, tělovýchovy a brannosti
Ze sdružených finančních prostředků s orga-
nizací Svazarm bude postaveno víceúčelové 
branné zařízeni v hodnotě 980 tis. Kčs – akce Z.
Souběžně bude MěstNV usilovat o územní 
a dokumentační přípravu stavby plaveckého 
bazénu tak, aby výstavba byla zahájena počát-
kem 8. pětiletky.
N. p. Kovohutě vybuduje jako vlastní investici
saunu s možností využívání obyvateli města.
Celková hodnota plánované výstavby v In-
vestiční části akce Z činí 21 mil. 903 tis. Kčs.
Na úseku bytové výstavby
Na základě zpracovaného souboru studie staveb
Centrum I. bude i v 7. pětiletce pokračovat stavba
bytů v komplexní bytové výstavbě – stavba č. 2.
Během let 1981–1982 bude dáno do užívání 183 
bytových jednotek v bloku č. 7 a do konce roku
1985 44 bytových jednotek v ulici Rudé armády. 
Nad stadiónem Míru bude zahájena stavba bytů
formou svépomocné družstevní výstavby. Pro
individuální výstavbu bytů zajistí MěstNV zpra-
cování územního plánu zóny v prostoru mezi n.
p. Kovohutě a zahradnictvím Okresního podni-
ku služeb formou řadové výstavby.

Zpravodaj Čelákovic 
6/1991
Obsah/titulky:
n Rozhovor s panem starostou n Zprávy z rad-
nice n Blahopřejeme k narozeninám n Návštěva 

Gmündu n Sedlák, politik, státník n Jsme rádi  
n Život kolem nás n U nás ve Škodovce  
n  Zprávy z 1. ZŠ olympiády n Zajímavosti 
z Kamenky n Můj pokojíček n Úspěšný vstup 
do malé privatizace n Co týden na Sloven-
sku dal n Stoletá událost n V Sedlčánkách  
n Vzorná pohotovost n Kniha o Čelákovicích  
n Odešel herec a dobrý kamarád n Z úcty n Dů-
vodová zpráva k ekologické vyhlášce na ochra-
nu ovzduší n Bajka o sluníčku a sazi (báseň)  
n 110. výročí založení Sboru dobrovolných ha-
sičů v Čelákovicích (viz níže) n Volejbalové sou-
těže se opět rozehrály n Informace Státního no-
tářství Praha-východ n Poděkování n Program 
KD – červen 1991 n Pozvánka do kina

110. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBRO-
VOLNÝCH HASIČŮ V ČELÁKOVICÍCH
V letošním roce vzpomínají naši členové Sboru
dobrovolných hasičů v Čelákovicích 110. výro-
čí založení své první organizace. I když již od
středověku povinnosti občanů města v případě
požáru určoval řád nebo jinak nazývané požární
řády, časté ohně provázené nesnázemi při je-
jich likvidaci ukázaly nutnost založení řádného
hasičského sboru. První přípravné setkání se
konalo v květnu a ustavující valná hromada za
účasti 57 členů pak 31. července 1881. Za sto
deset let svého trvání, ať nesl sbor jakékoliv
označení, pomohli jeho členové likvidovat stov-
ky požárů a byli nápomocni při záchraně toho
nejcennějšího – lidských životů.

J. Š.

Zpravodaj města  
Čelákovic 6/2001
Obsah/titulky:
n Zprávy z radnice červen 2001 n Oznámení  
n  Obytné zóny v Čelákovicích n Oznámení MěÚ 
n Otevřený dopis nového ředitele Okresního ře-
ditelství Policie České republiky Praha-východ  
n  Podpisové akce občanů n Co nového v na-
šem městě n Drogová problematika n Taneční 
kontrasty n Krajská prezentace projektu Občan 
n  Jak voněl „tymiján“ v Rožnově n Taneční 
skupina „Crazy stars“ na Opatovském dřeváku 
n MDDM – nabídka na umístění dětí na letní 
tábory n 80 let fotbalu v Čelákovicích n Čelá-
kovice a okolí v událostech měsíce června n Ar-
cheologický výzkum n „Mateřídouška“ na výletě  
n Poděkování za besedu n Informace pro rodiče 
n ZUŠ Jana Zacha v Čelákovicích přijímá nové 
žáky n Kulturní program – červen n Program 
Kulturního domu – červen n Program Mateřské-
ho centra Čelákovice n Vzpomínková akce měs-
ta Milovice – pozvánka n Pozvánka na Okresní 
hasičský den n Turisté n Volejbal n Plážový vo-
lejbal n Nohejbal n Union stoupá k ČFL!

Digitální on-line archiv našeho městského 
periodika najdete na webových stránkách 
www.celmuz.cz, nebo na webových strán-
kách města www.celakovice.cz – informa-
ce – Zpravodaj města – archiv vydaní. Zde 
najdete pdf i listovací verze Zpravodaje od 
roku 2004 po současné vydání. Tyto však 
neobsahují inzerci, počet stran tak neodpo-
vídá tištěné verzi. red

Čelákovický hasičský sbor u stříkačky zakoupené roku 
1891. Foto: archiv muzea

V roce 1941 byla dostavěna rohová budova na křižovat-
ce dnešní Masarykovy a Vašátkovy ulice. Její moderní 
vzhled v přízemí doplňovala světoznámá značka Baťa, 
která zajišťovala jak dostatek kvalitní obuvi, tak pedi- 
kúru pro naše občany. Doufejme, že i do budoucna zde 
seženeme obuv nejen drahou, ale i levnou a především 
kvalitní. A třeba někdo časem začne uvažovat i o té pe-
dikúře. Foto: archiv muzea Čelákovice

Dne 7. dubna 2018 se do Čelákovic vrátila historická 
hasičská stříkačka, spojená s počátky místního dobro-
volného hasičského sboru. Vrátila se ve zrestaurovaném 
stavu. O opravu stříkačky se přičinili schopní restaurá-
toři, jednak Jiří Češka ze Zbenic, jednak Augustin Krys-
tyník, kolář z moravského Nového Hrozenkova, který 
vyrobil potřebná loukoťová kola. Nyní je tato hasičská 
stříkačka umístěna ve výloze Obecního domu. Foto: -dv-




