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Kvalita ovzduší ve městě str. 6–7
Dvoustranou o kvalitě ovzduší ve městě je plněn 
slib z lednového zasedání Zastupitelstva města. 
Především radní Marek Skalický a vedoucí od-
boru životního prostředí Městského úřadu Lenka 
Rašínová informují o aktualitách v této agendě.

Investiční akce ve městě str. 8
O přípravě, realizaci či dokončení řady inves-
tičních akcí na území města informují čtenáře 
Zpravodaje starosta Josef Pátek a místostaros-
ta II Miroslav Opa.

Změny ve veřejné dopravě str. 9
Změna trasování linky 662, vytíženost autobu-
sových linek obsluhujících město a jeho okolí, 
změny v železniční dopravě a úpravy ceníků 
Pražské integrované dopravy jsou tématem pří-
spěvku místostarosty I Petra Studničky.

Sto let fotbalu v Čelákovicích str. 20 a 22
Informace o významném výročí fotbalových dě-
jin, instalované výstavě na náměstí i připravo-
vané stejnojmenné publikaci zpracovala osoba 
jedna z nejpovolanějších – pan Milan Šikl.

Léto U Bohuslavů ...  str. 17
Restaurace U Bohuslavů pořádá po celé léto sérii 
koncertů. Začátek hudebních akcí ve vybrané ter-
míny je v 20.00 hod.

z obsahuSOLIDARITA S JIHOMORAVSKÝMI 
OBCEMI ZASAŽENÝMI TORNÁDEM

Na území o délce 26 kilometrů a šířce 500 me-
trů padaly stromy, trhaly se střechy a bortily se 
zdi. Nejvíce postižených je sedm obcí, přičemž 
největší škody hlásí Hrušky, Moravská Nová 
Ves, Lužice a Mikulčice. S ohledem na zkázu, 
která tyto obce zasáhla, je svoláno zasedání 
Zastupitelstva města Čelákovic v mimořádném 
termínu v pátek 2. července od 18 hodin, které 
bude rozhodovat o poskytnutí finanční pomoci 
ve formě daru obcím, které budou s nabídnutou 
pomocí ze strany města Čelákovic souhlasit.
Starostky a starosty obcí, které jsou zpustoše-
ny tornádem, oslovilo město Čelákovice hned 
v pátek 25. června, aby bylo možné maximálně 
vyhovět jejich požadavkům. Návrh výše finanční 
pomoci projednala Rada města na své schůzi 
konané 29. června.
Město Čelákovice plně akceptovalo požadavek 
Svazu měst a obcí ČR, aby pomoc byla přímá, 
rychlá a jednoduchá, stejně tak postupovalo 
plně v souladu se zákonem o obcích.

V neděli 20. června byla vysunuta první část nové nosné konstrukce železničního mostu přes řeku Labe o délce 103 metrů. Výsun probíhal rychlostí 2 až 3 metry za hodinu. 
Cena nového mostu je zhruba půl miliardy korun. První vlaky po novém mostu projedou 15. září. V tomto úseku využívá trať v pracovní dny zhruba 10 000 cestujících. Příprava 
staveniště na montáž druhé konstrukce začala obratem. Městu Čelákovice se zároveň podařilo zkoordinovat proces přípravy se Správou železnic a stavebními společnostmi a 
na nový železniční most bude letos na podzim zavěšena nová bezbariérová lávka pro pěší a cyklisty v hodnotě 20 milionů korun. Foto: -av-

Ve čtvrtek 24. června byla zveřejněna výstraha Českého hydrometeorologického ústavu sou-
visející s přívalovými dešti, bouřkami a krupobitím. Některé obce v Jihomoravském kraji pře-
devším na Břeclavsku a Hodonínsku bohužel zasáhly prudké bouře a tornádo. Tornádo tak 
silné intenzity Česko za celou novodobou historii ještě nezažilo. Město Čelákovice vyjadřuje 
finančními dary solidaritu s těmito obcemi.

Následkem vzniklého tornáda, které 24. června 
zdevastovalo některé obce na jižní Moravě, ze-
mřelo šest lidí a stovky dalších jsou bez střechy 
nad hlavou. Podle meteorologa Petra Münstera 
z Českého hydrometeorologického ústavu se 
jednalo minimálně o tornádo stupně EF3, přičemž 
některé budovy vykazují i intenzitu EF4 až EF5. 
Hasiči vyhlásili zvláštní stupeň poplachu, a pře-
devším hejtman Jihomoravského kraje Jan Gro-
lich vyhlásil pro správní obvody obcí s rozšíře-
nou působností Břeclav a Hodonín od půlnoci 
25. června stav nebezpečí na dobu 30 dnů, aby 
mohly být prováděny rychlé a efektivní kroky 
k záchraně životů, ochraně zdraví a majetku.
Pokud jste tak ještě neučinili, moc prosíme, po-
kud můžete, podpořte vyhlášené sbírky. Naše 
solidarita je nyní velmi potřebná. Za jakoukoliv 
podporu věnovanou zasaženým obcím v Jiho-
moravském kraji děkujeme!

Josef Pátek, starosta,  
Petr Studnička, místostarosta I
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úvodník TENTOKRÁT BEZ PROGRAMŮ AKCÍ
Tradiční přehled akcí „Kam ve volném čase“ není do tohoto vydání Zpravodaje zařazen. Sledujte 
proto aktuální informace na www.celakovice.cz, facebooku Město Čelákovice a příslušných institucí.
 red

Hezké léto!
Právě otevíráte červencový Zpravodaj. Je čas 
dovolených, konají se letní tábory, volný čas 
tráví každý po svém. Rád bych popřál všem 
příjemné prožití letních prázdnin. Zvlášť ve 
školství máme za sebou jeden z nejnáročněj-
ších školních, resp. akademických roků, kte-
rý bude bezpochyby spjat s distanční výukou 
v době pandemie COVID-19. Proto si dovolím 
poděkovat pedagogickým i nepedagogickým 
pracovníkům, dětem, žákům, studentům, zá-
konným zástupcům a všem těm, kteří se mu-
seli se vzděláváním na dálku vypořádat, za 
jejich odvedenou práci.
Jsem moc rád, že nejen na území našeho 
města došlo ke zklidnění epidemické situa-
ce, počet nakažených klesl na jednotky osob, 
a proto mohla být ukončena činnost Krizové-
ho štábu města Čelákovic k 15. červnu. Všich-
ni věříme, že jeho činnost nebudeme muset 
v podzimních měsících opět aktivovat. Stále 
však platí na celém území České republiky vy-
hlášený stav pandemické pohotovosti. 
Věřím, že život města se vrátí do normálu a že 
od podzimních měsíců se budeme moci vrá-
tit i k pořádání tradičních kulturních a dalších 
společenských akcí. 
Ve městě probíhá řada větších či menších in-
vestičních akcí, na realizaci některých se po-
dařilo získat dotačních prostředky. Tímto se 
omlouváme těm z vás, kterým investiční akce 
realizované městem způsobují komplikace. 
Věříme, že tyto investice přispějí ke zlepšení 
života obyvatel v našem městě.
Do letního vydání našeho městského periodi-
ka jsme se snažili zařadit i texty méně náročné 
a méně oficiální. Dozvíte se tak mimo jiných, 
kdo byl vyhlášen Dívkou Polabí ČR 2021. 
A možná jste ani nevěděli, že Miss ČR 2021 
se stala Jana Krojidlová z Čelákovic. Rovněž 
si budete moci přečíst bližší informace o knize 
Pět životů, kterou napsal čelákovický občan 
Stanislav Urban. Nechybí ani rozhovor, na je-
hož zpracování jsme spolupracovali s Místní 
akční skupinou Střední Polabí, jejímž členem je 
i město Čelákovice. A jsme moc rádi, že z vtip-
něji pojatých rubrik se vám líbí texty v rubrice 
„Střípky z činnosti Městské policie“ :-).
Jsem rád, že se Zastupitelstvo města bude 
v pátek 2. července zabývat finanční pomocí 
obcím v Jihomoravském kraji, které byly nej-
více zasaženy tornádem ve čtvrtek 24. června. 
Solidarita je nyní velmi potřebná.
Významným historickým milníkem letošního 
roku je 100 let fotbalu v Čelákovicích. Vedle 
výstavy a publikace, jejímž autorem je Milan 
Šikl, se připravují i oslavy na hřišti U Hájku.
Přeji všem hezké léto a bezpečný návrat 
domů!

Petr Studnička, místostarosta I

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

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

s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

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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MAS Střední Polabí pomáhá i v Čelákovicích
O důležitosti spolupráce i konkrétních for-
mách pomoci ze strany Místní akční skupiny 
Střední Polabí informují starosta města Josef 
Pátek (JP) a projektová manažerka Rodinné-
ho centra ROUTA Jana Krausová (JK).

Pane starosto, město je členem MAS už od 
počátku její existence, jaká jste měli na po-
čátku očekávání a naplnila se?
JP: „Na první jednání s nápadem založit MASku 
si pamatuji dodnes. Byla to novinka, se kterou 
nikdo neměl zkušenost, a tak jsme se po dis-
kusi pustili do velkého neznáma. Naše MASka 
má veliké štěstí na skvělé zaměstnance, kteří tu 
myšlenku převedli do realizační části a postavili 
celou organizaci na nohy. V jednu chvíli už mno-
hým docházela trpělivost a začali pochybovat 
o úspěšnosti celého projektu. Za město Čeláko-
vice jsme podporovali MASku, jak nejvíce to šlo, 
a tato snaha se jednoznačně vyplatila.“
Tvoříme právě Strategii rozvoje území pro 
programové období 2021–2027. Jakým způ-
sobem se zapojuje město Čelákovice? 
JP: „Město Čelákovice se aktivně podílí na tvor-
bě nové strategie. Naše město je jedním z líd-
rů našeho mikroregionu a jsem velmi rád, že ve 
strategických tématech regionu jsme našli spo-
lečnou řeč se starosty okolních obcí. Jsem rád, 
že spolupráce funguje. Další programové období 
tak bude připraveno dobře, a to zejména s ohle-
dem na udržitelný rozvoj našeho mikroregionu.“
Usnadnila, podpořila MAS vaši spolupráci 
s ostatními městy, obcemi v území?
JP: „MASka určitě pomohla v tom, že při tvor-
bě strategie dokázala dát za jeden stůl starosty 
okolních obcích, a být tak moderátorem při tvor-
bě nové strategie.“
MAS dělá nadregionální strategie a projek-
ty, do kterých je město zapojeno: Komunitně 
plánujeme na Brandýsku, MAPování potřeb 
školství. Přináší vám tyto projekty něco kon-
krétního? 
JP: „Oba zmíněné projekty jsou velmi potřebné. 
Snažíme se je využít na maximum. Asi nejlépe by 
o tom popovídali naše ředitelky a ředitelé škol, 
kteří si MAP velmi chválí.“
MAS pravidelně pořádá turistickou soutěž 
Fextovo území. Které místo v Čelákovicích 

máte nejraději a proč?
JP: „Nejkrásnější místa Čelákovic jsou u řeky 
Labe. Tam chodí většina občanů za pobytem 
v přírodě, sportem. Město zahajuje stavbu lávky 
přes Labe na železničním mostě, díky které se 
ještě více zpřístupní příroda na druhém břehu 
Labe. Soutěž Fextovo území pomáhá zvyšovat 
povědomí o našem regionu a jistě ji bude každý 
rok využívat více občanů nejen našeho města.“
Rodinné centrum Routa získalo dotaci na 
provoz komunitního centra. Proto se Jany 
Krausové (JK) ptáme, v čem poskytnutá do-
tace pomohla?
JK: „Umožnila nám pokračovat v každodenním 
provozu zahrady a jurty, a vytvářet tak otevřený 
prostor v centru města s kvalifikovaným perso-
nálním obsazením, zvláště v této nelehké době, 
včetně poskytování odborného sociálního pora-
denství, organizace sousedské výpomoci a dob-
rovolnictví 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 jur-
ty 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 získá-
vání dostatečného a kontinuálního financování 
provozu komunitního centra a z toho vyplývající 
nejistota, zda bude možné komunitní centrum 
provozovat i v budoucnu.“ 
Poznámka redakce: Další provoz komunitní-
ho centra po skončení projektu financovaného 
z Operačního programu Zaměstnanost zabezpe-

čí od 1. září v nezměněném formátu ve stejném 
rozsahu město Čelákovice ze svého rozpočtu.
A na závěr nechybí dvě otázky zaměřené na 
jednu firmu, konkrétně Polabský grunt (PG).
V čem vám dotace pomohly?
PG: „Díky získaným prostředkům jsme snadněji 
vybudovali sociální podnik zaměstnávající osoby 
se znevýhodněním a zároveň jsme položili zá-
klady nové značky Polabský grunt. V současné 
době nabízíme čerstvé těstoviny a paštiky a do 
budoucna bychom dále rozšiřovali nabídku do 
dalších oblastí. Zejména při startu je získání do-
tace důležité, protože nakoupení vybavení pro 
výrobu je finančně velmi náročné.“

Paštiky, těstoviny, vyrábíte samé dobroty? 
Jak se vašemu podnikání daří?
PG: „Vyrábíme to, co sami máme rádi. Inspirací 
jsou naše chuťové buňky. Mezi inspirací a rea-
lizací je mnohdy i několikaletý rozestup. Nápa-
dy nejdříve musejí uzrát a získat reálný základ. 
V současné době můžeme říci, že těstoviny 
a paštiky stále získávají nové příznivce. Zavádění 
nové značky je vždy běh na delší dobu.  Pomohla 
nám i spolupráce s italským rodákem a kucha-
řem v jedné osobě. Nyní můžeme říci, že naše 
čerstvé těstoviny jsou jako od italské babičky. 
Výroba paštik je trochu alchymie. Stále vaříme 
nové a nové receptury, ochutnáváme a vylep-
šujeme. Máme už sestavený i ochutnávací tým.“
Děkujeme za odpovědi!

Petr Studnička, předseda  
redakční rady Zpravodaje,

Barbora Roušarová, Olga Fábry,  
MAS Střední Polabí

o čem jednali zastupitelé a radní města

Dotace města
Zastupitelstvo města rozhodlo nevyhovět žá-
dosti o dotaci z rozpočtu města Čelákovice 
na rok 2021 spolku AKTRA.cz, z. s., z důvodu 
porušení Zásad pro poskytování dotací z roz-
počtu města Čelákovice č. I/5/2020 ve věci ne-
splnění požadavku bezdlužnosti ke dni podání 
žádosti.
Následně Zastupitelstvo města rozhodlo o po-
skytnutí individuálních dotací níže uvedeným 
žadatelům a schválilo uzavření příslušných ve-
řejnoprávních smluv:
n  Český rybářský svaz, z. s. (SML/2021/008/DI-

-ZSC2), 41 000 Kč – na náklady spojené s ce-
loroční činností spolku;

n  Junák – český skaut, středisko Čelákovice, 
z. s. (SML/2021/011/DI-ZSC5), 41 000 Kč – na 
náklady spojené s celoroční činností spolku;

n  Klub přátel Jana Zacha, z. s. (SML/2021/012/

DI-ZSC6), 28 000 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností;

n  Mateřské centrum Čelákovice, z. s. 
(SML/2021/013/DI-ZSC7), 23 000 Kč – na 
náklady spojené s celoroční činností spolku;

n  Opři se, z. s. (SML/2021/014/DI-ZSC8), 
41 000 Kč – na náklady spojené s celoroční 
činností spolku;

n  Rodinné centrum ROUTA, z. s. 
(SML/2021/015/DI-ZSC9), 40 000 Kč – na 
náklady spojené s celoroční činností spolku;

n  SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Čelá-
kovice (SML/2021/016/DI-ZSC10), 41 000 Kč 
– na náklady spojené s celoroční činností 
spolku;

n  Spolek houbařů Čelákovice (SML/2021/017/
DI-ZSC11), 41 000 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku;

n  Spolek SCK (SML/2021/018/DI-ZSC12), 

22 000 Kč – na náklady spojené s celoroční 
činností spolku;

n  Spolek míčových kouzelníků (SML/2021/019/
DI-ZSC13), 20 000 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku;

n  Spolek včelařů Čelákovice (SML/2021/020/
DI-ZSC14), 38 000 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku;

n  Základní organizace Českého zahrádkář-
ského svazu Čelákovice (SML/2021/021/
DI-ZSC15), 28 000 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností;

n  Náboženská obec Církve československé hu-
sitské (SML/2021/022/DI-CP1), 13 900 Kč – 
na náklady spojené s celoroční činností;

n  Sbor Církve bratrské v Čelákovicích 
(SML/2021/023/DI-CP2), 26 600 Kč – na ná-
klady spojené s celoroční činností;

Produkt Polabského gruntu. Foto: archiv MAS

Prostory Komunitního centra Routy. Foto: archiv MAS
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n  Atletika Čelákovice, z. s. (SML/2021/024/DI-
-SSC1), 20 000 Kč – na náklady spojené s ce-
loroční činností spolku;

n  Basketbal Čelákovice, spolek (SML/2021/025/
DI-SSC2), 50 000 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku;

n  1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s. 
(SML/2021/026/DI-SSC3), 62 500 Kč – na 
náklady spojené s celoroční činností spolku;

n  Orka Florbal, z. s. (SML/2021/029/DI-SSC6), 
201 800 Kč – na náklady spojené s celoroční 
činností spolku;

n  Patriot Čelákovice, spolek (SML/2021/030/
DI-SSC7), 113 100 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku;

n  SPORTICUS orienteering, z. s. (SML/2021 
/031/DI-SSC8), 54 000 Kč – na náklady spo-
jené s celoroční činností spolku a pořízením 
majetku;

n  Sportovní akademie Čelákovice, z. s. 
(SML/2021/032/DI-SSC9), 55 600 Kč – na 
náklady spojené s celoroční činností spolku;

n  Sportovní klub karate Dragon Čelákovice, z. s. 
(SML/2021/033/DI-SSC10), 85 300 Kč – na 
náklady spojené s celoroční činností spolku;

n  SK OCR Čelákovice, z. s. (SML/2021/034/
DI-SSC11), 94 400 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku;

n  Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s. 
(SML/2021/035/DI-SSC12), 137 100 Kč – na 
náklady spojené s celoroční činností spolku;

n  Tenisový klub Čelákovice, spolek 
(SML/2021/036/DI-SSC13), 92 300 Kč – na 
náklady spojené s celoroční činností spolku;

n  Tělocvičná jednota Sokol Čelákovice 
(SML/2021/037/DI-SSC14), 26 200 Kč – na 
náklady spojené s celoroční činností spolku;

n  TJ Spartak Čelákovice, z. s. (SML/2021/038/
DI-SSC15), 327 500 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku;

n  Volejbalový sportovní club Čelákovice, z. s. 
(SML/2021/039/DI-SSC16), 118 700 Kč – na 
náklady spojené s celoroční činností spolku.

Zastupitelstvo města také rozhodlo o poskytnutí pro-
gramových dotací na podporu poskytovatelům soci-
álních služeb níže uvedeným žadatelům a schválilo 
uzavření příslušných veřejnoprávních smluv:
n  Domácí hospic Nablízku, z. ú. (SML/2021/124), 

35 000 Kč;
n  Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb 

(SML/2021/126), 25 980 Kč;
n  Charita Neratovice (SML/2021/125), 50 000 Kč;
n Semiramis, z. ú. (SML/2021/123), 35 000 Kč;
n  Rodinné centrum Routa, z. s. (SML/2021/122), 

50 000 Kč.

Prodej bytů v Milovicích
Zastupitelstvo města schválilo dle pravidel postu-
pu při prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelá-
kovic v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 
501, 502, 606 a 621, jejichž způsob využití je byt 
nebo jiný nebytový prostor, prodej 36 jednotek.

Výroční cena města
Zastupitelstvo města neudělilo „Výroční cenu 
města Čelákovice 2021“ z důvodu neuskuteč-
něného slavnostního večera spojeného s udě-
lením Výroční ceny města Čelákovice laureátu 
Miloši Bukačovi, v roce 2020.

Územní plán
Zastupitelé schválili obsah změny č. 6 Územní-

ho plánu sídelního útvaru Čelákovice s tím, že 
vymezení lokality Z6-2 se upravuje i pro řešení 
připojení silnice č. II/245 na silnici č. III/2455 
„Pod Šibeňákem“ podle architekta Josefa 
Zumra ze dne 10. 5. 2021.

Finanční záležitosti
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opat-
ření – změnu rozpočtu města Čelákovic 2021 č. 8.

Výběr z usnesení ZM č. 19 ze dne 12. 5. 2021.

Finanční záležitosti
Rada města schválila rozpočtová opatření – 
změny rozpočtu města Čelákovic 2021 č. 9 a 10. 

Dotace města
Rada města rozhodla o neposkytnutí individu-
ální dotace ve výši 25 000 Kč fyzické osobě 
nepodnikající I. F. na účel vyjádřený v žádosti – 
na náklady spojené s pořádáním výstav v roce 
2021 v Galerii v Altánu.

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, 39 zá-
měrů na prodej bytových jednotek.

Střecha hasičské zbrojnice
Radní rozhodli o výběru pro město nejvhodnější 
nabídky podané účastníkem řízení W. H. A. SYSY-
TEM, s. r. o., na plnění veřejné zakázky malého roz-
sahu na stavební práce „Oprava střešního pláště 
hasičské zbrojnice Čelákovice“ a schválili přísluš-
nou smlouvu o dílo v ceně 899 000 Kč bez DPH.
Dále schválili uzavření a text příkazní smlouvy 
mezi městem Čelákovice a TDS BOZP, s. r. o., 
jako příkazníkem na plnění veřejné zakázky malé-
ho rozsahu s názvem „Čelákovice – TDS a BOZP 
– Oprava střešního pláště hasičské zbrojnice Če-
lákovice“ v celkové ceně 116 670 Kč bez DPH.

Kotelna K 70
Rada města rozhodla o výběru pro město nej-
vhodnější nabídky podané účastníkem řízení 
TZB Kladno, s. r. o., na plnění veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na stavební práce „Čelá-
kovice – Obnova technologie kotelny K 70“ 
a schválila příslušnou smlouvu o dílo v ceně 
5 949 258,82 Kč bez DPH.

Osvětlení ulice Alej J. Wolkera
Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo 
mezi městem Čelákovice a Spojstav, s. r. o., 
jako zhotovitelem na plnění veřejné zakázky ma-
lého rozsahu s názvem „Čelákovice – Rekon-
strukce veřejného osvětlení v ulici J. Wolkera“ 
v ceně 494 858,61 Kč bez DPH.

Komunikace v Jiřině
Rada města schválila zadávací dokumentaci 
podlimitní veřejné zakázky na dodávky s ná-
zvem „Komunikace včetně odvodnění, městská 
část Jiřina, k. ú. Čelákovice“.

Kanalizace v Záluží
Rada města souhlasila s využitím jednacího ří-
zení bez uveřejnění k nadlimitní veřejné zakáz-
ce s názvem „Splašková kanalizace v městské 
části Záluží, Čelákovice“.

Chodník V Prokopě
Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo 
mezi městem Čelákovice a DIS Praha, s. r. o., 
jako zhotovitelem na plnění veřejné zakázky 
malého rozsahu s názvem „Čelákovice – V Pro-
kopě – Oprava chodníku, pravá strana“ v ceně 
988 148,63 Kč bez DPH.

Bývalá škola v Sedlčánkách
Rada města vzala na vědomí informace o veřej-
né zakázce Zhotovení projektové dokumentace, 
výkon inženýrské činnosti a autorského dozo-
ru na akci „Rekonstrukce objektu bývalé školy 
v Sedlčánkách“.
Rozhodla o výběru pro město nejvhodnější 
nabídky podané účastníkem řízení Ateliér Ve-
lehradský, s. r. o., na plnění nadlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce Zhotovení projek-
tové dokumentace, výkon inženýrské činnosti 
a autorského dozoru na akci „Rekonstrukce 
objektu bývalé školy v Sedlčánkách“ a schválila 
příslušnou smlouvu o dílo v ceně 2 400 000 Kč 
bez DPH.

Oprava lodžií
Rada města schválila uzavření a text příkazní 
smlouvy mezi městem Čelákovice a TDS BOZP, 
s. r. o., jako příkazníkem na plnění veřejné za-
kázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice 
– TDS a BOZP – Oprava lodžií v ul. Na Stráni“ 
v celkové ceně 194 270 Kč bez DPH.
Dále rozhodla o výběru pro město nejvhod-
nější nabídky podané účastníkem řízení Aulic-
ký invest, s. r. o., na plnění podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce „Oprava lodžií v ul. 
Na Stráni, Čelákovice“ a schválila příslušnou 
smlouvu o dílo v ceně 5 928 284 Kč bez DPH.

Kaple
Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo 
mezi městem Čelákovice a AMICO STAVEBNÍ, 
s. r. o., jako zhotovitelem na plnění veřejné za-
kázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – 
Obnova fasády kaple sv. Václava v Císařské Ku-
chyni“ v celkové ceně 206 050,68 Kč bez DPH.
Dále souhlasili s podáním žádosti o podpo-
ru na akci „Čelákovice – obnova fasády kaple 
sv. Jana Křtitele, Sedlčánky“ z vyhlášené výzvy 
MAS č. 5 – Program rozvoje venkova.

Ulice Na Švihově
Rada města schválila uzavření a text smlouvy 
o dílo mezi městem Čelákovice a REVIS – Pra-
ha, spol. s r. o., jako zhotovitelem na plnění ve-
řejné zakázky malého rozsahu s názvem „Opra-
va živičného povrchu ul. Na Švihově“ v ceně 
653 389,78 Kč bez DPH.

Ulice Přístavní
Rada města schválila zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Čelákovice – Obnova vodovodu a kanalizace, 
ul. Přístavní“ postupem dle čl. 3 odst. 1 Směrni-
ce č. I/11/2018 k zadání veřejných zakázek ma-
lého rozsahu, společnosti 1. SčV, a. s.
Následně schválila uzavření a text příslušné 
smlouvu o dílo v ceně 5 918 137 Kč bez DPH.

Kronika města 2020
Radní schválili zápis do kroniky města Čeláko-
vic za rok 2020, a to bez výhrad.

Výběr z usnesení RM č. 10–11/2021. -dv-
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pronájem obecních bytů

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

n STANKOVSKÉHO Č. P. 1581, BYT Č. 29, 
ČELÁKOVICE
Byt č. 29 o velikosti 3+1 o celkové ploše 75,85 m2 
(započitatelná plocha 71,46 m2 – sklep, lodžie jsou 
započteny ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 
1. pokoj 18,79 m2, 2. pokoj 11,34 m2, 3. pokoj 
12,18 m2, kuchyň 6,61 m2, předsíň 11,25 m2, kou-
pelna 2,56 m2, WC 0,88 m2, spíž 0,90 m2, komora 
2,56 m2, lodžie 6,38 m2, sklep 2,40 m2.
Byt je situovaný v 6. podlaží jednovchodového 
osmipodlažního panelového domu s rovnou stře-
chou. Dům vybudován v roce 1976. Vytápění a do-
dávka teplé vody jsou zajištěny ze systému CZT.
Výše nájemného je minimálně 10 719 Kč měsíč-
ně (150 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhled-
né obálce označené nadpisem: Pronájem bytu 
č. 29, Stankovského č. p. 1581, Čelákovice, při 
podávání nabídky musí žadatel složit jistotu ve 
výši 5 000 Kč na č. ú.: 107-6915360247/0100, 
pod VS: 15810029.

n PROKOPA HOLÉHO Č. P. 1172, BYT Č. 5, 
ČELÁKOVICE
Byt č. 5 o velikosti 1+1 o celkové ploše 41,79 m2 
(započitatelná plocha 41,79 m2), sestávající z těch-

to prostor: kuchyň 20,85 m2, pokoj 12,06 m2, 
předsíň 3,16 m2, koupelna a WC 5,72 m2.
Byt je situovaný ve 3. podlaží jednovchodového 
třípodlažního cihlového domu s valbovou stře-
chou a půdní vestavbou. Dům byl vybudován 
v roce 1939. Vytápění a dodávka teplé vody 
jsou zajištěny z kotelny umístěné v domě.
Výše nájemného je minimálně 6 269 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. 5, Prokopa Holého č. p. 1172, Čelákovice, při 
podávání nabídky musí žadatel složit jistotu ve 
výši 5 000 Kč na č. ú.: 107-6915360247/0100, 
pod VS: 1172005.

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: 
30. července 2021 do 10.00 hodin v podatel-
ně 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 nabíd-
ky předložili, k dalšímu kolu soutěže stejným 
způsobem. Jestliže vítěz od uvažovaného ná-
jmu z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní 
stanovené podmínky, bude nájem nabídnut 
dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebu-
de k dispozici, 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 trojná-
sobku měsíčního nájemného, uhradí nájemné 
a zálohy na služby za běžný měsíc ve stejném 
termínu, bude s ním uzavřena nájemní smlouva 
k předmětnému bytu na dobu určitou v době tr-
vání 2 roky. Současně budou předány klíče od 
bytu a byt bude protokolárně předán. Pokud ve 
stanoveném termínu nebude uhrazena jistota, 
nájemné a zálohy na služby za běžný měsíc, 
bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. 
V případě, že nebude k dispozici, bude vypsáno 
nové nabídkové řízení. 

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

Výstupy z jednání Krizového štábu města Čelákovic
(15. května – 15. června)

Po celou dobu platil na území České republi-
ky stav pandemické pohotovosti. V uvedeném 
období jednal Krizový štáb města Čelákovic 
celkem 4x. V uvedeném období došlo k po-
stupnému rozvolnění většiny aktivit, u vybra-
ných platí zpřísněná hygienická, režimová 
či kapacitní omezení. Život města se tak po-
stupně vrací do normálu. Vzhledem k tomu, 
že došlo ke zklidnění epidemické situace, 
bylo rozhodnuto o ukončení činnosti Krizové-
ho štábu města Čelákovic ke dni 15. června. 
Samosprávné kolektivní orgány města (Rada, 
Zastupitelstvo) byly seznámeny rovněž se Sou-
hrnnou hodnotící zprávou o činnosti Krizového 
štábu města Čelákovic v období od 5. října 
2020 do 15. června 2021, přičemž se jednalo 
v novodobé historii města o nejdelší dobu akti-
vované krizové řízení.

Bezpochyby je na místě poděkování. Město 
Čelákovice děkuje v souvislosti se zvládáním 
pandemie COVID-19 všem občanům a ná-
vštěvníkům města Čelákovic za dodržování 
krizových opatření vlády ČR, mimořádných 
opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a usne-
sení Krizového štábu města Čelákovic po celou 
dobu jejich platnosti a účinnosti, všem dobro-
volníkům, fyzickým osobám podnikajícím (živ-
nostníkům), právnickým osobám (obchodním 
společnostem), spolkům, neziskovým organi-
zacím a dalším subjektům za nezištnou pomoc 
městu Čelákovice, zaměstnancům Městského 
úřadu Čelákovice, veliteli a strážníkům Městské 
policie Čelákovice, veliteli a dobrovolným hasi-
čům Jednotky sboru dobrovolných hasičů Če-
lákovice, ředitelkám a ředitelům a zaměstnan-
cům všech příspěvkových organizací zřízených 

městem Čelákovice, řediteli a zaměstnancům 
společnosti Q–BYT Čelákovice, spol. s r. o., 
za pomoc a součinnost městu Čelákovice a za 
operativní spolupráci s Krizovým štábem města 
Čelákovic, za pomoc Krizovému štábu města 
Čelákovic z řad odborníků, především lékařů, 
lékárníků a dalšího zdravotnického personálu, 
za péči o seniory, klienty Domů s pečovatel-
skou službou a další znevýhodněné skupiny 
obyvatel na území města Čelákovic všem za-
městnancům Pečovatelské služby Čelákovice, 
příspěvková organizace, a všem složkám In-
tegrovaného záchranného systému za pomoc 
a součinnost městu Čelákovice. Poděkování 
patří rovněž všem členům Krizového štábu 
města Čelákovic.

Josef Pátek, předseda Krizového štábu, 
Petr Studnička, místopředseda Krizového štábu
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MĚŘENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČELÁKOVICÍCH ZA POSLEDNÍCH 5 LET
Jelikož se v posledních měsících stává kvalita 
ovzduší a zejména společnost TOS-MET slévár-
na, a. s., skoro až politickým tématem, pro pře-
hled níže shrnuji činnost města v této otázce za 
posledních pět let. Není pravda, jak někteří hor-
liví „aktivisté“ v poslední době hlásají, že město 
se kvalitou ovzduší vůbec nezabývá, opak je 
pravdou. Stav kvality vzduchu měříme, jednáme 
s provozovateli, účastíme se jednání na úřa-
dech, podáváme podněty, kontrolujeme… Sa-
mozřejmě vše v možných kompetencích města. 
Na rozdíl od oněch aktivistů, kteří doposud nic 
nad rámec možností města nedokázali. Důka-
zem práce města je mimo jiné poměrně časté 
měření kvality ovzduší v Čelákovicích, které 
bylo/je za posleních pět celkem čtyřikrát – v le-
tech 2016–2017, v roce 2018, v roce 2019 a ak-
tuální zahájené v letošním roce:

n V létě roku 2016 (1. etapa) a na přelomu 
let 2016 a 2017 (2. etapa) realizoval Zdravotní 
ústav se sídlem v Ústí nad Labem pro město 
Čelákovice měření prašného spadu na sedmi 
místech v okolí areálu společnosti TOS-MET 
slévárna, a. s. Tato místa byla vybrána tak, aby 
reprezentovala návětrnou i závětrnou stranu 
tohoto potenciálního zdroje znečištění a i zdro-
jově závětrné lokality v obydlené části města. 
Odběrové nádoby byly vždy po dobu 1 měsíce 
exponovány prašnému spadu a získaný vzorek 
byl gravimetricky vyhodnocen. Toto měření po-
krývalo zdravotně méně významnou, zrakem 
postižitelnou hrubou frakci (částice PM 10 µm 
a větší). Ve vybraných odebraných vzorcích 
spadu byly stanoveny také hmotnostní koncen-
trace některých kovů. Při interpretaci výsledků 
byly podkladem i údaje o směru a rychlosti vě-
tru, teplotě, relativní vlhkosti a množství srážek.
V případě množství spadu byla na jednom 
ze sedmi měřicích míst při 1. etapě měření 
zjištěna vyšší hodnota (5,8 g/m2/měsíc), na 
druhém pak mírně zvýšená (2,8 g/m2/mě-
síc) – roční průměrné hodnoty prašného spadu 
ve městech se obvykle pohybují v rozmezí od 
2 do 5 g/m2/měsíc. Ostatní odběrová místa 
byla na nízkých úrovních (1,4 až 1,7 g/m2/
měsíc). Při druhé – „zimní“ etapě měření byly 
hodnoty v rozmezí 0,4 až 1,3 g/m2/měsíc. Ze 
sledovaných kovů byly zjištěny nejvyšší hodno-
ty hmotnostní koncentrace u železa a manga-
nu. Pro spad a kovy ve spadu nicméně nejsou 
českou legislativou stanoveny imisní limity. Na 
základě výsledků tohoto měření bylo konsta-
továno prokázání jistého vlivu emisí zdroje 
TOS-MET slévárna, a. s., na životní prostředí 
v jeho nejbližším okolí.
Výsledky tohoto měření jsou k dispozici na 
webových stránkách města v sekci „Životní pro-
středí – kvalita ovzduší“. 

n Pro stanovení zátěže ovzduší polycyklický-
mi aromatickými uhlovodíky (PAU) byly v úno-
ru 2018 Státním zdravotním ústavem v Praze 
odebrány 24hodinové vzorky suspendovaných 
částic z venkovního ovzduší (frakce PM2,5) na 
třech místech ve městě – dopravním hřišti 
u ZŠ J. A. Komenského (k pokrytí vlivu lokál-
ních topenišť), v areálu SDH Čelákovice v uli-
ci Prokopa Holého (k pokrytí vlivu průmyslu  
vč. TOS-METu) a v zahradě č. p. 19 v ulici 
Masarykově (k pokrytí vlivu lokálních topenišť 

a dopravy). Zároveň probíhalo on-line měření 
mobilním měřicím systémem Státního zdravot-
ního ústavu v areálu dopravního hřiště u ZŠ jako 
součást projektu INTERREG EU InAirQ. 
V průběhu měření nebyl překročen žádný sta-
novený imisní limit, avšak byl prokázán vliv 
provozu malých/lokálních spalovacích zdrojů 
(kotlů) na kvalitu ovduší v Čelákovicích.
Také výsledky tohoto měření jsou k dispozici na 
webových stránkách města v sekci „Životní pro-
středí – kvalita ovzduší“. 

n V červnu roku 2021 bylo ve městě zahájeno 
měření vybraných veličin v ovzduší, a to pra-
chových částic (PM1,0, PM2,5, PM4,0 a PM10) 
a dále také oxidu dusičitého (NO2) a ozó-
nu (O3). Prachové částice reprezentují zatížení 
městského ovzduší lokálními topeništi a výrob-
ními podniky/průmyslem (včetně TOS-MET slé-
várna, a. s.), parametry oxidu dusičitého a ozó-
nu zase vliv dopravy na kvalitu našeho ovzduší. 
Osazeny byly celkem dva měřící senzory 
– v ulici Masarykově poblíž křižovatky s ulicí 
U Podjezdu a v ulici Prokopa Holého v areálu 
hasičské zbrojnice. Pro realizaci byla na zákla-
dě referencí vybrána společnost Agdata, s. r. o., 
a to na dobu dvou let. V průběhu tří měsíců (čer-
ven až srpen 2021) proběhne zkušební provoz 
měřidel, a pokud prokáže spolehlivost měření, 
bude od září tohoto roku nahlížení do vý-
sledků měření k dispozici online každému, 
kdo o to bude mít zájem. Aktuální hodnoty 
bude možno po ukončení zkušebního provozu 
sledovat online na webových stránkách našeho 
města.
Cílem tohoto dvouletého měření, placeného 
z městského rozpočtu, je nejen zjistit vliv průmy-
slových podniků v Čelákovicích včetně nejvíce 
skloňovaného TOS-METu, ale také ověřit celko-
vou zátěž emisí lokálních topenišť či dopravy na 
kvalitu ovzduší v našem městě. Zároveň budou 
výsledky měření sloužit i pro jednání se zne-
čišťovateli, správním orgánem i vydavatelem 
integrovaných povolení v oblasti ovzduší. Po 
každém roce měření bude nezávislou odbornou 
organizací vyhotovena a zveřejněna zpráva, po-
pisující vývoj znečišťování ovzduší v průběhu 
celého roku.
Rád bych při této příležitosti také apeloval na 
občany, kteří využívají kotle na tuhá paliva – 
používejte prosím pouze ta paliva, která do 
kotlů patří! Pálením jiných materiálů jako např. 
plastů, napuštěného dřeva či jiného odpadu se 
vystavujete nejen velké pokutě, ale zejména vý-
razně zatěžujete vzduch v našem městě.

Marek Skalický, radní

Měřicí mobilní zařízení umístěné v areálu MŠ Sluníčko 
v ulici J. A. Komenského. Foto: archiv města

Měřicí mobilní zařízení umístěné v Masarykově ulici. 
Foto: -av-

n Středočeský kraj financoval v průběhu roku 
2019 měření kvality ovzduší prostřednictvím 
mobilního zařízení umístěného v areálu MŠ Slu-
níčko (ulice J. A. Komenského). V areálu MŠ 
Sluníčko byly téměř po celý rok umístěny 
2 sekvenční vzorkovače, které měřily hmot-
nostní koncentrace suspendovaných částic 
PM10 a benzo[a]pyren. Měření zajišťoval Čes-
ký hydrometeorologický ústav, který zpracoval 
i závěrečnou zprávu. Naměřená data jsou uve-
dena na webových stránkách Středočeského 
kraje, v sekci „Životní prostředí“.
Město Čelákovice následně objednalo u Státní-
ho zdravotního ústavu vyhodnocení/posouzení 
tohoto měření, jehož závěrem je: „…analýza dat 
a souvisejících vazeb potvrdila, že vybrané místo 
velmi dobře reprezentuje kvalitu ovzduší v celém 
městě. V průběhu ročního měření bylo zjištěno 
překročení ročního imisního limitu stanove-
ného pro benzo[a]pyren o 18 %. Roční imisní 
limit pro suspendované částice frakce PM10 byl 
naplněn z 55 %. Celkově lze výsledek roční-
ho měření interpretovat jako potvrzení nižší 
až střední zátěže, která se nevymyká měs-
tům podobné velikosti, kde není významná 
zátěž z dopravy ani z průmyslových zdrojů. 
Majoritním zdrojem znečištění zde jsou jed-
noznačně domácí – lokální topeniště na pev-
ná a fosilní paliva. Snaha o zlepšení by se měla 
soustředit právě na tyto zdroje.“
Zpráva Českého hydrometeorologického ústa-
vu i vyhodnocení Státním zdravotním ústavem 
jsou zveřejněny na webových stránkách města, 
v sekci „Životní prostředí – kvalita ovzduší“.



červenec 2021 / 7

zprávy z radnice

Program zlepšování kvality ovzduší
je strategický dokument, který zpracovává Ministerstvo životního prostře-
dí (MŽP). Aktualizaci „Programu zlepšování kvality ovzduší (PZKO) zóna 
Střední Čechy – CZ02“ vydalo MŽP ve věstníku ze dne 18. 2. 2021.
Součástí Programu je stanovení opatření, která by měla pomoci zlepšit 
kvalitu ovzduší – dosáhnout imisních limitů. Letošní aktualizace dokumentu 
uvádí, že pro částice PM10 bude podle map výhledového stavu v roce 2023 
imisní limit denních koncentrací na území zóny Střední Čechy, s výjimkou 
území Kladna, realizací stávajících opatření plněn. U benzo[a]pyrenu bude 
nadále i v naší lokalitě docházet k překračování imisního limitu. Znečištění 
má výrazný roční chod s maximálními hodnotami v chladných měsících. 
Klíčovým sektorem znečišťování ovzduší je lokální vytápění, zejména 
nevyhovující kotle a topidla na uhlí a dřevo. Průmysl ani doprava nejsou 
z hlediska benzo[a]pyrenu v zóně Střední Čechy tak významné. Potvrzují 
se tak i výsledky měření v našem městě v uplynulých letech.
Pro dosažení cílů Programu jsou stanovena opatření pro sektor lokálního 
vytápění – kontroly provozovatelů spalovacích zdrojů nebo osvěta o vlivu 
volby pevných paliv, správné údržby a obsluhy zdrojů na kvalitu ovzduší. 
Město se do Programu zlepšování kvality ovzduší aktivně zapojí, průběh 
a výsledky pak budeme prezentovat.

Lenka Rašínová, vedoucí odboru životního prostředí

Jak je to s TOS-METem?
Nejčastěji zmiňovaným subjektem ve vztahu ke kvalitě ovzduší v Čeláko-
vicích je TOS-MET slévárna, a. s. Ano, tento podnik je nejvýraznějším zne-
čišťovatelem ovzduší u nás, prakticky po ukončení provozu Kovohutí jedi-
ným takto „velkým“ ve městě. Ač většina výsledků měření kvality ovzduší 
v Čelákovicích v posledních letech prokázala zásadní vliv malých lokálních 
topenišť a v centru města i dopravy, TOS-MET je daleko více skloňova-
ný a v zájmu našich obyvatel. Nutno však také podotknout, že se jedná 
o „lokálního“ znečisťovatele v jeho bezprostředním okolí, jak také dokazují 
výsledky měření, zejména z roku 2019.
A jaký je „vztah“ města Čelákovice s TOS-METem?
n TOS-MET slévárna, a. s., má právoplatné integrované rozhodnutí, které 
stanoví podmínky provozu a limity zněčisťujících látek vypouštěných do 
ovzduší. Zároveň se tento podnik nachází v průmyslové zóně, vzniklé před 
mnoha desítkami let v rámci komplexu společnosti TOS Čelákovice. Pro-
voz – slévárna – tohoto podniku zůstal nezměněn, nejde tedy o „nového“ 
znečisťovatele.
n Město není oprávněno kontrolovat emise ani průběh provozu tohoto 
zdroje, kompetentní je Česká inpekce životního prostředí (ČIŽP).
n Město není kompetentní ani pro určování limitů znečišťujících látek nebo 
podmínek provozu – integrované povolení a jeho změny pro tento zdroj 
vydává Krajský úřad Středočeského kraje. Pokud je projednávána změna 
„nepodstatná“ (dle zákona o integrované prevenci), nemá město vůbec 
postavení účastníka řízení. Musí se samo přihlásit (pokud se o projednáva-
né změně dozví) a jeho stanovisko nemusí být bráno v patrnost. Nicméně 
při projednávání poslední změny integrovaného povolení loni na podzim 
se městu podařilo uplatnit své připomínky a ovlivnit úpravu povolení.
n Město se zástupci TOS-METu průběžně jedná; domluvena je oboustra-
ná detailní informovanost, přislíbeno okamžité řešení případných havarij-
ních situací, dokonce byla ze strany TOS-METu nabídnuta finanční pomoc 
při výsadbě nové zeleně v jeho okolí.

Marek Skalický, radní

Informace pro majitele kotlů na tuhá paliva,
na výměnu starého kotle už zbývá jen o něco málo 

více než jeden rok!

Podle § 17 odst. 1 písm. g) a § 41 odst. 16 zákona č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší, v platném znění, bude od 1. září 2022 zakázáno 
provozovat spalovací stacionární zdroje na pevná paliva o jmenovitém 
tepelném příkonu do 300 kW včetně, které slouží jako zdroje tepla pro 
teplovodní soustavu ústředního vytápění a které nejsou navrženy rovněž 
pro přímé vytápění místa instalace, v souladu s minimálními požadavky 
uvedenými v příloze č. 11 k zákonu o ochraně ovzduší – tedy staré kotle 
na pevná paliva, které jsou zařazeny do nižší než 3. třídy.
Třídu kotle je možno zjistit ze štítku kotle nebo návodu k použití, případ-
ně ji sdělí pracovník, který provádí pravidelnou kontrolu technického stavu 
a provozu kotle. Jedná se především o kotle na tuhá paliva vyrobené před 
rokem 2000.
Provozovateli, který zákaz používání kotle po tomto datu poruší, hrozí 
pokuta až 50 000 Kč!
Před výměnou starého kotle je dobré zvážit i opatření na snížení tepel-
né potřeby domu (zateplení, výměna oken a dveří, odstranění tepelných 
mostů).
Finanční pomoc při výměně kotlů nabízí program Nová zelená úsporám 
https://www.novazelenausporam.cz/nabidka-dotaci/rodinne-domy-zdro-
je-energie/ (příjem žádostí bude ukončen buď vyčerpáním stanovené alo-
kace, nebo 31. prosince 2021).

Lenka Rašínová, vedoucí odboru  
životního prostředí

Zdroj: tisková zpráva ČHMÚ o zlepšení kvality ovzduší v České republice v roce 2020

Uplynulý rok 2020 byl pro naši slévárnu, stejně jako i pro jiné podniky, vel-
mi komplikovaný. Z důvodu nedostatku zakázek jsme omezovali výrobu 
a v měsících červenec a prosinec jsme provoz odstavili úplně. V červenci 
jsme se jako každý rok věnovali pravidelné údržbě zařízení na záchyt tu-
hých znečišťujících látek (TZL) a jiných škodlivin. O těchto skutečnostech 
jsme dle pravidel povinni vést záznamy, stejně jako o provozu samotného 
zařízení. 
V letošním roce byl provoz slévárny zkontrolován ČIŽP a byl zahájen 
přezkum integrovaného povolení Krajským úřadem, kam jsme předložili 
všechny potřebné dokumenty. Ačkoliv se nejedná o veřejné řízení, bylo 
zahájení tohoto přezkumu a jeho jednotlivé body zveřejněny na sociál-
ních sítích. V březnu 2021 došlo k jednání mezi zástupci naší společnosti 
a města Čelákovic, kde se dohodl společný záměr při realizaci monito-
ringu vzduchu v blízké lokalitě slévárny, kdy pracovníci slévárny budou 
rychle reagovat na případný zvýšený výskyt TZL z monitorovací stanice. 
Proto bychom se rádi k tomuto tématu i my veřejně vyjádřili. 
V letech 2014 a 2017 byly pomocí dotací provedeny výměny posledních 
mokrých odlučovačů za výkonnější zařízení se suchými tkaninovými filtry. 
Na těchto šesti nových filtračních zařízeních se snížila emise TZL na dese-
tinu předchozích emisí.
Víme, že stejně jako každá jiná činnost člověka, má provoz slévárny vliv 
na životního prostředí a tím pádem i kvalitu ovzduší. Jsme společnost, pro 
kterou je vydáno integrované povolení, které zahrnuje všechny vlivy slé-
várny na okolí. V roce 2020 došlo dle platné legislativy ke snížení množství 
vypouštěných TZL, které se samozřejmě odrazilo i v integrovaném povo-
lení naší slévárny.
Slévárna je pravidelně kontrolována ČIŽP, která neshledává neplnění po-
žadavků tak, jak jsou stanoveny v platném povolení k provozu. Pravidelná 
měření dokládají plnění limitů stanovených pro jednotlivá zařízení a zne-
čišťující látky. Bohužel z podstaty používané technologie a provozu není 
možné dosáhnout nulových emisí, ale plníme legislativou daná maxima 
a snažíme se i nadále provoz zařízení v této oblasti zlepšovat.

Kateřina Vokřálová, metalurg, ekolog

Vyjádření společnosti TOS-MET  
slévárna, a. s., k problematice  

znečišťování ovzduší
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zprávy z radnice

INVESTIČNÍ AKCE VE MĚSTĚ
Velmi intenzivní investiční činnost ve městě 
je možná nejen díky daňovým příjmům, ale 
především díky získaným dotacím a také 
díky prodeji bytů v Milovicích, které byly ve 
vlastnictví města. Na vodohospodářskou in-
frastrukturu využívá město na tyto investice 
vázané prostředky.

S ohledem na práce na novém železničním 
mostu přes Labe se podařilo tuto investiční akci 
zkoordinovat se zavěšením bezbariérové lávky 
pro pěší a cyklisty na tomto mostu. Dotace od 
Státního fondu dopravní infrastruktury dosáhne 
přibližně 20 mil. Kč. Podél trati probíhá výstavba 
protihlukových stěn či stavba nového podcho-
du na zastávce Čelákovice-Jiřina. Práce jsou 
realizovány i na silničních podjezdech v ulicích 
J. Zacha – Husova a Přístavní.
Po rekonstrukci plynovodu byla zrealizována 
oprava živičného povrchu v ulici Na Švihově 
a bude provedena v ulici B. Smetany. Po opra-
vě vodovodu a kanalizace probíhají práce na 
výstavbě nové komunikace a chodníku v Suko-
vě ulici, které budou ukončeny v říjnu letošního 
roku. Výstavba chodníku, veřejného osvětlení 

a dvou přechodů pro chodce probíhá od polo-
viny června po dobu zhruba tří měsíců v Roos-
eveltově ulice a blízkém okolí. Vybudováno zde 
bude i vstupní místo do města s mapou, pose-
zením a solitérním stromem. Zásadních úprav 
se dočká úvoz V Nedaninách. Vedle zpevnění 
komunikace zde bude vybudováno i veřejné 
osvětlení.
Dokončit se podařilo opravu části chodníku 
v ulici J. A. Komenského, kde bylo zkultivová-
no i sběrné místo tříděného odpadu. Opravena 
je rovněž vstupní brána na Městský stadion, na 
které jsou umístěny informační tabule se zají-
mavostmi o tomto sportovišti. Zpřístupněno je 
rovněž workoutové hřiště a opraven byl plot na 
západní a jižní straně. V přípravě je vybudování 
nového sociálního zařízení a skateparku v are-
álu Městského stadionu. Ze čtyř přiložených 
fotografií je patrné, jak se původní stav vstup-
ní brány a schodiště proměnil. Pro město jsou 
investice na tomto sportovišti jednou z priorit, 
avšak pouze na majetku ve vlastnictví města!
Významné stavební práce jsou realizovány v lo-
kalitě V Prokopě. Realizovány zde byly opravy 
uzavíracích uzlů na vodovodu a kanalizačních 

šachtách, dokončeno je veřejné osvětlení. Rekon-
strukce se týká chodníku na západní straně, bez-
výkopovou technologií byla opravena kanalizace 
na východní straně. Po opravě vodovodu bude 
rekonstruován i chodník na východní straně.
Díky dotaci ze Státního zemědělského inter-
venčního fondu bude provedena oprava fasády 
kaple sv. Václava v Císařské Kuchyni, snahou je 
získat dotaci i na opravu kaple sv. Jana Křtitele 
v Sedlčánkách. Inventář kapličky ze 17. století 
v Císařské Kuchyni byl zrestaurován díky Měst-
skému muzeu v Čelákovicích.
Obnova vodovodu probíhá v ulici Přístavní 
a bude zahájena v ulici V. Kálika.
Od 5. června slouží veřejnosti psí hřiště v areálu 
nákupní zóny mezi Průmyslovou a Toušeňskou 
ulicí. Hřiště lze využívat jak individuálně, tak or-
ganizovaně.
Projektová dokumentace se zpracovává na re-
konstrukci budovy bývalé školy v Sedlčánkách, 
výstavbu Městského domu dětí a mládeže v Kollá-
rově ulici, Dům seniorů a připravuje se i na regene-
raci návsi a komunikace ve Vořechovce v Záluží.

Josef Pátek, starosta,
Miroslav Opa, místostarosta II

Ulice Na Švihově má od června nový povrch. Foto: -ps-

Intenzivní stavební práce probíhají na trati mezi Čeláko-
vicemi a Lysou nad Labem. Foto: -ps-

Velkou proměnou prošlo nejen schodiště, ale i vstupní brána na Městský stadion. Na vstupní bráně jsou umístěny 
informační tabule připomínající historii sportovního areálu, jehož výstavba byla započata v roce 1953 a inspirací byl 
Olympijský stadion v Helsinkách. Dne 29. října 1955 zde Emil Zátopek zaběhl tehdy světový a dodnes platný český 
rekord v běhu na 25 km (1:16:36,4). Foto: -jp-

Proměny se dočkala část ulice J. A. Komenského 
u prodejny potravin. Foto: -jp- Úpravou projde úvoz V Nedaninách. Foto: -jp-
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Otázka
????????????????????????????????? ?

Jednou z pravomocí zastupitelstva je roz-
hodovat o názvech ulic a dalších veřejných 
prostranství. Při pojmenování nových ulic na 
území města budeme vycházet z doporučení 
onomastiky, tedy nauky o vlastních jménech. 
Je beze vší pochybnosti, že v případě města 
naší velikosti jsou jedním z vhodných zdrojů 
pojmenovávání, kterého by mělo být využíváno 
co největší měrou, stávající pomístní jména. 
Především proto, že pro obyvatele je název 
známý a blízký. Chceme se co nejvíce vyhnout 
pojmenování podle osobností. V případě, že 
v dané lokalitě je již vytvořen nějaký systém 
pojmenování, pak ho zachováme tak, aby 
tvořil systémový celek se stejným motivačním 
okruhem. Vyvarovat se chceme víceslovných 
názvů, dodržet chceme správnost pravi-
del českého pravopisu především u názvů 
předložkových a budeme se řídit doporučením 
nepoužívat víceslovné názvy s přívlastkem ne-
shodným. Čelákovice by si zasloužily ulici Ko-
šíkářskou. Asi nejblíže k řešení názvů nových 
ulic jsou nové lokality v místní části Záluží.

Petr Studnička, zastupitel

Zastupitelé zvolení za PRO Č se k tématu 
nevyjádřili.

Názvy nových ulic by měly mít vztah k našemu 
městu a dané lokalitě s použitím vžitých názvů 
míst nebo směru a polohy, kde ulice leží, nebo 
po významné osobnosti naší historie. Zároveň 
pojmenování ulic má být voleno tak, aby po-
kud možno bylo trvalé a nepodléhalo změnám 
doby. U většího komplexu pak lze použít te-
matické názvy v dané lokalitě, například názvy 
zvířat, rostlin, řemesel, nerostů a podobně. 
Určitě bychom v pojmenovávání ulic měli úzce 
spolupracovat s naším Městským muzeem.

Martin Bajer, zastupitel

Jak by mělo město pojmenovávat nově vzniklé ulice?
(např. v nově plánovaných rozvojových lokalitách, typově v Záluží, 

V Prokopě, Krátká Linva atp.)

ODS ANO 2011PRO Č

V souladu s pravidly rubriky Zastupitelská aréna položila otázku – z důvodu nedodání volební stranou ANO 2011, redakční rada Zpravodaje města Čelákovic.
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Změny ve veřejné hromadné dopravě ve vztahu k Čelákovicím
Během letních měsíců roku 2021 bude do spo-
lečného integrovaného systému Prahy a Stře-
dočeského kraje zahrnuta zejména severní 
část oblasti Kolínska a dále oblast Kutnohorska 
a Uhlířskojanovicka. Při integraci bude zrušeno 
celkem 68 linek v systému Středočeské inte-
grované dopravy (SID), zavedeno 37 nových 
autobusových linek Pražské integrované dopra-
vy (PID), na 21 linkách PID bude upraven jejich 
provoz a jedna linka PID bude zrušena. Touto 
zcela zrušenou linkou bude linka 427 Čelákovi-
ce – Vyšehořovice – Kounice. Tuto linku nahradí 
nově linka 662 Čelákovice – Český Brod – Kou-
řim, u níž dojde ke změně trasy v úseku Mochov 
– Čelákovice, kdy bude nově vedena přes Sedl-
čánky. Výrazně tak vzroste počet autobuso-
vých spojů mezi Sedlčánkami a čelákovickým 
náměstím. Díky této změně dojde ke zrušení 
zastávky Čelákovice, TOS, která nebude obslu-
hována a bude sloužit jako manipulační.
Vytíženost autobusových linek obsluhujících 
naše město a blízké obce je uvedena v tabulce. 
Tato poslední dostupná data jsou z dubna 2019.

Linka
Počet osob

Výstup Nástup Obrat

427 71 61 132

443 267 274 541

655 702 748 1 450

662 86 105 191

celkem 1 126 1 188 2 314

Zdroj: ROPID

Nejvytíženější autobusovou linkou je jednoznač-
ně 655 spojující Brandýs nad Labem, Čelákovi-
ce a Úvaly. Nejvíce využívanými autobusovými 
zastávkami ve městě jsou Čelákovice, žel. st., 
Čelákovice, nám., Čelákovice, Rumunská a Če-
lákovice, rozc. Sedlčánky. 
V oblasti železniční dopravy nejsou plánovány 
žádné zásadní změny, s jedinou výjimkou. Od říj-
na by měl být ukončen železniční provoz na trati 
Čelákovice – Mochov, který pro Středočeský kraj 
zabezpečuje KŽC Doprava. Město Čelákovice 
nemá na této trati k zastavení osobní dopravy 
s ohledem na její minimální využití žádné námitky.

Město se snaží postupně aplikovat u všech dru-
hů dopravy opatření vyplývající z Koncepce mo-
bility města Čelákovice, která byla zpracována 
v roce 2020.
Velké změny se dotknou od 1. srpna cen PID. 
Úpravy se dotknou jak jednorázových jízdenek, 
tak i předplatních kuponů. Výše tarifu PID se 
nezměnila od roku 2011 a v tabulce je uvedena 
velmi zjednodušená verze pro cestování jedno-
rázové či pravidelné mezi Čelákovicemi a Pra-
hou, další podrobnosti a kompletní ceníky jsou 
zveřejněny na www.pid.cz.

Petr Studnička, místostarosta I

Jednorázové jízdenky – Praha Plnocenná (dospělý) Zvýhodněná (senior)

Krátkodobá (30 min.) 30 Kč 15 Kč

Základní (90 min.) 40 Kč 20 Kč

1 den (24 hod.) 120 Kč 60 Kč

Předplatní kupony – Praha Plnocenný (dospělý)
Zvýhodněný 

(junior, student, senior)

Měsíční (30denní) 550 Kč 130 Kč

Čtvrtletní (90denní) 1 480 Kč 360 Kč

Roční (365denní) 3 650 Kč 1 280 Kč

Jednorázové jízdenky – 
Středočeský kraj 

(Čelákovice – Praha)
Plnocenná (dospělý) Zvýhodněná (neplatí v pásmu P)

6 pásem (150 min.) 60 Kč 15 Kč

Předplatní kupony – 
Středočeský kraj

(Čelákovice – 2 pásma)

575 Kč (měsíční)
1 500 Kč (čtvrtletní)

5 463 Kč (roční)
–

Zdroj: ROPID
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senioři

léto je zde, můžeme se z něj radovat ve všech 
směrech. Dozrává ovoce, můžeme péct, zava-
řovat nebo vyrábět osvěžující přírodní limonády. 
Chodit na procházky anebo jezdit na výlety, sice 
v omezených počtech, ale to nás nezastaví, pro-
tože je potřeba si užívat trochu radosti, slunce 
a posilovat naše zdraví. Pokud vše dobře půjde, 
zase se budeme scházet od 1. září na společ-
ných aktivitách, jako dříve. Opatrujte se co nej-
lépe a těšíme se na vás.
A na závěr tip na osvěžující rychlou limonádu: 
Do džbánu dejte 3–5 květenství bezu, přidejte 
šťávu z půlky pomeranče, citronu a pár lístků 
máty. Zalijte perlivou vodou.

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

Panoramatický snímek Labe s bývalým přívozem 
v Čelákovicích. Foto: Jana Vondráčková

Abychom vám, našim čtenářům, Elišku Svobodo-
vou (ES) blíže představili, položil jsem jí pět otázek.
Eliško, mohla by ses blíže představit čtená-
řům Zpravodaje města?
ES: „Jmenuji se Eliška Svobodová, je mi 16 let 
a studuji zdravotnickou školu v Praze. Jsem bý-
valou žákyní Základní školy J. A. Komenského 
v Čelákovicích. Mám ráda módu a vše, co se 
kolem ní děje, ráda zpívám a tančím.“
V minulosti už jsi na některých soutěžích 
uspěla. Považuješ úspěch v soutěži Dívka 
Polabí ČR 2021 za něco mimořádného?
ES: „Každý úspěch v soutěžích je skvělý. Vítězství 
v této soutěži je trochu osobitější tím, že pochá-
zím z města na Labi, více si ho vážím a také proto, 
že tento titul se uděloval naposledy v roce 2010.“

Dívkou Polabí ČR 2021 je Eliška Svobodová  
z Čelákovic

Čelákovický občan Stanislav Urban vydal knihu Pět životů

V uplynulých týdnech vyšla kniha Stanislava 
Urbana, který žije a podniká v Čelákovicích už 
téměř čtyřicet let. Autor, někdejší úspěšný re-
prezentant na ploché dráze, ovšem nesepsal 
čistě svoji autobiografii. V částečně fabulova-
ném příběhu seznamuje čtenáře se sportovními 
i osobními osudy závodníka, se všemi jeho vze-
stupy a pády, štěstím i bolestí.
Průvodcem je přitom jeho strážný anděl, který 
má se svým klientem někdy skutečně obrovské 
starosti. Předností díla je spisovatelova doko-
nalá znalost prostředí, v němž se jeho hrdina 
pohybuje. Zejména dnešní mladé generaci pak 
téměř neuvěřitelně bude znít vyprávění o mnoh-

dy bizarních událostech, které protagonista Pěti 
životů ve své době zažil. 
Kniha je k dostání v čelákovickém knihkupectví 
a je k dispozici i v Městské knihovně. Autorovi 
(SU) jsem položil tři otázky k bližšímu předsta-
vení čtenářům Zpravodaje.
Jak jste se dostal k motocyklovým závodům 
na ploché dráze a kde jste nejčastěji trénoval 
a závodil?
SU: „K závodění na ploché dráze jsem se dostal 
úplně náhodou, když jsme se s kamarádem zašli 
podívat na plochodrážní stadion v Čakovicích, 
kde byl zrovna trénink. Tam jsem i potom s plo-
chou dráhou začal. To bylo v roce 1976. V le-
tech 1978–1980 jsem byl v Rudé Hvězdě Praha 
a v letech 1981–1989 jsem závodil za Středisko 
vrcholového sportu v Pardubicích. V roce 1983 
jsem jezdil v britské profesionální lize za klub 
Reading Racers. Moje závodnická kariéra skon-
čila v roce 1989 vážným úrazem v kontinentál-
ním semifinále v polském Rybniku.“
Jaký je Váš největší úspěch ve Vaší sportovní 
kariéře?
SU: „Jako největšího úspěchu si cením pátého 
místa na Mistrovství Evropy juniorů v roce 1979 
a sedmého místa v kontinentálním finále Mist-
rovství světa v roce 1986.“
V Čelákovicích žijete 40 let a nyní jste se roz-
hodl vydat knihu. Co Vás k tomu vedlo?
SU: „Ve volném čase rád čtu a už dlouho jsem 

Autor knihy Stanislav Urban. Foto: soukromý archiv

Stanislav Urban v čele. Foto: soukromý archiv

Tématem soutěže byly talent, móda a půvab. 
U Tebe se skloubí všechny tři charakteristi-
ky. V čem vynikáš? A jaké máš plány do bu-
doucna?
ES: „Nedalo by se říci ‚že vynikám‘, spíše to mám 
ráda, a to se pak odráží i v mých výkonech. Nyní 
je to pro mě již přirozenou součástí, ale začátky 
byly náročné. A plány do budoucna? V létě mě 
čeká nafocení „FOTOPROJEKTU“ s tématem 
pověstí, legend a mýtů. Všechny finalistky Dívky 
Polabí byly osloveny prezidentkou ‚Národní ko-
mory módy ČR, z. s.‘ k účasti na projektu Kids 
Fashion Days Spring 2021, který proběhne v di-
gitální formě, a také k účinkování v rok odlože-
ném divadelním projektu v Nymburce.“
Kdo Tě nejvíce podporuje a kdo je pro Tebe 
oporou při účasti v těchto soutěžích?
ES: „Jednoznačně moje rodina, ale hlavně ma-
minka, která se mnou jezdí na všechny soutěže 
a zajišťuje vše potřebné kolem. Poslední rok, 
kdy se soutěže odehrávaly distančně na soci-
álních sítích, mě také podporovali moji přátelé 
a spolužáci a také velká podpora a důvěra ve mě 
od vzdělávacího a kreativního centra NR Meyer 
Company, s. r. o., ‚Továrny na hvězdičky‘, jejíž 
součástí je modelingová dílna MANAModels.“
Co bys vzkázala těm, kteří se chtějí podobně 
zaměřených soutěží zúčastnit?
ES: „Pokud to vnitřně cítíte, že by vás to naplňo-
valo, určitě se nebát a jít do toho. Ráda v začát-
ku pomůžu, ale bez podpory rodičů to nejde.“
Moc děkuji za rozhovor a přeji hodně štěstí 
a úspěchů!

Petr Studnička, předseda redakční  
rady Zpravodaje

si pohrával s myšlenkou, že bych také knihu na-
psal.  Před dvěma roky jsem začal a teď knihu 
konečně dokončil.“

Petr Studnička, předseda redakční rady 
Zpravodaje

Foto: soukromý archiv
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střípky z činnosti  
městské policie

V případě potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

Při napadení majitelky bytu použil její přítel fy-
zické násilí a motorovou pilu, kterou rozřezal 
dveře, za kterými byla majitelka ukryta. Strážníci 
museli při zákroku použít donucovací prostřed-
ky. Pachatel byl předán Policii ČR.

Během posledního měsíce byli strážníci vysláni 
na pomoc 23 opilcům, kteří se někde povalovali 
a nebyli schopni chůze. Největší „borci“ dosáhli 
úrovně 4 promile alkoholu v krvi a byli převezeni 
do zdravotnického zařízení k vystřízlivění.

Strážník MP nakupoval mimo službu v obchod-
ním centru, když zaslechl volání „zloděj, chyťte 
ho!“. Pachatel vyběhl z obchodu a utíkal pryč. 
Asi po 100 m byl strážníkem zadržen. Kolegové 
si poté „známou firmu“ převzali.

Strážníkům se podařilo v posledním měsíci vy-
pátrat na území Čelákovic 3 celostátně hledané 
osoby. Byly předány Policii ČR.

Strážníci si povšimli vozidla, které často řídí oso-
ba bez příslušného řidičského oprávnění. Kont-
rolou se podezření potvrdilo. Řidiči byla proto 
další jízda zakázána a přestupkové jednání bylo 
oznámeno příslušnému správnímu orgánu.

Hlídce bylo oznámeno, že nějaký muž po kon-
zumaci většího množství alkoholu nasedl do vo-
zidla a odjel. Strážníci vozidlo dohledali a zjistili, 
že řidič skutečně jeví známky opilosti. Decho-
vou zkoušku i lékařské vyšetření řidič odmítl. 
Případ byl předán Policii ČR včetně kamerových 
záznamů o jízdě uvedeného řidiče.

Na služebnu přinesla paní v krabici zajíce polního 
se zraněnou nohou. Strážníci zajistili jeho převoz 
do záchranné stanice v Brandýse nad Labem. Po-
dobně tak v poslední době ošetřili několik naleze-
ných ptáčat, mládě kuny a mládě kalouse ušatého.

Strážníkům bylo oznámeno, že se po ulici pohybuje 
pořezaný a krvavý muž. Pořezání způsobily střepy 
od lahve alkoholu, v kterých si opilec hrál na fakíra. 
Vzhledem ke zranění a značnému ovlivnění alkoho-
lem byla na místo přivolána záchranná služba.

MP Čelákovice tímto děkuje třem malým dětem, 
které na služebnu přinesly dětskou peněženku 
s vyšší finanční hotovostí. V peněžence nebyly 
žádné písemnosti, které by pomohly ztotož-
nit majitele, pouze jedna starší fotografie dětí. 
Strážníci navštívili základní školy a jedna učitel-
ka na ní poznala bývalého žáka.

Strážníci si všimli vozidla se svazkem klíčů 
v zámku zavazadlového prostoru. Lustrací byl 
majitel zjištěn. Protože nebydlel v Čelákovicích, 
bylo vozidlo uzamčeno a za stěrač umístěna in-
formace o úschově klíčů na služebně MP. Večer 
se pro klíče majitel dostavil.

Co je nového v problematice spadu TOS-MET
Ano, jde to pomaleji, než jsem čekal, tento problém nás trápí už desítky let a čekal jsem radikálnější 
a rychlejší řešení, ale jsme zase alespoň o kus dál.
V odpovědi na náš dotaz na vedoucí oddělení integrované prevence a prevence závažných havárií 
Krajského úřadu Středočeského kraje jsme se dozvěděli, že se slévárnou TOS-MET zahájili přezkum 
integrovaného povolení (kontrolní řízení) zaměřené na ovzduší. V prvním kroku od nich požadují: 
Záznamy o vzniklých haváriích a poruchách na odlučovačích sloužících k záchytu TZL (tuhé znečiš-
ťující látky) a záznamy o poruchách technologií, které by měly za následek zvýšení prašnosti v okolí 
zařízení, za roky 2020 a 2021; Knihy odlučovačů vedené v souladu s Provozním řádem a podmín-
kou integrovaného povolení uloženou v kapitole 7. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně 
technických opatření (metodika měření, frekvence, vedení záznamů), v podkapitole Ovzduší; Zá-
znamy o provedených revizích na odlučovačích sloužících k záchytu TZL; Provozní evidenci tech-
nologií, které produkují TZL, vedenou v souladu s Provozním řádem.
Po předložení dokumentů budou kontrolovat, jakým způsobem se ve slévárně vyměňují filtry, jak 
často atd., vlastně technické podmínky… O vývoji budeme informovat. Petr Petřík

Podobná situace je i v Nymburce, kde jsem domluvil spolupráci s pí Andrienou Gabrielovou, která 
si bude s Petrem Petříkem předávat informace a společně postupovat.
Firma AZOS CZ, s. r. o., v Nymburce obtěžuje obyvatele chemickým zápachem, a to nejen v blíz-
kosti výrobní haly, ale po celém městě. Navíc si obyvatelé začali stěžovat na zdravotní problémy, 
které si dávají do souvislosti s těmito emisemi. 
Zinkovna, která se dříve nazývala AZOS CZ, s. r. o., (do roku 2018 je také známa pod názvem Auto-
motive Painting Partners, s. r. o. /APP/, poté se přejmenovala) a která i nadále nemá zkolaudovaný 
provoz v Nymburce, přesto dál vyrábí. Dosud se neuvěřitelných šest let řeší dodatečné stavební 
povolení, které tato firma stále nemá, a přesto jí to nebrání, aby nelegálně provozovala.
Já budu nadále tlačit na Kraj a konzultovat s MŽP, neboť mi nepřipadá normální, že v 21. století, 
kdy se všude ve světě najíždí na ekologické provozovny, musíme snášet tento zápach a nechává-
me si ničit majetky pevnými částicemi. František Holcman

Reakce na článek
zastupitele Pátka v Zastupitelské aréně v květnovém Zpravodaji. Otázka: Považujete vybudo-

vání hřiště pro kolečkové sporty (skateparku) na Městském stadionu za přínosné?

Dovoluji si reagovat na tento článek pana zastupitele:
n  Vedení města si již 23. 5. 2016 vyžádalo stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

k tomuto záměru. Cituji ze stanoviska MŠMT: „Přiřazení objektu pro veřejné volnočasové aktivity 
přímo do ploch určených pro organizovaný sport je podle názoru MŠMT naprosto nevhodné.“ Bylo 
by vhodné seznámit veřejnost s celým zněním stanoviska MŠMT.

n  Výbor TJ Spartak Čelákovice zaslal městu Čelákovice nesouhlasné předběžné stanovisko s vybu-
dováním betonového skateparku v areálu Městského stadionu.

n  Vedení města doporučuje čtenářům podívat se například do Nehvizd, kde mají podobné hřiště. 
Toto tvrzení není pravdivé. V Nehvizdech, jak se můžete sami přesvědčit, je skatepark asi 1,4 km 
vzdálen od stadionu.

n  Vedení TJ Spartak Čelákovice má pouze stejný názor jako MŠMT a výstavbu skateparku mimo 
Městský stadion v Čelákovicích podporujeme. Jsme ochotní převést na město Čelákovice pozem-
ky na ostrůvku, případně v katastrálním území Káraný.

n Tento záměr vedení města je i v kolizi se smluvními závazky města a TJ Spartak Čelákovice.
n  Při vybudování atletické dráhy bylo řešeno i odvodnění atletické dráhy a fotbalového hřiště. Vše 

je připraveno k realizaci v další etapě. Jestli dojde k vybudování betonového skateparku v místě 
odvodňovací jímky, dojde k nenapravitelnému poškození již realizované investice.

n  Dovolím si zde ještě apelovat na vedení města. Areál Městského stadionu je nutno oplotit plo-
tem z drátěného pletiva, stávající stav je nedůstojný Městského stadionu a můžete se podívat do 
Nehvizd. Jaroslav Ryneš

Reakce na článek: Pan Jaroslav Ryneš (záměrně neuvádím TJ Spartak Čelákovice) dlouhodobě bojuje 
všemi prostředky proti stavbě skateparku. Jednou se mu už povedlo, že díky obstrukcím město muse-
lo i vracet získanou dotaci a stavba se neuskutečnila. Letos však je situace jiná a město je připraveno 
stavbu prosadit, protože i koloběžka nebo skateboard je sport a v Čelákovicích je hodně mladých, 
kteří se tomuto sportu věnují a chtějí věnovat. Stručně však budu reagovat na jednotlivé body:
n MŠMT není účastník řízení a toto stanovisko je mnoho let staré. Dnes je situace jiná.
n Opět je zde zmiňované mnoho let staré stanovisko, za poslední roky jiné nepřišlo.
n Ano, doporučuji se tam podívat. Krásné a fungující hřiště.
n  Není pravda, město se snažilo o směny pozemků, které pan Ryneš odmítl. Pokud chce na město 

převádět pozemky, nechť tak tedy učiní. Od slov k činům!
n Žádné smluvní závazky města neexistují.
n Evidentně pan Ryneš nezná projekt skateparku. Odvodnění je vyřešeno a bude nadále funkční.
n  Plot se budovat nebude. Stadion je veřejným prostorem pro všechny sportující občany. Město 

bude pokračovat a pokračuje v další revitalizaci celého prostoru podle schválené studie. Letos 
bylo realizováno venkovní workoutové hřiště, opravena vstupní brána s plotem a přes léto chceme 
zahájit stavbu veřejných WC. Revitalizace bude pokračovat v dalších letech tribunou a stavbou 
dalších nových sportovišť pro širokou veřejnost. Josef Pátek
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V okolí máme novou kulturní památku

Pozůstatky raně novověkého mostu na ka-
tastru Lázní Toušeně se dočkaly své ochrany. 
Naposledy jsme o pozůstatcích starého mostu 
psali ve Zpravodaji č. 3/2017. Vzpomeňme, že 
pod toušeňským Hradištkem existoval od roku 

1562 trojitý dřevěný most přes Labe. Ten za-
nikl v 70. či 80. letech 18. století, ale zachova-
ly se v terénu dosud patrný násep nájezdu na 
most a pod vodou pozůstatky mostních pilotů. 
S cílem uchování této jedinečné lokality jsme 
podali Akademii věd ČR návrh na vyhlášení kul-
turní památkou. Na doporučení AV ČR prohlá-
silo poté Ministerstvo kultury ČR podle zákona 
o státní památkové péči celou lokalitu za kul-
turní památku. Rozhodnutí nabylo právní moci 
29. dubna 2021, tedy přesně 1557 dnů od data, 
kdy náš spolek na základ prvotního upozorně-
ní I. Vaňouska a ve spolupráci s Okrašlovacím 
spolkem Lázně Toušeň podnět podal. V rámci 
rešerše se podařilo J. Špačkovi a J. Králíkovi 
nashromáždit 28 uměleckých pramenů, kte-
ré nějakým způsobem toto místo připomínají. 
Výtvarně bylo zachyceno Albertem Jonášem, 
Ladislavem Leitgebem a fotografem Tomášem 
Kudrnou. Z nálezů z těchto míst zpracovával 
nová umělecká díla výtvarník Milan Novák. 
Archeologickým výzkumem se zabývali pracov-
níci čelákovického muzea. Během čištění dna 
vodní nádrže Malvíny v letech 2016 a 2017 byl 
učiněn výjimečný nález raně středověkého meče 
z přelomu 10. a 11. století, o kterém se tu už psa-

Ostřice pobřežní. Foto: P. Petřík

Vše nejlepší k narozeninám, 
hodně zdraví a pohody do dal-
ších let Ti přeje rodina.

Dne 3. července uplyne 8 let, 
kdy nás navždy opustil pan 
František MIKULKA.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.
S láskou vzpomínají man-
želka Věra, dcera Renata 
a vnuci Štěpán a Vojtěch.

Dne 16. července uplyne 10 let 
od úmrtí milované maminky, 
babičky a prababičky paní Da-
niely MAREČKOVÉ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte si 
s námi, děkujeme.
S láskou a symbolickou kyticí 
růží dcera Libuše a celá rodina.

Dne 26. července 2021 uply-
nou 4 roky, co nás náhle opus-
til náš drahý syn a bratr Miro-
slav PETRŽEL.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. Děkujeme.
S láskou vzpomínají rodiče 
a bratr Tomáš.

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

Klíčovou součástí probíhající optimalizace železniční trati mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi je 
výměna mostu přes Labe. Nový most má mít minimálně o 55 cm lepší podjezdnou výšku než starý 
a stavebně bude prý připraven až na výšku 7 metrů. V této souvislosti dovolte následující malou retro 
vzpomínku.
Před několika lety jsme seděli s kamarádem na břehu Labe nad železničním mostem a vzpomínali 
na staré časy. Ze vzpomínek nás vyrušila velká bílá loď, která se nezvyklou rychlostí k mostu blížila 
od Sedlčánek. Na její horní palubě probíhala horečná činnost a nám se zdálo, že nemůže most 
podplout. Po chvíli zmatených úvah jsme pochopili, že když se dostala proti proudu, musí to jít taky 
zpátky, protože jiná možnost není. Rychle jsme se přesunuli pod most, abychom měli lepší výhled. 
Když potom pokračovala v plavbě, obdivovali jsme její velikost a délku a rychle jsme na kolech pře-
jeli k plavební komoře, abychom byli svědky proplavení.
Byla to hotelová loď Florentina postavená v roce 1980 v Německu. Zprvu se plavila po Rýnu a Du-
naji. Po přestavbě v roce 2008 sloužila v Čechách. V zimním období v Praze na Vltavě pod Hradem 
a v sezoně často i na Labi. Pojmula či ještě pojme 96 cestujících a 24 členů posádky. Měla, nebo má 
54 kajut o 100 lůžkách. Její délka je 80 metrů, šířka 9,42 m. Poháněly ji 3 motory o celkovém výkonu 
1250 kW. Pravděpodobně má pomocné lodní šrouby vpředu pro usnadnění řízení plavby. Byla jí 
tehdy plná plavební komora a těžko u nás někdy uvidíme větší. Překvapila nás proto, že jsme ji viděli 
poprvé (a nebylo to naposled). Týdenní pobyt včetně výletů za pouhých 1 000 €, no nevyužijte to.

Josef Šíma

Vzpomínka na příhodu pod starým železničákem

Florentina v komoře. Foto: jš

lo. Pozornost archeologů upoutaly ale také právě 
zmíněné mostní piloty, které T. Kincl prozkoumal 
dendrochronologickou metodou. Na piloty bylo 
použito dubové dřevo a počet letokruhů použi-
tých dubů se pohyboval mezi 22 a 56 (jeden vzo-
rek jich měl dokonce 101), nicméně dobu, kdy 
byly stromy skáceny, se určit nepodařilo.
Místo je ale pozoruhodné i relativně pestrou 
květenou. Ve vodě můžeme nalézt vzácné sto-
lístky přeslenité, při břehu ostřici pobřežní a na 
vrcholu náspu roste zase např. teplomilný sve-
řep vzpřímený. Zajímavostí je plodná broskvoň 
nebo červenolisté semenáče buku, které svědčí 
o vlivu člověka. Celkem zde roste přes 100 dru-
hů cévnatých rostlin. 
Co nás čeká dál? Jeden z kůlů byl při odbahňo-
vání ponechán na břehu a rozkládá se, a proto 
bychom ho rádi vrátili pod hladinu. Chystáme 
se ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem Lázně 
Toušeň vhodnou formou informovat o kulturní 
památce veřejnost. Děkujeme všem za spolu-
práci, která povede k uchování této cenné loka-
lity pro příští generace, a J. Hergesellovi z Měst-
ského muzea v Čelákovicích za zprostředkování 
výsledků výzkumu.

Petr Petřík, Okrašlovací spolek čelákovický
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Hezky česky
Ne nakupovat, ale mluvit. Vzpomněl jsem si na 
babičku, která mi kdysi vyprávěla, jak její sou-
sedka, paní Smetanová, mluvila za Rakouska 
česky s paní Vomáčkovou: „Představte si, paní 
Vomáčková, že ten náš hajzlík mrňavej předvčí-
rem nalil do lavóru lógr. Fotr zařval himlhergot, 
popad toho sígra jednou rukou za flígr a druhou 
mu ten sajrajt chrst do ksichtu.“ To bylo zhru-
ba před sto lety. Vývoj se však nezastavil. Dnes 
už paní Smetanová nechce být Smetanová, ale 
Smetana a paní Vomáčková nechce být Vo-
máčková, ale Vomáčka. Také předmět hovoru 
se změnil: „Představte si, paní Vomáčko, že ten 
náš malej superman byl dva dni zpátky se skej-
tem v novým skejtparku a vyprávěl mi, jak jel po 
strýtu s rejlem, pak přes manual pad, rozjezdový 
bangy a gap s rajlem. Pokračoval po flou, kte-
rej se skládal z radiusů s kovovým kopingem, 
z velkýho bangu a z boulu. Tam upad a udělal si 
bouli.“ To je hezky česky, nebo snad ne, babič-
ko? A pamatuješ paní, kterou jsme znali oba? 
Ta si říkala paní Pospíšil a jednou si ti postěžo-
vala: „Já dát Pospíšil buřt s marmelad a vona ho 
pótfor nežrat.“ U té nám to přišlo jako docela 
normální. Ale kdyby manželka pana Kozla chtě-
la být Kozel a manželka pana Kozy chtěla být 
Koza, tak proč ne? A co takhle, babičko, věděla 
bys, že písíár je PCR, že síemsí je CMC, ajtý je IT 
a outů je O2? Snad by tě mohlo utěšit, že koza 
je pořád ještě koza a ne kozel, a abeceda je ješ-
tě pořád abeceda a ne ejbísída.

Miloslav Kolínko

Posklizňová linka
V 70. letech minulého století vyrostlo v lokalitě 
bývalé Švejdovy cihelny (po pravé straně dnešní 
ulice Cihelna směrem do Záluží) v tehdejším are-
álu zemědělského družstva zařízení, kterému se 
obecně říkalo „sušička“. Od léta do podzimu ze 
z ní do okolí šířila příjemná vůně sušené vojtěšky, 
řepných řízků a někdy i pomerančové kůry, dále 
pak zpracovávaných např. na krmné granulá-
ty. V dalších letech, někdy kolem roku 1987, se 
z bývalé pouhé sušičky stala moderní posklizňo-
vá linka vybavená technologií ošetřování sklize-
ného obilí, převážně pšenice, ječmene, kukuřice, 
a mísírna krmných směsí, která se dále zdokona-

Objekty posklizňové linky od jihu. Foto: -iv-

chodíme kolem nich

lovala až do dnešního stavu. Sklizené zrno se tam 
již pouze nesuší, ale jeho producenti (pěstitelé) si 
je tam nechávají ošetřit a skladovat. Zrno přijaté 
k ošetření lidé v posklizňové lince zváží, vytřídí na 
krmné a potravinářské, vyčistí, případně dosuší 
teplým vzduchem, pokud jeho sklizňová vlhkost 
přesáhne 14 %. Vzduch k dosoušení ohřívají ply-
nové hořáky. Po takto pouze stručně popsaném 
procesu se zrno podle vytříděné kvality uskladní 
v prostorách, kde se průběžně měří jeho teplota, 
provzdušňuje se a udržuje jeho kvalita tak, aby 
vyhovovala způsobu jeho dalšího využití smluvní-
mi partnery. Kapacita skladovacích prostor zdej-
ší posklizňové linky je úctyhodná – až 13 000 t 
zrna. Tato dnešní zařízení, z nichž to čelákovické 
není pochopitelně jediné, mohou trochu připomí-
nat někdejší tzv. kontribuční sýpky.
Tyto sýpky vznikaly koncem 18. století za císa-
ře Josefa II. Shromažďovaly se v nich povinně 
(kontribučně) společné zásoby obilí pro případ 
neúrody, hladomoru, války atd. Bývaly to osa-
moceně stojící budovy, chráněné tak před ne-
bezpečím požáru, zpravidla několikapatrové, 
někdy i hlídané vojenskou stráží. Zrní v nich bý-
valo rozprostřeno na podlahách až v metrových 
vrstvách. V kritických dobách pak vrchnost ze 
sýpek půjčovala rolníkům žito, pšenici, případně 
další obilniny k setí. Ti pak množství zapůjčené-
ho osiva po žních s úrokem vraceli zpět. Některé 
z velkých kontribučních sýpek byly sto pojmout 
až 2 500 t obilí. Nejbližší podobná sýpka v našem 
okolí stojí nad rybníkem v Nehvízdkách, na Vrábí 
v Brandýse nad Labem, další pak nedaleko Vy-
káně s názvem Týnice.
Dnes už kontribuční sýpky nepotřebujeme, hrozí 
nám jiné věci než hladomor. Podle údajů z roku 
2020 se česká roční produkce obilovin včetně 
kukuřice pohybuje mezi 7,5–8,55 mil. t, přičemž 
jejich potřeba pro výrobu potravin a ke krmení je 
4,2 mil. t. Starost o sklizenou úrodu, její spolehli-
vé uskladnění a snahu o soběstačnost jsme totiž 
zdědili po svých předcích. Držme si ji.

Ivan Vaňousek

Pár slov ke květeně  
Čelákovic

Jaro je období, kdy se znovu a znovu raduji 
z probouzející se přírody, z nepřeberných od-
stínů zelené a z každého květu. Tím spíš, když 
uvidím něco, co není tak běžné.
Chtěla bych tímto upozornit na mimořádný vý-
skyt naší chráněné orchideje okrotice bílé (Ce-
phalanthera damasonium /Mill./ Druce) z čeledi 
Orchidaceae – vstavačovitých.
Jezdím každý den po Stankovského ulici kolem 
bývalé továrny TOS. U plotu v ještě neposekané 
trávě, tam, co jsou ty dvě řady krásných lip, jsem 
uviděla asi tři exempláře těchto našich orchidejí. 
Při bližším ohledání jsem jich však napočítala asi 
na padesát! Jedná se o vytrvalou atraktivní rost-
linu, 20–60 cm vysokou, která vyhledává světlé 
a sušší háje, u nás se vyskytuje poměrně vzác-
ně. Je ohrožena destrukcí přirozených stanovišť 
a negativním vlivem imisí na houbovou složku 
mykorhizy.
Taky bych se chtěla zmínit o kopretinách, na 
které jsme v tomto období chodili za mého mlá-
dí na louku „pod vilu“ nebo na louku za „železni-
čákem“. Byly jich tam mraky. Bohužel louky se 
velmi změnily, luční květiny tam už skoro nena-
jdeme. Kopretiny to ale naštěstí nevzdaly, našly 
si jiná stanoviště, například kolem kolejí v ulici 
Tovární.

Helena Snítilá

Chráněná orchidej Okrotice bílá v Čelákovicích. Foto: HS

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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10 let od zahájení  
revitalizace čelákovického 

náměstí

východní straně, je zde památník s postavami 
legionářů od sochaře Jana Vítězslava Duška 
z roku 1928. V parku před radnicí je pískovcový 
hranol z roku 1823 s křížem na vrcholu. Na bu-
dově bývalé měšťanské školy je pamětní deska 
připomínající čelákovického rodáka Václava Zá-
rubu. V roce 2019 zde byla odhalena pamětní 
deska věnovaná obětem nesvobody.

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM
Jan Frolík uvádí, že záchranný archeologický 
výzkum prováděl Archeologický ústav Akade-
mie věd ČR. Od počátku byl zaměřen na dva 
stavební objekty, které se až od 19. století na-
cházely na náměstí, a to zaniklý pivovar a zanik-
lý most přes potok.

REVITALIZACE NÁMĚSTÍ
Čelákovice se nového náměstí dočkaly po 76 le-
tech. Aktivity spočívaly v revitalizaci náměstí, 
které je centrem společenského, obchodního 
a kulturního dění. Jednalo se o následující ak-
tivity:

TROCHU ONOMASTIKY
Náměstí 5. května je centrálním veřejným pro-
storem města. Publikace Čelákovický uličník I. – 
katastrální území Čelákovice uvádí: „Úřední ná-
zev z roku 1901 zněl Náměstí, pak do roku 1945 
náměstí J. A. Komenského brzy po vybudování 
měšťanské školy chlapecké v roce 1909. Sou-
časný název se uplatňuje od roku 1945 v sou-
vislosti s tím, že od 5. května 1945 bylo náměstí 
s radnicí centrem a svědkem významných míst-
ních událostí za povstání proti německým oku-
pantům, včetně příjezdu osvoboditelů.“

KRÁTCE Z HISTORIE
Náměstí vzniklo ve 2. pol. 13. století. Dnešní 
rozloha náměstí (0,92 ha) se od té doby příliš 
nezměnila. Čelákovický potok je od roku 1934 
zakryt. Uprostřed náměstí byl do roku 1845 pi-
vovar se studnou Barborou. Částečná parková 
úprava proběhla v roce 1928, kompletní úprava 
o osm let později. V průběhu 20. století bylo po 
obvodu náměstí odstraněno několik historic-
kých domů. Nová radnice byla postavena v roce 
1911 a letos si připomíná 110 let své existence. 
Prodejna potravin byla dokončena v roce 1989, 
naproti dům služeb v roce 1993. Letos uplyne 
deset let od zahájení revitalizace čelákovické-
ho náměstí. Stávající úprava plochy s vodními 
motivy symbolizujícími řeku Labe, s odkloněnou 
průjezdní komunikací, pochází z let 2011–2012. 
Na náměstí lze vidět pískovcovou sošku Ma-
dony z roku 1641 v nice pod římsou domu na 

V České republice je více než 6 250 obcí, z toho ve 22 městech žije více než 50 tisíc obyvatel a ve 
131 městech žije více než 10 tisíc obyvatel. Jedním z nich jsou i dvanáctitisícové Čelákovice. Aby 
se obec stala městem, musí splnit určitá kritéria. Mezi ně patří vedle minimálního počtu obyva-
tel (3 000), celkové zástavby a vybavenosti (vodovod, kanalizace, bezprašný povrch komunikací, 
veřejné osvětlení, školy, zdravotnická zařízení, pošta, peněžní služby, sportoviště), pojmenova-
ných ulic a veřejných prostranství, rozvinuté sítě služeb či veřejné zeleně i „soustředěná městská 
zástavba středu obce (náměstí) se zpevněným povrchem a chodníky s převažující vícepodlažní 
nadzemní zástavbou“. Tímto středem je v Čelákovicích náměstí 5. května.

Zaniklý most. Foto: Archeologický ústav AV ČR Vizualizace náměstí 5. května v Čelákovicích. Zdroj: TaK Architects, s. r. o.

n rekonstrukce zpevněných ploch;
n přeložení komunikace;
n  zvýšení bezpečnosti a snížení rizika střetu 

chodce s vozidlem;
n  revitalizace a rozšíření zeleně a zelených 

ploch;
n  instalace vodních prvků a městského mobili-

áře;
n rekonstrukce veřejného osvětlení;
n rekonstrukce autobusové zastávky.

Stavební akce „Revitalizace náměstí 5. května 
v Čelákovicích“, která byla spolufinancová-
na z ROP Střední Čechy, byla zahájena před 
deseti lety, v pátek 15. července 2011. Ukon-
čení stavebních prací proběhlo 31. července 
2012. Celkové náklady na projekt byly přibližně 
50 mil. Kč, přičemž dotace činila zhruba 50 % 
způsobilých výdajů (25 mil. Kč).
První studii nového náměstí nechal krátce po 
roce 1989 zpracovat první polistopadový sta-
rosta Václav Špaček st. Prostor náměstí v ní 
měl podobu obdélníku uzavřeného ze severní 
strany. Další návrhy náměstí, které vznikaly na 
přelomu tisíciletí za starostování Josefa Šaldy, 
od tohoto pojetí upustily a zachovaly náměs-
tí průjezdnost v podobě, jakou známe dnes. 
Tehdy také vznikl první architektonický návrh 
projektu a rozběhly se práce na jeho přípravě. 
Prvotní návrh prošel za třetího porevolučního 
starosty Bohumila Klicpery dalšími úpravami, až 
vznikla jeho konečná podoba, na jejímž základě 

Uzavírka původního náměstí, srpen 2011. Foto: -dv-
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město v roce 2004 získalo územní rozhodnutí a v roce 2007 také stavební 
povolení.
Generálním projektantem současné podoby náměstí byla společnost Ti-
chý & Kolářová, s. r. o., zhotovitelem stavby Metrostav, a. s., divize 1. Re-
vitalizací prošlo 11 046,28 m2 plochy náměstí. Z toho činily zelené plochy 
2 380,48 m2 a zpevněné plochy 8 665,80 m2. Životnost projektu počítá 
minimálně s 50 lety na stavební práce a 10 lety na městský mobiliář.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
U příležitosti slavnostního otevření náměstí v roce 2012 byl publikován 
text architektů Jany Přibylové, Marka Tichého a Magdaleny Vojtkové, ve 
kterém se mimo jiné uvádí: „Na náměstí 5. května dochází k propojení vý-
znamných městských linií, cest pěší i cyklistů, vytvoření místa setkávání 
i křížení směrů s cílem zjednodušit pohyb a poukázat na hlavní fenomény 
města na Labi – vodu a zeleň. Poměrně rozsáhlý prostor bychom ve struč-
nosti mohli rozdělit na tři části: rekonstruovanou frontu podél jižní hrany 
s vytvořením dopravního napojení do ulice J. A. Komenského, převážně 
zklidněnou zónu bohatě doplněnou zelení a rozšířenou o malé prostran-
ství před novou lékárnou, nově vybudovanou severní frontu s rozšířeným 
chodníkem a propojením do prostoru před CMC, kde jsou stávající vzrostlé 
stromy a zelené plochy doplněny dvaceti nově vysázenými platany v pravi-
delném sponu, které v budoucnu vytvoří velkou zastíněnou plochu.
A nakonec centrální část. Zpevněná plocha s povrchem z žulové mozaiky 
protnutá úhlopříčnými pásky velkoformátové pískovcové dlažby, která svý-
mi rozměry i strukturou vychází z původní dlažby před pomníkem padlých. 
I ta je lemovaná zelenou alejí v prodloužení ulice Sedláčkovy, průvodní my-
šlenkou centrálního prostoru je ale „vodní cesta“ tvořená třemi prvky – kaš-
nou, potokem a výtryskem řazenými na ose náměstí. Kamenná kašna umís-
těná v nejvyšším bodě náměstí vodu pomyslně přelévá do vodního kanálu 
v asociaci potoka, výtrysk z dlažby v nejnižším místě náměstí pak vodní 
cestu uzavírá. Tento prostor je záměrně střídmý a klidný, je připraven jako 

prostranství určené k zabydlení a doplnění podle potřeb a v návaznosti na 
kulturní, společenský a obchodní program města. Je jednoduchý, otevře-
ný, umožňuje díky své velkorysosti různorodé využití a rozvinutí koncepce 
dle nových inspirativních námětů.“

NÁMĚSTÍ ŽIJE
Pomineme-li dobu šíření koronaviru, můžeme konstatovat, že náměstí je 
svědkem řady kulturních, gastronomických a společenských akcí. Velmi 
oblíbené jsou sobotní Polabské farmářské trhy. S jejich provozovateli při-
neseme rozhovor v srpnovém vydání Zpravodaje.

Téma zpracovali
Miloš Sekyra, Josef Pátek, Petr Studnička

Pohled na rekonstrukci náměstí z radniční věže, září 2011. Foto: -dv-

Dokončené náměstí, srpen 2012. Foto: Jiří Suchý

Slavnostní přestřižení pásky dne 1. 9. 2012. Foto: Miroslav Břeský

Panoramatický záběr náměstí 5. května, červen 2013. Foto: Kamil Voděra
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ševizace n Setkání s klaunem n Setkání s po-
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n Den v Městské knihovně n V Nedaninách dří-
ve a dnes n Jak uklízeli Paříž n Informace pro 
veřejnost n Mezinárodní konference v Čeláko-
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Seznam organizací, které provádějí měření ra-
donu n Z oddílu kopané

SPISOVATEL JAN TYKAČ
Ze staré čelákovické rodiny se roku 1842 na-
rodil kdysi velmi známý povídkář a spisovatel 
pro mládež, významný učitel a na konci svého 
působeni ředitel měšťanské školy v České Tře-
bové. Do Třebové přišel ve věku 26 let a působil 
zde plných 36 let nejen jako uznávaný vycho-
vatel mládeže, oblíbený spisovatel, ale i dlouho-
letý kulturní činitel, neúnavný předseda Spolku 
divadelníků, zakladatel a správce muzea. Když 
r. 1921 ve stáří 79 let zemřel, loučil se s ním
u vědomí obrovské vykonané práce celý kraj.
Vydal řadu knih pro mládež, velmi čtených. Tak
např. Hry a zábavy 75, rok poté Václav Snažil,
vzor dokonalého studenta. Hry tělocvičné 1880
a 1906. R. 1882 třídílné České povídky, roku
1884 Vonné kořínky a Příběhové svátých patro-
nů českých 1885.
Kulturní daň svému působišti odvedl životopi-
sem buditele Jana Hýbla. Pro divadlo napsal
veselohru „Popelka“. Pro praktickou potřebu
spisy „Užitečné čtení“ a Semínka.
Jan Tykač se však také brzo dostal do proudů
tehdy rušného politického života. Stalo se tak
jistě i vlivem rodiny vlastence osmačtyřicátníka,
mlynáře Kajetána Dařílka, do níž se učitel Tykač
přiženil.
Jan Tykač napsal částečný životopis Dr. Rybič-
ky, z něhož čerpal Dr. Lašek pro svůj spis „Za-
padli osvícenci“. Mezi spolupracovníky uvádí
také O. Tykače, který mu patrně zapůjčil písem-
nou pozůstalost učitele Jana Tykače.
Jan Tykač byl rovněž ve výboru pořadatelstva
velkého táboru lidu konaného 28. srpna 1870
u příležitosti poslaneckých voleb na Horách
u České Třebové. Psal také povídky, sbíral po-
věsti z rodného kraje, které otiskl v „Besedách
mládeže“. Tak např. „Na labském přívoze“,
označené jako Povídky v povídce. Ve vzpomín-
kách uchoval řadu údajů z naší minulosti.
Tak například: „Nebožtík p. děkan František Ma-
can dal zříditi ze sklepení Boži hrob. Když skle-
peníčko pod věží kostela vyklízeli, našli tam mezi
jinými věcmi dobře Zachovalou bibli kralickou.“

To potvrzuje zpráva Časopisu českého muzea, 
která uvádí příjem knižního daru děkana Macana 
do sbírek Národního muzea.
„Při obnovování mlýnu našlo se v jalovém žlabě 
kromě jiného železa 200 válečných seker.“
„Podle vyprávěni p. Šimáně vedla kdysi z č. 7 
(mlýnek o jednom kole) na hrádku Čelákově 
(později u Lágnerů) chodba do Tvrze.“
„U silnice mochovské říkají „U kamenných mos-
tů“. Kus dále za návrším, jemuž říkají „Bílý vrch“ 
jsou nízko položená pole. Patři k Čelákovicům 
a zvou se „Krátká Linva“ a „Dlouhá Linva“. Tam 
byl před 25 lety vojenský tábor. Mnoho tisíc na-
šeho vojska asi po 8 neděl tam pod stany pře-
bývalo. A jak tam bylo živo. Chodili jsme se tam 
dívat.“ (Tištěno asi 1882.)
Vzpomíná na slavnou jarní pouť ke sv. Vojtěchu 
v Přerově, ležícím již na starém území Slavní-
kovců. Čelákovické procesí bylo vítáno před 
kostelem sv. Vojtěcha hlaholem všech zvonů, 
přerovskými duchovními, ministranty a zpěváky, 
kteří je doprovodili do kostela.

Vlastimil Baiza

Zpravodaj města Čeláko-
vic 7/2001
Obsah/titulky:
n Zprávy z radnice n Přivítáni do života byli 
v sobotu 9. 6. 2001 tito noví občánci města 
Čelákovic n Čelákovice a okolí v událostech 
měsíce července (viz níže) n Oznámení n Zvý-
šení nájemného z bytů n Causa požární žebřík 
n Městská knihovna v létě n Triangl – terapeu-
tické středisko pro dítě a rodinu n Spolupráce 
fakult KU s naším muzeem n Drogová proble-
matika n Zpráva o činnosti SO SZdP v ČR Če-
lákovice v roce 2000 n Jsme zde také – děti ze 
ZvŠ Čelákovice n Den dětí v Záluží n Dospě-
láci, díky n Okresní kolo mladých hasičů Pra-
ha-východ n Poděkování n Prodejní burza n 
Gymnázium Čelákovice n Poslední zvonění ve 
sportovní třídě n Náš turistický oddíl n Mobili-
zační nácvik n Integrovaný systém autobusové 
dopravy od 10. 6. 2001 n Letní kino Čelákovi-
ce – program na červenec a srpen n Kam za 
poznáním – navštivte Galerii Josefa Sudka n 
Letní akce KD n Kulturní program – červenec n 
Chlapci ZŠ v ulici J. A. Komenského v Čeláko-
vicích vítězi krajského finále vybíjené n Pramice 
na Labi n Mistrovství ČR v kategorii starších 
žákyň pro rok 2001 n Nohejbal n Volejbal n 
Florbal n Ohňostroj ozářil postup Unionu do 
ČFL!

ČELÁKOVICE A OKOLÍ V UDÁLOSTECH  
MĚSÍCE ČERVENCE
n  22. 7. 1634 se v Čelákovicích ubytovala cí-

sařská armáda. Ubytované jednotce velel 
hrabě Rudolf Colloredo z Mansfeldu. Vojáci 
způsobili ve městě velké škody a částečně 
ho vypálili. Pobrali zde nejen obilí a doby-
tek, ale vykradli i kostel a pobořili a spálili 
některé budovy. Například radnici, pivovar 
a další. Odtáhli až na den sv. Václava téhož 
roku.

n  10. 7. 1643 si zřídil u Brandýsa nad Labem 
své polní ležení nejvyšší císařský generál Ga-
llas. Odsud chtěl vést boj proti novému švéd-
skému vůdci Tortensonovi. To znamenalo 
další zkázu pro obyvatelstvo. V Čelákovicích 

zbylo jen minimum lidí v čele s primasem 
Pavlem Ježdíkem.

n  13. 7. 1650, tzn. dva roky po válce, obývali 
Čelákovice jen 43 lidé.

n  11. 7. 1886 byla odhalena pamětní deska Jo-
sefu V. Sedláčkovi na domu č. p. 102, v uli-
ci, která je po něm pojmenovaná. Tato des-
ka byla roku 1973 odstraněna při přestavbě 
domu. Od roku 1983 je umístěna na hradební 
zdi Tvrze. Josef Vojtěch Sedláček se narodil 
v Čelákovicích 24. 2. 1785. Studoval gym-
názium v Praze, stal se knězem a vstoupil 
do premonstrátského řádu v Teplé u Mari-
ánských Lázní. 1816 složil v Praze zkoušky 
a získal titul doktor filozofie. V Plzni přijal mís-
to profesora češtiny a matematiky. Zaslou-
žil se značně o rozvoj českého divadla, ale 
i Vlasteneckého muzea v Praze (dnešní Ná-
rodní) a díky němu vznikla v Plzni první česká 
škola. Osobně se znal s Jungmannem, Tylem 
a Hankou a oceňován byl Čelakovským, Goe-
them a Palackým. Zemřel 2. 2. 1836 v Plzni, 
kde je i pohřben.

n  22. 7. 1928 byl v parčíku před radnicí slav-
nostně odhalen pomník padlým v první svě-
tové válce. Dnes jsou na něm vyryta jména 
čelákovických obětí obou světových válek. 
Autorem pomníku je akademický sochař  
J. V. Dušek z Tábora. V době nacistické oku-
pace byl pomník odstraněn, ale po válce dne 
19. 5. 1945 znovu postaven.

n  1. 7. 1990 se čelákovické muzeum stalo opět 
samostatnou institucí. Tou přestalo být 30. 6. 
1983, po osmdesátileté samostatné činnos-
ti a dlouhodobé a rozsáhlé rekonstrukci, kdy 
bylo direktivně sloučeno s Okresním muzeem  
Praha-východ. 

Ondřej Rašín, 
Městské muzeum v Čelákovicích

Digitální on-line archiv našeho městského pe-
riodika najdete na webových stránkách www.
celmuz.cz nebo na webových stránkách měs-
ta www.celakovice.cz – informace – Zpravodaj 
města – archiv vydaní. Zde najdete pdf i listo-
vací verze Zpravodaje od roku 2004 po sou-
časné vydání. Tyto však neobsahují inzerci, 
počet stran tak neodpovídá tištěné verzi.

red



červenec 2021 / 17

kultura / školství

Pozvánka na koncert
Církev československá husitská v Čelákovicích 
pořádá u příležitosti 70. narozenin Ladislava 
Weyrostka v sobotu 24. července od 15.00 hod. 
hudební odpoledne v Husitském sboru.
Láďa zazpívá a představí dvě nová sólová CD 
(možnost získání).
Těšíme se na vás. Vstupné dobrovolné.

Rada starších CČSH

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

Informace z knihovny
PROVOZ V LÉTĚ
Knihovna bude po dovolené otevřena od pon-
dělí 19. července po celé léto ve stejné oteví-
rací době v obou odděleních i na pobočkách 
V Prokopě a v Sedlčánkách. Je pro vás připra-
veno mnoho nových a zajímavých knih i časo-
pisů. Knihovnice přejí všem čtenářům krásné 
léto a příjemnou dovolenou (nejen) s knihami 
z knihovny!

Otevírací doba knihovny:
po 8.30–11.30 13.00–18.00
út 13.00–18.00
st zavřeno
čt 8.30–11.30 13.00–18.00
pá 8.30–11.30

Pobočka V Prokopě č. p. 1349: čt 13.00–18.00 
a každé 1. út v měsíci 9.00–11.00 hod.
Pobočka v Sedlčánkách, Zábranská č. p. 133: 
út 13.00–18.00 hod.

VÝZVA PRO ČTENÁŘE DO 15 LET
Jsi čtenářem naší knihovny? Rád soutěžíš? Máš 
možnost zúčastnit se první etapy „lovců perel“. 

Četba na dovolenou. Foto: archiv knihovny

Za přečtenou knihu a správně zodpovězené 
otázky získáš perlu. Seznam knih najdeš na  
https://www.lovciperel.cz/knihy. První etapa 
trvá od května do konce září. Získané perly mů-
žeš vyměnit za drobné předměty na tržišti lovců 
perel v prvním říjnovém týdnu, kdy také proběh-
ne vyhlášení výsledků. Nejlepší sběrači perel 
získají perlový náhrdelník. 

Pasování žáků 1. tříd základních škol na rytíře Řádu čte-
nářského. Foto: archiv knihovny

Staň se také sběračem perel. Foto: archiv knihovny

Léto U Bohuslavů
Restaurace U Bohuslavů vás zve na hudební 
akce. Začátek vždy v 20.00 hod. Od 18.00 hod. 
z důvodu omezené kapacity restaurace budou 
vpuštěni pouze zákazníci se zakoupenou vstu-
penkou na daný koncert. 
Předprodej na www.xticket.cz nebo přímo v re-
stauraci.

mateřská škola
Přístavní 333, Čelákovice
tel.: 326 994 165
e-mail: info@mspristavni.cz
http://www.mspristavni.cz

Navštívil nás včelař
Poslední květnový pátek k nám do mateřské 
školy v Přístavní ulici zavítal pan Krejčí se zají-
mavým povídáním o včelách. Dozvěděli jsme 

Povídání o včelách v MŠ v Přístavní ulici. Foto: archiv MŠ

se spoustu zajímavostí ze života včel a také 
o práci včelaře. Všechny informace, o tom, jak
vzniká med, proč má včela žihadlo, čím jsou 
včelky ohrožené, jak přečkávají zimu atd., byly 
doplněné krásným obrazovým materiálem. Ne-
chyběla ani praktická ukázka některých činností 
a nechyběly ani zvídavé otázky dětí, na které 
pan Krejčí pohotově odpovídal. Nakonec však 
největším zážitkem byla možnost pozorovat živé 
včelky, které byly bezpečně schovány za prů-
hledným sklem, a vyzkoušet si některá náčiní či 
potřeby včelaře. Celé dopoledne bylo příjemně 
strávené. Děkujeme!

Jaroslava Dušková, ředitelka

Skleněný úl. Foto: archiv MŠ

UVÍTALI JSME ŠKOLNÍ TŘÍDY
Během června jsme po dlouhé době uvítali 
v knihovně školní třídy. Až do 29. června knihov-
nu navštěvovaly třídy 1. stupně základních škol. 
Kapacita knihovny byla naplněna, ani bohužel 
nemohli přijít všichni zájemci. Věříme, že od září 
se budeme opět vídat s dětskými i dospělými 
návštěvníky na našich připravovaných akcích!

ŘÁD ČTENÁŘSKÝ
V červnu se uskutečnilo pasování žáků 1. tříd 
základních škol na rytíře Řádu čtenářského. 
Děti si odnesly pamětní list s ilustrací Venduly 
Hegerové, leporelo – komiks o historii Čelákovic 
a krásný zážitek.

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

Nabídka letních táborů – 
poslední volná místa

Pokud ještě stále nevíte, jak budete trávit 
prázdniny, můžete vyzkoušet některý z na-
šich pobytových či příměstských letních tá-
borů. Máme stále volná místa! Více informací 
na www.mddmcelakovice.cz, záložka tábory. 
O letních prázdninách plánujeme realizovat 
celkem sedm pobytových a šest příměstských 
táborů. Zbývají poslední volná místa u několi-
ka 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  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;

n  Badmintonový tábor, 12.–16. 7., ve spolu-
práci se spolkem Patriot Čelákovice pod 
vedením Tomáše Klímy, je vhodný pro děti 
9–15 let. V ceně 2 200 Kč je zahrnutý pro-
gram, obědy a pitný režim. Veškeré vyba-
vení bude zajištěno, postačí jen sportovní 
obuv a dobrá nálada. Tréninky budou probí-
hat v hale Bios. Zájemci se mohou hlásit na 
e-mailu: tom@celakovice-patriot.cz.

Veronika Kratochvílová

Přihlášky do kroužků 
Již nyní je možné přihlašovat se do kroužků na 
příští školní rok. Nabídku naleznete na našich 
webových stránkách. V průběhu léta budeme 

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

přecházet na nový systém, díky kterému bude 
možné děti přihlásit na naše kroužky pomocí 
elektronického formuláře online. Žádáme vás 
tímto o trpělivost, v případě, že máte zájem 
o některý z kroužků již nyní, kontaktujte nás na 
e-mailu: info@mddmcelakovice.cz.
Krásné prázdniny plné dobrodružství, zaslou-
ženého volna a pohody na sluníčku přeje celý
tým MDDM.

Veronika Kratochvílová

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.

Hlasujte v TESCO Čelákovice pro RC ROU-
TA! Podpořte projekt RC ROUTA na doučová-
ní dětí ze znevýhodněných rodin svým hlaso-
váním v TESCO Čelákovice! Děkujeme.

Jazykové kurzy pro malé i velké studenty – 
opět od září 2021.
Angličtina – rozjíždíme dopolední anglickou 
školičku (pondělí nebo středa), klubík pro děti 
z MŠ (středa) a angličtinu pro školní děti v RC 
ROUTA (pondělí a středa odpoledne). Převo-
dy dětí zajišťujeme. Lektory jsou rodilí mluvčí 
nebo z bilingválních rodin. 
Němčina pro děti od 5. třídy, pátek, 14.00, 
15.00 a 16.00 hod., skupiny dle úrovně od za-
čátečníků po mírně pokročilé.
Více informací na webu a tel.: 721 355 798.

Plavání 2–15 let, podzimní kurz od 16. 9., při-
hlášky online nebo e-mailem, více informací na 
webu a tel.: 721 355 798. Těšíme se na vás!

Zahrada RC Routa otevřena pro veřejnost, 
přijďte si s námi užít krásné počasí. Otvírací 
doba je pondělí–pátek, 10.00–18.00 hod.

Opékání buřtů a posezení na zahradě Routy, 
pondělí 12. a 26. 7., 17.00–19.00 hod., s se-
bou buřty a dobrou náladu.

Rodinné bubnování, středa 28. a pátek 30. 7., 
10.00–11.00 hod., zahrada RC Routa, s Janou 
Vachkovou, vítáni jsou rodiče s dětmi i jednot-
livci. Vstup 50 Kč/rodina, rezervace předem 
není nutná. 

Miniškolička v MC pro školní rok 2021/2022, 
úterý a čtvrtek, 8.00–11.45 hod., v herně Ma-
teřského centra Čelákovice, dopolední pro-
gram pro děti od 2 let, přihlášky a info: Martina 
Vlčková tel.: 737 647 968.

Cvičení rodičů s dětmi pro školní rok 
2021/2022, pondělí, 8.30–11.00 hod., tři sku-
piny dětí od 1 roku do 4 let, přihlášky a info: 
Martina Vlčková 737 647 968.

Cvičení s overbally, pondělí MŠ J. A. Komen-
ského a MŠ Sluníčko, úterý MŠ Rumunská, 
odpolední overbally pro školkové děti s pře-
vodem do tělocvičny, přihlášky a info: Martina 
Vlčková 737 647 968.

NOVINKA: (Nejen) malování pro rodiče 
s dětmi od 1,5 roku do 3 let, pátek, 8.00–
12.00 hod., 2 skupiny, přihlášky a info: Martina 
Vlčková 737 647 968.

Kurz Počítačový restart – volná místa! S po-
čítačem to docela umíte, ale chcete si své 
dovednosti oživit a získat nové? A navíc zdar-
ma? Přihlaste se na praktický kurz Počítačo-
vý restart, který realizujeme v rámci projektu 
ReStartuj kariéru s ROUTOU 2.0. Kurz zahrnu-
je jak nejčastěji využívané programy MS Offi-
ce, tak aktuální nástroje v oblasti virtuální kan-
celáře a prezentace na internetu. 
Témata: Excel, Word, Powerpoint, LinkedIn, 
platformy Google a Microsoft365. Profesio-
nální zkušení lektoři. Kdo se může zúčastnit: 
rodiče dětí do 15 let (na MD/RD či v zaměst-
nání), osoby pečující, nezaměstnané. Kurz je 
určen pro osoby s minimálně mírně pokroči-
lou úrovní vstupních dovedností. Kdy a kde:  
září–listopad 2021, 10 lekcí, 1x týdně ve stře-
du, 8.30–12.30 hod, Čelákovice. Včetně do-
provodného hlídání dětí od 18 měs. 
Přihlášky a informace: 
Markéta Javorská, tel.: 608 723 465, 
e-mail: restartujkarieru@rc-routa.cz,
www.restartujkarieru.cz.

Dny víry v Čelákovicích
Čelákovice čeká v červenci 2021 městská misie 
s názvem Dny víry. Ve dnech 18. až 25. červen-
ce se uskuteční řada akcí, které obyvatelům 
města představí duchovní rozměr křesťanství 
i život věřících. Projekt připravuje Římskokato-
lická farnost Čelákovice spolu s řádem domini-
kánů.
„Chceme lidem představit skutečné křesťanství, 
které není uzavřeno v kostelích, ale naopak ote-
vřené každému člověku. Naším cílem je setkat 
se s obyvateli města a novým způsobem jim při-
blížit základní hodnoty křesťanství a evangelia,“ 
říká o akci dominikán Pavel Mayer. Čelákovické 
Dny víry navazují na více než dvacetiletou tradici 
podobných akcí v různých českých a morav-
ských městech.
V týdnu proběhne celá řada kulturních, vzdělá-
vacích i duchovních aktivit pro všechny věkové 
kategorie. Do programu mimo jiné přispěje před-
náškou profesor Papežské univerzity sv. Tomá-
še v Římě Efrém Jindráček, besedu nad filmem 
předběžně přislíbil režisér Jiří Strach.
„Program není dílem jen skupiny profesionálů,“ 
vysvětluje P. Mayer, „ale je společným dílem 
členů dominikánské rodiny, našich spolupracov-
níků, místního farního týmu a farníků. Církev je 
živým organismem, který má i dnešnímu člověku 
co nabídnout.“

Martin Rosenbaum, organizátor misií
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houbařské okénko

Pavučinec 
červenokaštanový (jarní)

Pavučinec červenokaštanový, květen 2021, Čelákovice. 
Foto: Ondřej Tomeček

Léto je v plném proudu!
Kromě příměstského tábora, na kterém na děti 
čeká týden plný divadla, sportu, ale i dobro-
družství, chystá pro vás AKTRA.cz projekt „Pro-
buď kulturu“ s edicí zaměřenou na naše město 
a přilehlé okolí.
V okolí Čelákovic naleznete zavěšené QR kódy, 
kde, Vás čekají perličky o čelákovických zá-
koutích. Zjistíte, komu naše město patřilo, kdy 
zažívalo svou nejúspěšnější éru, ale i tajemství 
o upírech a Keltech. Určitě je o co stát, třeba
získáte i některé z našich překvapení, které
jsme si pro vás připravili s Městským muzeem
v Čelákovicích. Veškeré informace naleznete na
webových stránkách www.aktra.cz
Přejeme všem léto plných úžasných zážitků, tře-
ba i za naší asistence.

Zuzana Prokopovičová, AKTRA.cz

Letošní jaro bylo v Čelákovicích a v blízkém 
okolí z mykologického hlediska opět poněkud 
zvláštní. Na jednu stranu jsme zaznamenali 
nebývale velké množství méně hojných vřec-
kovýtrusných hub. Na druhou stranu pak jako 
by prakticky vymizely běžné druhy travních hub 
rostoucích v parcích, trávnících a alejích. Větši-
na míst, kde jindy po Čelákovicích nacházíme 
typicky jarní druhy jako špičky, májovky, polnič-
ky či prašivky, zůstala tentokráte takříkajíc „hou-
bopustá“. O to větší radost nám udělalo několik 
méně hojných či vzácnějších druhů, na které 
jsme v našich parcích a alejích narazili.

Jedním z nich je pavučinec červenokaštanový, 
někdy uváděný jako pavučinec jarní. Skupina 
hub s českým rodovým názvem „pavučinec“ je 
velmi rozsáhlá – nejrozsáhlejší ze všech skupin 
hub vytvářejících plodnice velké velikosti. Je-
nom v ČR je známo asi 600 druhů, tj. asi 3x více, 
než je u nás známo všech druhů hřibovitých hub 
dohromady. Společným znakem je pavučinka, 
která částečně zakrývá lupeny u mladých plod-
nic. A i u starších plodnic jsou zbytky této ve 
stáří hnědorezavé pavučinky většinou patrné.
Konkrétně k popisu našeho pavučince: má 
hnědý lesklý klobouk široký 1–4 cm, v mládí 
polokulovitý s podehnutým okrajem spojeným 
se třeněm bělavou pavučinkou, později rozpro-
střený, obvykle s výrazným středovým hrbolem. 
Hnědé lupeny jsou spíše řídké, s hojnými lupín-
ky, v mládí se světlejším ostřím. Třeň je válco-
vitý, pokrytý hedvábně lesklými podélnými bě-
lavými vlákny. Dužnina je bělavá až nahnědlá, 
vůně mírná, spíše příjemná.
Roste pod listnáči (dub, bříza, lípa) nejčastěji na 
přelomu jara a léta, což je vlastně jedním z určo-
vacích znaků – naprostá většina pavučinců jsou 
typicky podzimní druhy hub. Typickým stanovi-
štěm jsou okraje lesů, parky, aleje. Dobu i místa 
výskytu má tedy shodné s již zmíněnými májov-
kami či špičkami. Na rozdíl od nich je však my-
korhizní, a tedy potřebuje ke svému růstu živé 
listnaté stromy. Je také méně hojný.
Jedná se o nejedlý druh. Ostatně se prakticky 
všechny druhy pavučinců dnes udávají jako ne-
jedlé až jedovaté, protože určení do rodu je bez 
mikroskopu a hlubších znalostí většinou nemož-
né. Mezi pavučinci se navíc vyskytuje i několik 
smrtelně jedovatých druhů.
Se začínajícím létem se snad blíží i první vlna le-
tošní houbařské sezony. Tak přejeme všem čte-
nářům-houbařům patřičnou dávku houbařského 
štěstí. Budete-li mít jakékoliv pochybnosti či ne-
jasnosti v případě nějakých nálezů, bez váhání 
se obraťte na členy našeho houbařského spol-
ku. Kontakty: M. Rudolf (604 836 690), O. Tome-
ček (773 902 576), J. Kadeřávek (737 669 284), 
e-mail: spolekhoubomil@seznam.cz. Zvláště
budeme rádi, když nás upozorníte na růst hub
(i nejedlých) přímo na území Čelákovic.

Miroslav Rudolf a Ondřej Tomeček, 
Spolek houbařů Čelákovice

Labourdonnais. Zde je přepis šestnácté partie 
jejich čtvrtého utkání.

McDonnell – de Labourdonnais, Sicilská 
obrana
1. e4 c5 2. Jf3 Jc6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 e5 5.
Jxc6?! bxc6 6. Sc4 Jf6 7. Sg5 Se7 8. De2?! d5
9. Sxf6 Sxf6 10. Sb3 0-0 11. 0-0 a5 12. exd5
cxd5 13. Vd1 d4 14. c4 Db6 15. Sc2 Sb7 16.
Jd2 Vae8! (Černý zjevně získal výhodu – ovlá-
dá střed, má dvojici střelců a má prostorovou
převahu.) 17. Je4 Sd8 18. c5 Dc6 19. f3 Se7
20. Vac1 f5 21. Dc4+ Kh8! 22. Sa4 Dh6 (V tuto
chvíli získává bílý materiální výhodu, ale idea-
listé a romantici jistě zaplesají. Laskavý čtenář
promine, že neprojdeme různé varianty.)

23. Sxe8 fxe4 24. c6 exf3? (První nepřesnost
ve hře černého) 25. Vc2 De3+?! 26. Kh1? Sc8
27. Sd7 f2 (Velmi drzý postup pěšce již ukazuje
kontury nádherného konce.) 28. Vf1 d3 29. Vc3 
Sxd7 30. cxd7 e4 31. Dc8 Sd8 32. Dc4 De1! 33. 
Vc1 d2 34. Dc5 Vg8 35. Vd1 e3 36. Dc3 Dxd1 
37. Vxd1 e2 a bílý se vzdal 0-1.

V závěrečné neuvěřitelné pozici vidíme na druhé 
řadě hned sedm pěšců, z toho tři černé. A aby 
toho nebylo málo, má bílý materiálně téměř 
dámu navíc. Nicméně jeho pozice je beznaděj-
ná, protože oni tři černí pěšci již klepou na kraj 
šachovnice.
Na úvod dnešního dílu jsem zmínil, že první ofi-
ciální mistrovství světa se hrálo 1886 (od ledna 
do března) v USA – New York, St. Louis a New 
Orleans. Víte však, kdo se stal prvním mistrem 
světa, kde se narodil a kolik mu bylo let?

Robert Kubíček

VII – Šachy a historie

myšlenkové lapálie

Máme tu sedmý díl Lapálií a při jejich přípravě 
u čaje jsem si uvědomil, že jsem dříve zmínil
dávnou minulost šachu. Je na místě poodkrýt
více. Vězte, že první oficiální mistrovství světa
v šachu se hrálo již v roce v roce 1886 (!). Ve
fotbale kupříkladu až 1930. Drahně let před tím-
to utkáním se však o neoficiální korunu utkávali
šachisté zejména ze starého kontinentu.
Krom toho, že se šachy pyšní nejstarším oficiál-
ním titulem mistra světa z dnešních sportů, tak
mají ještě jednu nespornou výhodu, že se histo-
rické mače dají poměrně snadno uchovávat pro
příští generace.
Dnes si přiblížíme jednu z partií, která je té-
měř 200 let stará. V neoficiálním klání o mis-
tra planety zkřížily myšlenkové kordy Angličan
s Francouzem. V roce 1834 se v Londýně utkali
Alexander McDonnell s Louisem Charlesem de

Od června je otevřeno veřejné psí hřiště, které se nachází 
v ulici Průmyslové mezi prodejnami Tesco a Kik. Na plo-
še naleznete agility prvky: kladinu, áčko, houpačku, pro-
skokový kruh a slalom. Dále je zde posezení a odkládací 
kotec. Více na https://celapes.webnode.cz. Foto: -dv-
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Stoletá historie SK Union 
Čelákovice na náměstí,  

v muzeu i doma
Začátkem června letošního roku uběhlo již sto 
let od onoho památného dne, kdy skupinka prů-
kopníků a nadšenců založila nejstarší fotbalový 
klub ve městě a nazvala jej SK Union Čelákovice 
podle tehdy slavného žižkovského týmu. Měst-
ské muzeum v Čelákovicích při této příležitosti 
spojilo síly s vedením Unionu a ve vzájemné 
spolupráci připravilo nejen pro fotbalové fanouš-
ky důstojné připomenutí této významné události. 
Vzhledem k pandemické situaci sice ještě není 
pevně stanoven termín oslav v jiřinském klubu, 
ale seznámit se s jeho bohatou a mnohdy úspěš-
nou historií je možné již nyní. Od poloviny června 
je na čelákovickém náměstí pod názvem Union 
1921–2021 aneb Sto let fotbalu v Čelákovicích 
nainstalována panelová výstava. Spolu s ději-
nami Unionu prezentuje i další fotbalové kluby 
a hřiště ve městě a samozřejmě také slavnou 
éru působení konkurenčního Spartaku ve druhé 
lize v 50. a 60. letech minulého století. Vedle této 
výstavy, jež bude na náměstí umístěna do závě-
ru prázdnin, je od konce června v infocentru ve 
tvrzi otevřena doplňující expozice, která pod ná-
zvem Křepčit s pohárem nad hlavou… před-
stavuje aspoň malou část z početné řady trofejí, 
které klub během století na trávnících vybojoval. 
Navíc ještě muzeum vydává výpravnou publika-
ci Sto let fotbalu v Čelákovicích z pera osoby 
z nejpovolanějších – Milana Šikla doplněnou 
zápisy o místním fotbalovém dění z městských 
kronik, které připravil současný kronikář Mirko 
Nosek, a bohatým fotografickým doprovodem. 
Kniha by měla být k dispozici zřejmě ve druhé 
polovině července, veřejnost o tom bude včas 
informována. Sportu zdar, fotbalu zvláště.
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Od poloviny června je na čelákovickém náměstí pod názvem Union 1921–2021 aneb Sto let fotbalu v Čelákovicích 
nainstalována panelová výstava. Foto: -dv-

OCR Čelákovice

Květen byl konečně po téměř půl roce ve znamení návratu tréninků. Z počátku v omezeném režimu, 
ale již osobně! Moc rádi jsme ukončili dlouhé měsíce online výzev, vyměnili obrazovky počítačů za 
běžecké kecky a začali společně cvičit, běhat a koupat se. Za přísných hygienických podmínek sym-
bolický nový začátek podpořil i jeden z prvních OCR závodů. Takřka za rohem jsme se mohli poprat 

Konečně osobně!

florbal

Prvního ročníku Virtuálního běhu pro Paraple se za tým Orky zúčastnilo 44 hráčů, trenérů, rodičů 
a fanoušků. Cíl jsme měli symbolicky doběhnout do Afriky, ten jsme ale nakonec výrazně překonali. 
Celkem během měsíce urazila Orka neuvěřitelných 5 775 kilometrů! Nejen že jsme přispěli finanční 
částkou na pobytovou službu sociální rehabilitace, kterou Centrum Paraple poskytuje, ale také jsme 
si po delší pauze pořádně zasportovali v přírodě. Všem účastníkům děkujeme a těšíme se na další 
společné sportovní zážitky.
Informace o aktuálním dění v klubu naleznete na www.orka.cz.

Martin Bajer

Orka v běhu pro Paraple překonala 5 775 km

Jak Orka běhala pro Paraple. Foto: Martin Bajer
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Trénink překážek. Foto: archiv OCR Čelákovice

s několika variantami tratí Gladiator Race na milovickém tankodromu. Úžasný pocit moci opět běžet 
závod! Absolutní třešničkou na dortu pro nás bylo otevření nového OCR hřiště přímo na Městském 
stadionu. Díky velké vstřícnosti vedení města jsme podobu hřiště mohli navrhnout my. Nyní s od-
stupem dvou měsíců s radostí zhodnocujeme, že se nám podařilo vytvořit naprosto unikátní OCR 
hřiště, na které se sjíždí sportovci ze širokého okolí. Návštěvy z Prahy jsou tu běžné, ale už se za 
námi byly podívat i skupinky od Přelouče až po Plzeň. Zároveň se tímto hřištěm podařilo perfektně 
doplnit mozaiku stávajících hřišť po Čelákovicích, a pokrývají tak různorodé potřeby sportovců.
V červnu už na nás čekala řada závodů od pokračování OCR ligy pořádané Gladiatorem až po 
Bedřichovského Bastarda na Máchově jezeře. Tento letní měsíc nám přinesl obnovení tréninků v pl-
ném režimu s jedinou změnou – všechny venkovní. Mohli jsme tak pořádat naši specialitu, trénink 
překážek OCR Monkeys již na novém hřišti, a využít ho tak naplno. Příjemné ohlasy dostáváme také 
na venkovní lekci jógy, kterou začínáme nedělní rána. Přijďte i vy zjistit, že zdravý pohyb může být 
zábavný! Honza Pfeffer, OCR Čelákovice

TJ Spartak Čelákovice

Tak se soutěže, jak bylo avizováno, ke konci 
května rozjely na všech úrovních pořádaných 
ČNS a KNS.
A-tým v prvním zápase podlehl v Čakovicích 6:4.
Nestihl nástup domácích a prohrával již 4:0. Pro-
střední část však patřila Čelákovicím, a tak bylo
srovnáno na 4:4. Odvetné dvojky však patřily
domácím. Další zápas ve Vsetíně byl odložen na
5. 9. 2021, a tak následovalo utkání na domácím
hřišti s Žatcem. Úvod Čelákovickým vyšel a po
dvojkách vedli 2:0. Další body přidali v trojce
a singlu. A když vyhráli i odvetné trojky, byl na
ukazateli stav 6:2. K dalším zápasům odjíždí do
K. Varů, Modřic, Vsetína a končí na podzim do-
mácím zápasem s Benešovem.
Do soutěže vstoupili vítězně i dorostenci. Nej-
dříve deklasovali 0:7 domácí Přerov a poté si 
připsali tři body výhrou doma nad Benešovem. 
Velkého úspěchu dosáhli v Karlových Varech na 
MČR v dvojkách a trojkách. V sobotních dvoj-
kách Nesládek s Löffelmannem vypadli ve čtvrt-
finále, ale vše si vynahradili v nedělních trojkách, 
kdy k nim přibyl Seidl. Porazili vše, co jim stálo 
v cestě, a po zásluze kralují na dorosteneckém 
trůnu. Petr Nesládek byl ještě vyhlášen nejlepším 
hráčem turnaje.
Do ženské soutěže se přihlásily jen čtyři týmy. 
K Čelákovicím ještě Santoška, Vršovice a Český 
Brod. Soupeřky to jsou opravdu skvělé a také 
tomu napovídaly výsledky. S Českým Brodem 
prohra 0:6, s Vršovicemi 2:6 a se Santoškou 4:6. 
V mnoha případech nutno podotknout, že děvča-

Nohejbalový oddíl
ta dokázala sehrát vyrovnané třísetové zápasy. 
V KP B-tým zatím sehrál jeden zápas v Nymburce 
a s prohrou 6:1 je na šestém místě. Vede Nym-
burk, poslední je Benešov.

Petr Flekač

Na snímku vítězná čelákovická trojka z MČR. Zleva: Sei-
dl, Nesládek, Löffelmann. Foto: M. Flekač

Vlevo smečující Nesládek. Foto: M. Spilka

Šachový oddíl
A je to tady, vážení. Po rozvolnění se nám po-
dařilo uspořádat první prezenční turnaj, a ne 
ledajaký, ale rovnou Krajský přebor kategorie 
HD8 v rapid šachu. Naši svěřenci, svědomitě 
se připravující na restart soutěží, byli připraveni. 
A i když počet osob byl omezen na 5 členů jed-
noho klubu, s napětím jsme očekávali výsledky. 
Však v této kategorii jsme v posledních 4 letech 
vždy brali některou z medailí. Svědomitá práce 
se vyplatila. Krajským přeborníkem v kategorii 
H8 se stal Jáchym Fadrný, který v soutěži do-
minoval a bez ztráty bodu vyhrál. Neztratili se 
ani Jonáš Fadrný a Štěpán Kohout, kteří obsadili 
čtvrté a páté místo. V kategorii dívek jsme drželi 
palce Ellen Topenčíkové a Terezce Korabíkové 
a ani děvčata nezklamala. Ellen obsadila bronzo-
vou pozici a na Terezku zbyla bramborová me-
daile. Krásný výsledek – v prvním turnaji sezony 
hned dvě medaile. Jonáš a Elen byli navíc i nej-
mladšími hráči turnaje, a pokud vytrvají v trénin-
ku, máme za rok znovu dvě želízka v ohni.
Druhou akcí, která byla také pořádána naším 
klubem, byla kvalifikace na MČR týmů mladších 
žáků. Kvalifikace se zúčastnily týmy Joly Lysá 
nad Labem, Sokol Buštěhrad a domácí ŠK Spar-
tak Čelákovice. Náš tým ve složení Bruno Topen-
čík, Vítek Čanda, Vojtěch Sedmihradský, Jáchym 
Fadrný, Sabina Jeníková a Tess Hujová sice ne-
patřil k favoritům, ale byl pevně rozhodnut se o je-
diné postupové místo poprat. Po úvodní remíze 
s Lysou 3:3 to vypadalo nadějně, ale těsná poráž-
ka s Buštěhradem nám stačila pouze na druhou 
pozici. Nevadí. Náš tým je velmi mladý a nezku-
šený, za rok se to určitě otočí a věřím v postup.
V měsíci červnu nás ještě čekaly dvě velké akce. 
Krajský přebor v rapid šachu kategorií HD10–
HD14, který je zároveň postupovým na MČ. 
Druhou velkou akcí bylo MČR ve vážném šachu 
v kategoriích HD10–HD14. Po loňské zrušené 
kvalifikaci, kde tradičně loupíme postupy, se ho 
letos mohly zúčastnit pouze tři naše svěřenky-
ně, a to Sabina Jeníková, Tess Hujová a Linda 
Vlčková. 
Ke konci školního roku již tradičně patří „Šachy 
v přírodě“.
Všichni naši malí svěřenci se již těší na náš tá-
bor, který proběhne v hotelu Jizera. Na závěr 
nezbývá než popřát všem dětem hezké prázd-
niny a doufat, že se v září v pořádku setkáme.
Zájemci z řad dětí a dospělých, kteří se chtějí 
s námi věnovat královské hře, se mohou přihlá-
sit na tel.: 604 713 180.

Peter Janda

Jáchym Fadrný. Foto: archiv oddílu
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Nový atletický oddíl Atletika Čelákovice, z. s.

atletika

Na začátku roku vznikl nový samostatný at-
letický oddíl Atletika Čelákovice, z. s., který 
navazuje na fungující oddíl atletiky vedený 
deset let pod hlavičkou TJ Spartak Čelákovi-
ce. Třináct trenérů a přes 200 mladých atletů 
už sportuje pod novým logem.
První závod, který jsme uspořádali 2. června, 
byla celostátní akce pod záštitou Českého 
atletického svazu na podporu atletiky s ná-
zvem „Spolu na startu“. Závodů se zúčastnilo 
přes 100 čelákovických atletů a zařadili jsme 
se tak mezi dalších 250 oddílů z celé České 
republiky, které oslavovaly tento atletický 
svátek.
Ani koncem června jsme nelenili a uspořá-
dali spolu s AK Sokol Nehvizdy „Polabský 
pohár družstev přípravek“, premiérový roč-
ník závodu pro desetičlenná družstva pří-
pravek uspořádaný na Městském stadionu  Tým dětí a trenérů na Polabském poháru. Foto: Tereza Rubešová

SK UNION – FOTBAL SE ROZBÍHÁ
Konečně jsme se dočkali, že Corona polevila, 
a tím bylo umožněno sportování i na amatérské 
úrovni. Fotbalové soutěže byly anulovány, a tak 
do konce června byl dán prostor i pro přípravné 
zápasy. Union využil možnosti pozvání na turnaj 
o „Pohár Labe“ pořádaný Slovanem Lysá. Kro-
mě Unionu jsou přihlášena mužstva Polabanu
Nymburk (divize), AFK Semice (I. B třída), SS
Ostrá (I. B třída), AFK Milovice (OP) a pořádající
Slovan Lysá (KP). V době, kdy píši tyto řádky,
jsou odehrána tři kola, ve kterých Union získal
2 body. Zápasy si připomeneme.
AFK SEMICE–SK UNION 3:3
Branky: Janák, Štrobl, Filip
Trenér Skuhravý složil mužstvo z dospělých
i dorostenců. Samotné utkání nezačalo pro
hosty dobře a již v 5. min. po rohovém kopu šli
domácí do vedení. Postupem času přebíral Uni-
on iniciativu, kterou potvrdil v závěru první půle
góly Janáka a Štrobla. V 65. min. zvýšil z trest-
ného kopu Filip na 1:3, ale v závěru domácí vy-
užili dvou zaváhání a srovnali na konečných 3:3.
SS OSTRÁ–SK UNION 1:1
Branka: Kolovecký
Po většinu hry mezi oběma šestnáctkami oba
celky měly několik šancí. Využita byla jediná,
když se v pokutovém území uvolnil Kolovecký
a střelou k tyči poslal Union do vedení. Po pře-
stávce se vyznamenal brankař Janda, když vy-
chytal nájezd soupeře, Kolovecký v dobré šanci
brankaře nepřekonal. Brankař Unionu si poradil
s nebezpečnou střelou, ale v 85. min. nezabrá-
nil trestnému kopu Chramosty – 1:1.
SLOVAN LYSÁ–SK UNION 4:3
Branky: Haloun 2, Kadeřábek
První porážka v turnaji, i když Union sehrál
s účastníkem přeboru vyrovnanou partii. Hosté
se ujali vedení z penalty, domácí po chvíli skóre
otočili. Ještě do přestávky vyrovnal Haloun –
2:2. Po přestávce došlo k prostřídání, domá-
cí získali mírnou převahu a v závěru rozhodli
o svém vítězství. V 84 min. vyrovnali a v 86 min.
rozhodl dorážkou Brabec na 4:3. Trenér byl

s výkonem spokojený, ale upozornil na zbyteč-
né chyby v defenzívě.
Ještě ke složení kádru – s aktivní činností skon-
čil Tomáš Matějka, který za Union sehrál 347 
zápasů a vstřelil 12 branek – děkujeme!
Hráčskou kariéru přerušil i Petr Bařina z osob-
ních důvodů. Matěj Pikous zatím na operaci 
kolena nebyl, lékaři spoléhají na čas. Naopak 
do mužstva přišli na zkoušku Kredba, Roubal, 
z Neratovic by se měl vrátit Nesládek – to vše 
zatím je v rovině „oťukávání“, takže jakékoli zá-
věry jsou předčasné.

Starší přípravka sehrála první turnaj po karan-
téně v Kounicích – výsledek 1. místo, nejlepším 
brankařem byl vyhodnocen unionský Tomáš 
Filip.

100 LET FOTBALU
V rámci oslav 100 let fotbalu je instalová-
na výstava na panelech umístněných na 
náměstí a výstava trofejí v informačním 
centru v Městském muzeu. Zároveň Měst-
ské muzeum vydává publikaci věnovanou 
čelákovickému fotbalu – sledujte webové 
stránky, abyste si ji mohli zakoupit. Pláno-
vána jsou i utkání bývalých hráčů, termín 
bude určen.

Milan Šikl

Na Unionu se uskuteční ve dvou turnusech, 
12.–16. a 19.–23. července, fotbalová ško-
la Lukáše Váchy. Informace a přihlášky 
u Jana Sirového, tel.: 775 927 071.

První utkání po skončení karantény sehrál Union v Semicích. Momentka zachytila souboj Choury se soupeřem. 
Foto: Vl. Malinovský
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v Čelákovicích. Na akci bylo šest oddílů ze 
Středočeského kraje, které svedly boje o po-
hár a originální medaile. 
Konec školního roku jsme tradičně zakončili 
oddílovými závody pro všechny kategorie, už 
podesáté.
O prázdninách nás čekají pro velký úspěch 
už dva turnusy oblíbeného a již tradičního 
Atletického tábora v Křižanově, který pořá-
dáme ve spolupráci s MDDM Čelákovice. 
Noví zkušení trenéři určitě přispějí k ještě 
větší prestiži našeho tábora. Na druhou polo-
vinu prázdnin máme, ve spolupráci s Ekolan-
dií, připravený nový týdenní příměstský tá-
bor, další týden plný sportu a her. Detaily se 
dočtete v příštím vydání Zpravodaje. A hurá 
na prázdniny.

Miroslav Šup  
a Radim Vysloužil

čelákovická 
sportovní, p. o.
Sady 17. listopadu 1753, Čelákovice
tel.: 731 591 418
e-mail: info@sportcelakovice.cz
http://www.sportcelakovice.cz

Městský bazén
OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST 

ČERVENEC–SRPEN 2021

po – – 16.00–21.00
út – – 16.00–21.00
st – – 16.00–21.00
čt – – 16.00–21.00
pá – – 16.00–21.00
so – – 16.00–21.00
ne – 11.00–12.00 16.00–21.00

(9.00–11.00 senioři)
Pozn.: V průběhu otevírací doby pro veřejnost může být 
kdykoli jedna plavecká dráha vyhrazena k jiným účelům.
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Léto je tady a plno plánů 
s ním!

Za pár dní je tady náš první všestrannostní tá-
bor, ale i sokolský výlet do Jizerských hor. Jako 
správní výletníci se projedeme vlakem se vším 
potřebným na zádech! Pokud se chcete přidat, 
je právě nejvyšší čas se přihlásit na www.sokol-
celakovice.cz!
Kromě sportovních a pohybových aktivit se ne-
jen našim členům snažíme přiblížit informace 
z historie i současnosti veškerého sokolského 
života. Přinést všem trochu vzdělání, ale i zá-
bavy a zajímavých námětů. Se souhlasem Mi-
nisterstva kultury pro vás budeme pravidelně 
vydávat Sokolský aktivník. V našem občasníku, 
který si můžete zakoupit jak v tištěné, tak elek-
tronické podobě, se dozvíte střípky z historie 
čelákovického Sokola, ale i historie Sokola sa-
motného. Najdete tam pár tipů, jak být zdra-
vější a spokojenější, rozhovory se zajímavými 
osobnostmi a i nějaké hry, soutěže a kalendář 
nejbližších akcí.
Za celou TJ Sokol Čelákovice vám přeji krásné 
slunečné léto, pokud možno plné pohybu a zá-
žitků na celý život!

Adéla Zelenková, hospodářka

TJ Sokol Čelákovice

Utíkající děti a trenér. Foto: Naty Kailerová




