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Pronájem obecních bytů str. 5
Město nabízí k pronájmu obecní byty s nadstan-
dardním nájemným, jejichž nájemci budou vy-
bráni tzv. obálkovou metodou.

Rozhovor s vedením města str. 6–7
Starosta Josef Pátek a místostarostové Petr 
Studnička a Miroslav Opa odpovídají na otázky 
k aktuálnímu dění ve městě ve velkém prázdni-
novém rozhovoru.

Certifikace Cyklisté vítáni str. 14
I v Čelákovicích jsou certifikovaná zařízení 
v projektu Cyklisté vítáni. Jsou jimi Městské mu-
zeum provozující infocentrum, restaurace U Bo-
huslavů a penzion Na Vošverku.

Úspěch nohejbalového oddílu str. 18
Nejlepším hráčem nohejbalového turnaje v ma-
ďarském Káposváru, kterého se zúčastnili spor-
tovci ze sedmi států, byl vyhlášen Michal Kolen-
ský. Blahopřejeme!

z obsahuODPADY V ROCE 2021

Poplatek platí každá fyzická osoba přihlášená 
v obci, tedy každý, kdo má v Čelákovicích tr-
valý pobyt, a dále každý, kdo má ve vlastnictví 
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo 
rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná 
osoba, a to také ve výši 612 Kč jako za jednu 
fyzickou osobu. 
Zásadní změna v tomto roce je v tom, že nebu-
dou vytištěny, a tedy ani distribuovány složen-
ky do domácností s informací o výši poplatku 
a dalších údajích, jako to bylo do loňského roku.
Část občanů každoročně poplatek zaplati-
la ještě před doručením složenek, je tomu 
tak i letos. Pro ty se tedy celkem nic nemění. 
Předpokládáme, že převážná část z vás po-
platek bude platit převodem ze svého ban-
kovního účtu na účet města. Tento způsob 
také preferujeme, ale je možné provést úhra-

V Čelákovicích jsou aktuálně tři certifikovaná zařízení v rámci projektu Cyklisté vítáni. Město Čelákovice je zároveň zapojeno do produktu Labská stezka. Obě aktivity jsou 
koordinovány Nadací Partnerství. Podrobnosti o cyklostezkách a cyklotrasách ve městě a jeho okolí jsou součástí srpnového tématu měsíce. Foto: -dv-

Výše poplatku za komunální odpad je v tomto roce 612 Kč za osobu. Splatnost poplatku je 
určena Obecně závaznou vyhláškou E 1/2020 města Čelákovic do 30. září 2021.

du i v pokladně Městského úřadu (1. pat- 
ro radnice II, Stankovského č. p. 1650 – Obecní 
dům) – hotově či kartou, samozřejmě i složen-
kou.
Aby platba proběhla v pořádku – aby ji bylo 
možné identifikovat, tzn. přiřadit k předpisu, kte-
rý máte vytvořen, je nutné zadat kromě správné 
částky i variabilní a specifický symbol. Pokud 
se u vás od minulého roku nic nezměnilo, výše 
poplatku (např. i za ostatní členy rodiny) zůstává 
stejná, a znáte, také z minulého roku, variabilní 
a specifický symbol, můžete poplatek bez pro-
blémů uhradit na účet města 19–4127201/0100.
Pokud tyto údaje nevíte, potřebnou informaci 
získáte na tel.: 326 929 123 nebo 602 456 000. 
Můžete využít i e-mail: odpady@celakovice.cz.

Karel Majer, vedoucí odboru 
 finančního a plánovacího
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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

Milé čtenářky, milí čtenáři,
srpnový Zpravodaj vychází s výjimkou roku 
2014, kdy došlo ke krátkodobým personálním 
změnám na čelákovické radnici, od roku 2011. 
Nahradil původní letní dvoučíslo a již podesáté 
máte možnost listovat Zpravodajem města bě-
hem obou prázdninových měsíců.
Chci na tomto místě stručně zrekapitulovat, 
o čem srpnové Zpravodaje v uplynulých letech 
referovaly, abychom si uvědomili, k jakým změ-
nám v průběhu času ve městě došlo. A těch změn 
k lepšímu není opravdu málo a možná si ani neu-
vědomujeme, co se za uplynulou dekádu podařilo 
v Čelákovicích a blízkém okolí zrealizovat.
V roce 2011 bylo hlavní zprávou zahájení revitali-
zace čelákovického náměstí, které se uskutečnilo 
15. července před deseti lety. V roce 2012 bylo 
stěžejním sdělením zahájení výstavby bezbariéro-
vé lávky přes Labe. Rok 2013 se nesl ve znamení 
rekonstrukce Sokolovské ulice. V roce 2014 srp-
nový Zpravodaj vydán nebyl, tehdejší předsedkyní 
redakční rady byla Barbora Jungerová, pod jejímž 
vedením bylo vydáno letní dvoučíslo. V roce 2015 
nechyběla informace o uvedení Strojařské ulice 
do provozu. Rok 2016 se nesl ve znamení příprav 
na peronizaci železniční stanice Čelákovice. Ote-
vření nového úseku Labské stezky mezi Čelákovi-
cemi a Lázněmi Toušení bylo tématem roku 2017. 
V roce 2018 byla publikována informace o pod-
poře výstavby kanalizace v Záluží. Prezentování 
výstupů v rámci projektu zaměřeného na vzdělá-
vání v oblasti hudby podpořeného Mezinárodním 
visegrádským fondem bylo tématem roku 2019. 
A konečně v roce 2020 nechyběly podstatné in-
formace k optimalizaci železniční trati mezi Čelá-
kovicemi a Lysou nad Labem. Všechny zmíněné 
jak tvrdé (investiční), tak měkké (vzdělávací) pro-
jekty byly podpořeny dotačně. Zaměření letošního 
srpnového vydání Zpravodaje poznáte ihned po 
jeho prolistování.
Velké množství informací o aktuálních aktivitách 
města naleznete v již tradičním prázdninovém 
rozhovoru s vedením města.
V měsíci srpnu nebudou městem ani jeho pří-
spěvkovými organizacemi pořádány ještě žádné 
hromadné akce. Pevně doufám, že nedojde k vý-
raznému zhoršení epidemické situace v souvis-
losti s šířením onemocnění covid-19 a že bude 
možné od září opětovně tyto akce pro veřejnost 
pořádat. Jednou z prvních akcí, která by se měla 
konat v sobotu 11. září, je Festival sportu na če-
lákovickém náměstí spojený s oslavami 110 let 
budovy čelákovické radnice a souběžně pro-
bíhající Festival volnočasových aktivit v areálu 
Městského domu dětí a mládeže v Havlíčkově 
ulici. Na obě akce jste srdečně zváni!
Přeji vám všem pohodový srpen, užijte si za-
slouženou dovolenou, druhou polovinu prázdnin 
a letního období. A také si přejme méně rozmarů 
počasí…

Miroslav Opa, místostarosta II

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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Jak silně se promítla pandemie covid-19 do 
pořádání farmářských trhů?
PMH: „Cítíme změnu v chování prodejců i zá-
kazníků. S nejistotou, kterou opatření spojená 
s covid-19 přinášela, ubylo nových, začínají-
cích výrobců, kteří využívali farmářských trhů 
k uvedení svých produktů na trh. Tato skupina 
lidí ztratila chuť a odvahu začínat něco nového. 
Na druhou stranu, covid-19 přinesl i pozitivní 
změny. Vnímáme velkou solidaritu zákazníků, 
kteří podporují české zemědělce a výrobce 
a k nákupům na trzích se vrátili ihned, jak se 
trhy opět otevřely.“
Ukončili někteří prodejci svou činnost, ane-
bo se podařilo všem na trhu udržet?
PMH: „Na farmářské trhy se již nevrátilo mno-

ho řemeslníků a producentů výrobků, protože 
na tyto dopadly restrikce nejvíce. Během pan-
demie byly farmářské trhy uzavřeny po určitou 
dobu úplně a pak došlo k uvolnění prodeje 
pouze potravin. Takže lidé vyrábějící kosmetiku, 
textilní výrobky, košíky, šperky, keramiku a jiné 
nemohli na trzích prodávat velmi dlouhou dobu 
a mnozí z nich již neměli žádné rezervy.“
Pořádáte trhy v řadě měst nejen v Polabí. 
Jaké jsou podle vás důvody, že v Čelákovi-
cích jsou mezi veřejností trhy tak oblíbené, 
alespoň soudě podle návštěvnosti?
PMH: „Je to souhra mnoha dobrých fakto-
rů. Čelákovické náměstí je velké a velmi dob-
ře řešené, takže se sem vejde mnoho stánků. 
Předchozí i současné vedení města trhy vždy 

podporovalo, takže jsme vždy našli společné 
řešení všech situací. Trhy jsou v sobotu, což 
se v počátku zdálo jako velmi riskantní. Muse-
li jsme nejprve napravit dobré jméno trhů po 
předchozím provozovateli a přesvědčit prodej-
ce, že má smysl opět do Čelákovic přijet, i když 
je v sobotu mnoho dalších trhů. Sobotní trhy 
umožní nákup všem, kdo jsou v týdnu v práci, 
a zároveň je to i místo setkávání, což je další vý-
znamná role farmářských trhů. Dnes je již málo 
míst v našem životě, kde bychom přirozeným 
způsobem potkávali sousedy a známé, a so-
botní farmářské trhy jsou určitě jedním z nich. 
Nejdůležitějším faktorem v tomto mixu jsou če-
lákovičtí zákazníci. Jsou to lidé, kteří se zajímají 
o dění kolem sebe, je tu silný komunitní život 
a lidé jsou ochotni investovat do svého zdraví. 
Je zajímavé sledovat, jak je v každém městě 
jiné složení obyvatel, a ti pak formují charakter 
a sílu trhu. Jsme za čelákovické zákazníky velmi 
vděční.“
Máte představu, co jsou nejžádanější komo-
dity na trzích?
PMH: „Určitě to bude sezonní ovoce a zeleni-
na, jejichž kvalita, chuť a vůně na trhu je nesrov-
natelná se zbožím, které cestovalo stovky kilo-
metrů a dozrávalo ve skladech. Velký zájem je 
o kvalitní mléčné výrobky, vajíčka a také maso. 
Fenoménem čelákovických trhů jsou grilovaná 
kuřata, o která je tu vždy velký zájem.“
Ptají se zákazníci po regionálních potravi-
nách či konkrétních značkách?
PMH: „Zákazníci mají oblíbené prodejce na 
trhu, ke kterým se vracejí, ale obvykle nevyhle-
dávají konkrétní značky. Regionální potraviny 
na trhu obstojí, pouze pokud nabízí dobrou 
chuť a kvalitu. To jsou hlavní kritéria při výběru 
potravin.“
Děkuji vám za rozhovor a přeji vám a všem 
prodejcům hodně spokojených zákazníků na 
Polabských farmářských trzích v Čelákovicích!

Petr Studnička, předseda redakční rady  
Zpravodaje

Rozhovor s organizátory oblíbených sobotních Polabských farmářských trhů
Farmářské trhy na čelákovickém náměstí probíhají celoročně (s výjimkou prvních dvou ledno-
vých týdnů, pomineme-li covid-19) v sobotu od 7.30 do 12.00 hod. a jejich organizátory jsou 
Pavlína a Martin Honzů (PMH). V době pandemie covid-19 při platnosti vybraných restriktiv-
ních opatření byly trhy buď zakázány úplně, anebo byly povoleny, nicméně bylo na nich možné 
prodávat pouze vyjmenovaný sortiment a bylo nutností dodržovat celou řadu omezení. Proto 
jsem položil několik otázek jejich organizátorům k aktuální situaci.

INFORMACE PRO 
OBČANY ZÁLUŽÍ

Předání stavby přípojek a podpis do-
datků na odvádění splaškových vod 
s 1. SčV, a. s., proběhne v klubovně Na 
hřišti v pondělí 16. srpna 2021 v 17.00–
20.00 hod. Účast je důležitá!
Kdo se nebude moci zúčastnit, má možnost 
po tomto datu vyzvednout si dokumenty 
k přípojce po telefonické domluvě na Měst-
ském úřadu (tel.: 326 929 113) a dodatky 
smluv s 1. SčV, a. s., na kontaktním místě 
Na Požárech 1882, Čelákovice, tel.: 840 111 
322.

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.

Tradiční sobotní čelákovické Polabské farmářské trhy. Foto: -dv-
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Prodej bytů v Milovicích
Zastupitelstvo města schválilo dle pravidel po-
stupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 
Čelákovic v obci Milovice, vymezených v do-
mech č. p. 501, 502, 606 a 621, jejichž způsob 
využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej 
24 jednotek.

Finanční záležitosti
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové 
opatření – změnu rozpočtu města Čelákovic 
2021 č. 11, účetní závěrku města Čelákovic 
sestavenou k 31. 12. 2020 včetně převodu vý-
sledku hospodaření, závěrečný účet města Če-
lákovic za rok 2020 a souhlasilo s celoročním 
hospodařením města Čelákovic v roce 2020, 
a to bez výhrad.

Odkup pozemků pro parkovací dům
Zastupitelstvo města schválilo v rámci inves-
tiční akce města „Výstavba parkovacího domu 
u žst. Čelákovice, včetně revitalizace před-
nádražního prostoru“ kupní cenu za budoucí 
odkup pozemku p. č. 3230/10 – ostatní plocha 
o výměře 1 530 m2 a části p. č. 3230/5 – ostat-
ní plocha, dle konceptu geometrického plánu 
č. 2896-140/2021 části označené jako p. č. 
3230/11 – ostatní plocha o výměře 5 m2 a p. č. 
3230/12 – ostatní plocha o výměře 2 m2 z cel-
kové výměry 49 192 m2, vše v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice. Kupní cena je 1 170 000 Kč 
+ 21 % DPH (celková cena 1 415 700 Kč) od 
stávajícího vlastníka nemovitostí – České drá-
hy, a. s.

Vyhláška města E 1/2021 o stanovení škol-
ských obvodů
Zastupitelstvo města schválilo a vydalo Obec-
ně závaznou vyhlášku E 1/2021 města Čeláko-
vic, kterou se mění Obecně závazná vyhláška 
E 2/2016 města Čelákovic, o stanovení škol-
ských obvodů mateřských škol zřízených měs-
tem Čelákovice.

Dary moravským obcím
Zastupitelé schválili finanční dary obcím Valtice, 
Břeclav, Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulči-
ce, Lužice, Hodonín a Kryry, a to ve výši 40 ti-
síc Kč každé.

Nové sportovní hřiště
Zastupitelstvo města souhlasilo s realizací 
akce „Nové sportovní hřiště u ZŠ Čelákovice, 
J. A. Komenského 414“ z vlastních zdrojů s vy-
užitím prostředků z prodeje bytů v Milovicích.

Výběr z usnesení ZM č. 20 ze dne 23. 6. 
a č. 21 ze dne 2. 7. 2021.

Finanční záležitosti
Rada města schválila rozpočtové opatření – 
změnu rozpočtu města Čelákovic 2021 č. 12, 
účetní závěrky 13 příspěvkových organizací 
města za rok 2020 a uložila 7 z nich realizovat 
nápravná opatření uvedená v příslušných Zprá-
vách o prověrce hospodaření a sestavení účetní 
závěrky za rok 2020, a to do 30. 9. 2021, nebo 
v termínu daném auditorem, a o vypořádání 
opatření vydat zprávy.

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, 19 zá-
měrů na prodej bytových jednotek.

Vodovod v ulici Václava Kálika
Radní schválili zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce s názvem „Čeláko-
vice – Obnova vodovodního řadu, ul. Václava 
Kálika“ postupem dle čl. 3 odst. 1 Směrnice 
č. I/11/2018 k zadání veřejných zakázek malého 
rozsahu, a to společnosti 1. SčV, a. s. Zároveň 
schválili uzavření a text příslušné smlouvy o dílo 
v ceně 2 267 250 Kč bez DPH.

Výstavba nového objektu MDDM
Rada města schválila uzavření a text smlouvy 
o dílo se společností GasNet, s. r. o., na akci 
„Výstavba objektu MDDM v ulici Kollárova, Če-
lákovice“.

Šablony III
Rada města schválila přijetí dotací Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 
z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělá-
vání (Výzva č. 02_20_080, Šablony III), a to
n  pro Základní školu Čelákovice, J. A. Komen-

ského 414, p. o., ve výši 1 247 679 Kč na reali-
zaci projektu „ZŠ Komenského – Šablony III“;

n  pro Základní školu Čelákovice, Kostelní 457, 
p. o., ve výši 1 091 936 Kč na realizaci projek-
tu „ZŠ Kostelní – Šablony III“;

n  pro Mateřskou školu Čelákovice, J. A. Komen-
ského 1586, p. o., ve výši 445 224 Kč na reali-
zaci projektu „MŠ Komenského – Šablony III“;

n  pro Mateřskou školu Čelákovice, Přístavní 
333, p. o., ve výši 355 455 Kč na realizaci pro-
jektu „MŠ Přístavní – Šablony III“;

n  pro Mateřskou školu Čelákovice, Rumunská 
1477, p. o., ve výši 460 950 Kč na realizaci 
projektu „MŠ Rumunská – Šablony III“.

Oprava povrchu ulice B. Smetany
Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo 
mezi městem Čelákovice a REVIS – Praha, 
spol. s r. o., jako zhotovitelem na plnění veřej-
né zakázky malého rozsahu s názvem „Opra-
va živičného povrchu ul. B. Smetany“ v ceně 
524 282,62 Kč bez DPH.

Rekonstrukce komunikací ulic S. K. Neu-
manna a Bratří Čapků
Rada města schválila uzavření a text smlouvy 
o dílo mezi městem Čelákovice a VDI PROJEKT 
s. r. o., jako zhotovitelem na plnění veřejné za-
kázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice 

– PD – Odvodnění a rekonstrukce komunikací 
v ul. S. K. Neumanna a Bratří Čapků“ v ceně 
382 500 Kč bez DPH.

Projektová dokumentace „Vořechovka – 
Záluží“
Rada města schválila uzavření a text smlouvy 
o dílo městem Čelákovice a Ondřejem Vojtíš-
kem jako zhotovitelem na plnění veřejné za-
kázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice 
– Zpracování PD – Regenerace komunikace 
a návsi Vořechovka – Záluží“ v ceně 734 800 Kč 
(neplátce DPH).

Úvoz V Nedaninách
Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo 
mezi městem Čelákovice a DIS Praha, s. r. o., 
jako zhotovitelem na plnění akce „Čelákovice 
– Oprava úvozu V Nedaninách“ v celkové ceně 
413 222,45 Kč bez DPH.

Přístaviště – parkoviště a chodník
Rada města schválila uzavření a text smlouvy 
o dílo mezi městem Čelákovice a VDI PRO-
JEKT, s. r. o., jako zhotovitelem na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„Čelákovice – PD – Komunikace a chodník ul. 
Křižíkova – K Lávce, parkoviště u přístaviště“ 
v ceně 325 000 Kč bez DPH.

Střecha knihovny
Rada města schválila zadávací dokumentaci ve-
řejné zakázky malého rozsahu na stavební prá-
ce s názvem „Oprava střešního pláště Městské 
knihovny Čelákovice“.

Výběr z usnesení RM č. 12–13/2021.
-dv-

o čem jednali zastupitelé a radní města

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

n MÍSTNÍ POPLATEK ZA PSA
Základní sazba: 1 000 Kč/první pes, 1 200 Kč/
další pes, 200 Kč/důchodce/první pes, 300 Kč/
důchodce/další pes. Sazba v rodinném domě: 
200 Kč/první pes, 400 Kč/další pes, 100 Kč/dů-
chodce/první pes, 150 Kč/důchodce/další pes.
Splatnost poplatku byla 31. března 2021.

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

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

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

informace

Hřiště u ZŠ v ulici J. A. Komenského. Foto: -dv-
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pronájem obecních bytů

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

n V PROKOPĚ Č. P. 1352, BYT Č. 4, ČELÁ-
KOVICE
Byt č. 4 o velikosti 3+1 o celkové ploše 85 m2 (za-
počitatelná plocha 80,08 m2 – sklep je započten 
½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 
23,99 m2, 2. pokoj 13,68 m2, 3. pokoj 16,40 m2, 
kuchyň 8,80 m2, předsíň 6,71 m2, koupelna a WC 
4,39 m2, spíž 1,19 m2, sklep 9,84 m2.
Byt je situovaný ve 2. podlaží čtyřvchodového tří-
podlažního cihlového domu se sedlovou střechou 
a půdní vestavbou. Dům byl vybudován v roce 
1949. Vytápění a dodávka teplé vody jsou zajiš-
těny z kotelny umístěné v domě. 
Výše nájemného je minimálně 12 012 Kč měsíč-
ně (150 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhled-
né obálce označené nadpisem: Pronájem bytu 
č. 4, V Prokopě č. p. 1352, Čelákovice, při po-
dávání nabídky musí žadatel složit jistotu ve výši 
5 000 Kč na č. ú.: 107-6915360247/0100, pod 
VS: 1352004.

n PROKOPA HOLÉHO Č. P. 1399, BYT Č. 8, 
ČELÁKOVICE
Byt č. 8 o velikosti 1+1 o celkové ploše 55,53 m2 

(započitatelná plocha 52,97 m2 – sklep je zapo-
čten ½ plochy), sestávající z těchto prostor: po-
koj 13,12 m2, kuchyň 29,25 m2, předsíň 3,07 m2, 
koupelna 4,96 m2, sklep 5,13 m2. Byt je situova-
ný ve 4. podlaží dvouvchodového čtyřpodlažní-
ho zděného domu s valbovou střechou a půdní 
vestavbou. Dům byl vybudován v roce 1955. 
Vytápění a dodávka teplé vody jsou zajištěny ze 
systému CZT. 
Výše nájemného je minimálně 7 946 Kč měsíč-
ně (150 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné 
obálce označené nadpisem: Pronájem bytu č. 8, 
Prokopa Holého č. p. 1399, Čelákovice, při po-

dávání nabídky musí žadatel složit jistotu ve výši 
5 000 Kč na č. ú.: 107-6915360247/0100, pod 
VS: 1399008.

n RUMUNSKÁ Č. P. 1446, BYT Č. 15, ČELÁ-
KOVICE
Byt č. 15 o velikosti 2+1 o celkové ploše 
48,02 m2 (započitatelná plocha 48,02 m2), se-
stávající z těchto prostor: 1. pokoj 15,90 m2, 
2. pokoj 14,06 m2, kuchyň 5,72 m2, předsíň 
5,86 m2, koupelna 3,32 m2, WC 1,12 m2, šatna 
2,04 m2. Byt je situovaný v 5. podlaží třívchodo-
vého pětipodlažního cihlového domu s valbo-
vou střechou a půdní vestavbou. Dům byl vy-
budován v roce 1962. Vytápění a dodávka teplé 
vody jsou zajištěny z kotelny umístěné v domě. 
Výše nájemného je minimálně 7 203 Kč měsíčně 
(150 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhled-
né obálce označené nadpisem: Pronájem bytu 
č. 15, Rumunská č. p. 1446, Čelákovice, při po-
dávání nabídky musí žadatel složit jistotu ve výši 
5 000 Kč na č. ú.: 107-6915360247/0100, pod 
VS: 14460015.

Byty si lze prohlédnout po telefonické do-
mluvě s pracovnicí Q-BYTu pí Vorlíčkovou, 
tel.: 326 996 052.

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

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

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

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

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

n  čestné prohlášení zájemce o způsobilosti 
k právním úkonům;

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

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

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

n  při podávání nabídky musí žadatel slo-
žit jistotu ve výši 5 000 Kč na č. ú. 107-
6915360247/0100 pod unikátním VS (viz 
výše). Jistota mu bude vrácena v případě, kdy 
jeho nabídka nebude vyhodnocena jako nej-

výhodnější, nebo bude započtena oproti sklá-
dané kauci v případě uzavření nájemní smlou-
vy. V ostatních případech se kauce nevrací.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Vyhodnocení nabídek provede komise jmeno-
vaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny 
nabídky předložené po stanoveném termínu, 
neoznačené stanoveným způsobem, neobsa-
hující konkrétní výši nabídky nájemného v ko-
runách, neobsahující požadovaná prohlášení či 
jinak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší, než 
je minimální cena nájemného uvedená v těchto 
záměrech. Na základě předložených nabídek 
sestaví komise pořadí zájemců o pronájem. 
V případě předložení více shodných nabídek na 
1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabídky 
předložili, k dalšímu kolu soutěže stejným způ-
sobem. Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu 
z jakékoliv příčiny odstoupí, nebo nesplní stano-
vené podmínky, bude nájem nabídnut dalšímu 
zájemci v pořadí. V případě, že nebude k dispo-
zici, bude vypsáno nové nabídkové řízení. 
Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do 
pěti pracovních dnů od obdržení usnesení 
RM o souhlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného, uhradí ná-
jemné a zálohy na služby za běžný měsíc ve 
stejném termínu, bude s ním uzavřena nájemní 
smlouva k předmětnému bytu na dobu urči-
tou v době trvání dva 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 dis-
pozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení. 

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

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO 
ROKU 2021/2022

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

Již čtvrtým rokem vychází v letním vydá-
ní Zpravodaje velký prázdninový rozhovor 
s vedením města Čelákovic. Letos poprvé 
až v srpnu. To proto, že zanedlouho oslaví 
životní jubileum starosta města Josef Pátek. 
Proto jsme nejvíce dotazů směrovali právě 
k jeho osobě, nicméně ochuzeni nebudete 
ani o reakce obou místostarostů města.

Pane starosto, dovolte mi v úvodu popřát 
vám především hodně zdraví, štěstí a úspě-
chů, a to jak v osobním životě, tak při řízení 
našeho polabského města. Na začátku listo-
padu letošního roku to bude 15 let, co jste se 
stal členem Zastupitelstva města. V prosin-
ci loňského roku uplynulo 10 let od vašeho 
zvolení starostou města. Jaké máte plány do 
budoucna?
JP: „Děkuji za milé přání. A nyní k vaší otázce. 
Minimálně následující rok a čtvrt se budu podí-
let na rozvoji Čelákovic v pozici starosty města. 
Současné volební období končí na přelomu září 
a října 2022. Letos na podzim přijde období, kdy 
se budu rozhodovat, zda ještě kandidovat, či ni-
koliv. Přece jen by to už bylo mé páté volební 
období v zastupitelstvu. Poradím se se svými 
nejbližšími spolupracovníky. Velmi důležité pro 
mé stanovisko bude rovněž, zda současný tým 
zastupitelů města zvolených za ODS bude dále 
pokračovat, či nikoliv. Aktuálně nemám, s ohle-
dem na množství realizovaných investičních 
akcí, čas se touto otázkou podrobněji zabývat.“

V krajských volbách jste skončil první pod 
čarou. Řada občanů se domnívá, že jste z to-
hoto výsledku zklamán. Neuvažujete o kan-
didatuře do parlamentu?
JP: „Zklamán z výsledku krajských voleb nejsem 
vůbec. Jsem členem komise pro bezpečnost 
a IZS Rady Středočeského kraje a plnohodnotně 
se mohu věnovat řízení našeho města. Vzhledem 
k tomu, že oba místostarostové jsou neuvolně-
ní, tak je důležité, aby nebyla narušena každo-
denní agenda určená k vyřizování v rámci města 
a Městského úřadu. Zde musím poděkovat jak 
panu tajemníkovi, tak všem zaměstnancům úřa-
du za skvěle odváděnou práci. Kandidaturu do 
Poslanecké sněmovny nezvažuji vůbec, senátní 
volby jsou až za pět let, takže to není aktuální. 
Podobně je to s Evropským parlamentem. Stát 
budu na podzim především před zásadním roz-
hodnutím, zda ještě obhajovat funkci starosty, či 
nikoliv.“

Myslela jsem, že vaše kandidatura v blížících 
se komunálních volbách je samozřejmostí. 
Proč zatím nejste pevně rozhodnut?
JP: „Tři funkční období v pozici starosty v sou-
časné turbulentní době jsou de facto 12 let živo-
ta. Rozvoj města v době pandemie covid-19 byl 
o to náročnější. Třeba se objeví mladší a progre-
sivnější kandidáti z jiných volebních stran, kteří 
nabídnou možnost lepší správy věcí veřejných 
a řízení Čelákovic. Do čtvrt roku bude bezpo-
chyby jasné, zda kandidovat budu, či nikoliv. 
Vedle mého osobního rozhodnutí bude záležet 
i na tom, zda můj tým bude chtít spolu se mnou 
pokračovat, či nikoliv. Jsou v něm lidé, kteří jsou 
v zastupitelstvu řadu volebních období. Na jed-

nu stranu mají obrovské zkušenosti, na druhou 
stranu už se mohou cítit unavení, opotřebovaní.“

Jak hodnotíte tři čtvrtiny současného voleb-
ního období Zastupitelstva města Čelákovic?
JP: „Obdobím, které se vyznačuje klidem na 
práci. A za to všem zastupitelům moc děkuji! 
V Zastupitelstvu města se nepolitikaří, ale věcně 
diskutuje a pracuje. Rok 2020 se vyznačuje čís-
lovkou 200, jak to hezky shrnul nezávislý auditor 
města. Tedy 200 mil. Kč byly zůstatky peněz na 
bankovních účtech na přelomu let 2020/2021, 
200 mil. Kč činily investice na území města 
a o 200 mil. Kč se zvýšila hodnota majetku měs-
ta. Přestože jsme si kvůli propadu daňových pří-
jmů v době covid-19 museli vzít bankovní úvěr, 
jsme schopni ho bez problémů splácet.“

Které investiční akce považujete za důležité 
v rozvoji města?
JP: „Především chci zdůraznit, že neslibujeme 
nesplnitelné. Město má nějaké finanční možnos-
ti a provoz města musí být udržitelný. Chci při-
pomenout, že v roce 2018 jsme slíbili dokončit 
tři klíčové investice – Kamenku, Záluží a Jiřinu. 
Snad i ten největší kritik současného vedení 
města musí uznat, že vše splníme. Dostavba zá-
kladní školy v Kostelní ulici byla dokončena a ka-
pacita školy se zvýšila o 200 žáků. Kanalizace 
v Záluží byla dokončena a aktuálně probíhá její 
kolaudace. Jsou před námi v Záluží rekonstruk-
ce povrchů a veřejných prostranství. Po deseti-
letích slibů jsou obě investice u zdárného konce. 
A v Jiřině se masivně investuje a vidět to bude 
především v příštím roce. Moc si cením toho, jak 
se podařilo veškeré práce zkoordinovat s opti-
malizací železniční trati. Těší mne i to, že jsme 
světovou velmocí lávek z UHPC – vedle té přes 
Labe máme dvě další přes Čelákovický potok 
a třetí je před zahájením výstavby. Přesto bych 
se na tomto místě chtěl omluvit všem občanům 
za nepříjemnosti, které jim investiční akce způ-
sobují. Věřím však, že významně přispějí ke zvý-
šení kvality života.“

Vedle těchto strategických investic můžete 
vyjmenovat i nějaké další, menší investice?
JP: „Ano, samozřejmě. Radost mám ze zahá-
jení rekonstrukce Sukovy ulice a části prosto-
ru V Nedaninách. Velmi se zlepšil stav v části 
Sedláčkovy ulice, rekonstruuje se V Prokopě. 
Opravuje se kaplička v Císařské Kuchyni, byl po-
staven žulový kříž na hřbitově. Zprovozněno je 
již psí hřiště. Dokončena je výstavba sociálního 
zařízení v areálu MDDM v Havlíčkově ulici.“

Pane místostarosto Studničko, vy jste roz-
hodnut, zda budete kandidovat v blížících se 
komunálních volbách?
PS: „Zastupitelem jsem se stal, stejně jako pan 
starosta, poprvé v roce 2006. Tehdy mi bylo 
23 let a byl jsem historicky nejmladším zastu-
pitelem města. Pro mne je rozhodování velmi 
jednoduché. Pokud se rozhodne pan starosta 
Pátek kandidovat, půjdu do toho pod hlavičkou 
ODS s ním. Pokud se rozhodne již nekandido-
vat, skončím stejně jako on v samosprávě města 
a budu se věnovat již jen působení na akade-
mické půdě. Na vysoké škole budu od září učit 

již čtrnáctým rokem. U pana starosty si cením 
jeho dokonalé znalosti města z pohledu histo-
rického, strategického i technického. Toho, že 
umí přijímat věcnou kritiku, a uvědomuji si, že to 
s námi v Radě města nemá někdy jednoduché. 
Přesto se chováme vzájemně slušně. Myslím si, 
že je zkušený stratég a s Čelákovicemi a občany 
města to myslí jen dobře.“

Do vaší gesce spadá 10 příspěvkových or-
ganizací města, především z oblasti školství 
a kultury. Jak hodnotíte jejich činnost?
PS: „Nejprve si dovolím poděkovat všem ře-
ditelkám a ředitelům a zaměstnancům všech 
příspěvkových organizací, společnosti Q-BYT 
i Městské policii a Jednotce sboru dobrovolných 
hasičů. V rámci krizového řízení města v době 
pandemie covid-19 jsem se jako místopředse-
da Krizového štábu přesvědčil, že vše fungovalo 
velmi dobře. Bohužel právě oblast školství, kul-
tury, ale i sportu byla významně zasažena. Pro-
to jsme téměř 1,5 roku bez větších kulturních, 
sportovních či společenských akcí, museli jsme 
se vypořádat s distanční výukou a myslím, že 
všichni doufáme, že při dalších vlnách pandemie 
nás nepotká ani lockdown, ani taková restriktivní 
opatření, která zásadním způsobem opět ovliv-
ní naše životy. Obecně si myslím, že jak školy 
a školská zařízení, tak kulturní organizace se 
s tou zvláštní dobou vypořádali v našem městě 
velmi dobře. Ale samozřejmě, že vždy je co zlep-
šovat.“

Covid-19 se určitě promítl do života města. 
Jak se s ním vypořádala samospráva?
PS: „Zmínil bych dvě podstatné věci. Jednak 
jsme poskytli úlevu občanům, živnostníkům 
a podnikatelům. Ať už celoroční slevou inzer-
ce ve Zpravodaji města o 50 %, nebo bezplat-
nou inzercí pro místní živnostníky a podnikatele 
v pěti vydáních Zpravodaje. Rovněž jsme promi-
nuli či snížili o polovinu nájemné v nebytových 
prostorech vlastněných městem. A radost mám 
z toho, že stále ve městě funguje odběrové mís-
to na testování nemoci covid-19, které je velmi 
solidně využívané.“

A na co se můžeme těšit v následujících mě-
sících?
PS: „Pokud nedojde k podstatnému zhoršení 
epidemické situace, tak v září se uskuteční Festi-
val sportu a s ním spojené oslavy 110 let budovy 
radnice. Hlavní hvězdou Zahájení adventu a roz-
svícení vánočního stromu na konci listopadu 
bude zpěvačka Lucie Bílá. A tématem roku 2022 
bude Rok významných osobností města. Kalen-
dárium právě dokončujeme a všichni si najdou 
ten svůj šálek kávy. Máte se určitě na co těšit. Už 
se moc těším, až se opět oblíbené kulturní akce 
vrátí na naše čelákovické náměstí.“

Můžete popsat, zda se nějakých zásadních 
změn dočká dotační politika města?
PS: „Všechny žadatele a subjekty mohu uklid-
nit. Rok před komunálními volbami nebudeme 
provádět radikální změny v zásadách pro posky-
tování dotací. Ale díky postupné stabilizaci eko-
nomiky a rozpočtového určení daní mohu slíbit, 
že do návrhu rozpočtu města pro rok 2022 budu 
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zprávy z radnice

prosazovat, aby se objem dotačních prostřed-
ků oproti letošku zvýšil. Vzhledem ke covidu-19 
jsme letos poskytli dotace v úhrnné výši přibližně 
2,5 mil. Kč, v příštím roce bude k přerozdělení 
určen minimálně dvojnásobek, tedy 5 mil. Kč, 
pokud to schválí zastupitelé. Podpora volnoča-
sových činností i sportovních aktivit dětí a mlá-
deže zůstává nadále prioritou!“

Pane místostarosto Opo, do konce volebního 
období zbývá zhruba rok. Do vaší kompetence 
spadají především investice a Městský stadion. 
Jaké aktivity v této oblasti můžeme očekávat?
MO: „Věřím, že bude brzy zahájena výstavba no-
vého parkovacího domu mezi nádražní budovou 
a cyklověží pro 100 automobilů. Stejně tak bude 
zavěšena bezbariérová lávka pro pěší a cyklisty 
na novém železničním mostu přes Labe. V Ko-
llárově ulici budou zahájeny práce na výstavbě 
nového objektu pro Městský dům dětí a mládeže. 
V areálu Městského stadionu bude zahájena vý-
stavba nového sociálního zařízení a další změny 

k lepšímu v tomto sportovním svatostánku budou 
následovat. Na mysli mám především výstavbu 
nového skateparku. Samozřejmě výhradně na po-
zemcích v majetku města. Velkou pozornost vě-
nujeme i zpracování projektových dokumentací. 
Z těch nejdůležitějších bych zmínil projektové do-
kumentace na výstavbu Domova pro seniory, na 
rekonstrukci budovy bývalé školy v Sedlčánkách 
a na revitalizaci návsi ve Vořechovce v Záluží.“

Řada obcí a měst v Česku investice odložila 
či pozastavila z důvodu propadu daňových 
příjmů. Je tomu tak i v Čelákovicích?
MO: „Absolutně ne. A těch důvodů je hned něko-
lik. Za prvé – městu se daří získávat dotace. Na-
příklad jen na dostavbu Kamenky to bylo téměř 
80 milionů korun. U parkovacího domu to může 
být téměř 90 milionů. Za druhé – propad daňo-
vých příjmů byl nižší, než jsme předpokládali, 
a navíc k útlumu investic nedošlo, neboť jsme si 
vzali výhodný bankovní úvěr s úrokem 1 %. Měs-
to totiž dlouhodobě hospodaří skvěle. Za třetí – 

významné kapitálové příjmy do rozpočtu města 
plynou z prodeje bytů v Milovicích. A vůle celého 
zastupitelstva města je tyto peníze proinvestovat. 
I díky tomu bude moci být v dohledné době zahá-
jena rekonstrukce celého sportovního areálu v sa-
mém centru města u Základní školy v ulici J. A. 
Komenského. A za čtvrté – některé investice jsou 
financovány externími subjekty a my jsme moc 
rádi, že tyto prostředky jsou proinvestovány právě 
v našem městě. Jen namátkou, Správa železnic 
financuje optimalizaci železniční trati, Národní 
technické muzeum dostavbu depozitárního areá-
lu, Středočeský kraj opravy krajských komunikací 
a Ředitelství vodních cest připravuje výstavbu pří-
staviště na Labi. To jsou jednotky miliard, které se 
v rozvoji města bezpochyby pozitivně promítnou. 
Nemusíme se chlubit cizím peřím, podstatné je, 
že se zlepšuje prostředí, ve kterém žijeme.“

Děkuji vám za rozhovor!
Jindra Chourová, členka redakční rady  

Zpravodaje

INVESTICE VE MĚSTĚ

V průběhu měsíce června získala ulice Na Šviho-
vě v úseku od parkoviště k ulici Stankovského nový 
povrch. Nového povrchu se dočká i souběžná ulice 
B. Smetany. Foto: -ps-

Na řadě míst ve městě jsou realizovány investiční akce. V ulici Na Švihově byla dokončena pokládka 
nového živičného povrchu. V Prokopě byl vybudován nový chodník včetně přístupů do jednotlivých 
domů. V Nedaninách byly zahájeny práce v úvozu, rovněž zde bude probíhat oprava vybraných 
komunikací a veřejného osvětlení. Od poloviny července probíhají rozsáhlé stavební práce v Sukově 
ulici, které skončí v průběhu měsíce října. V Císařské Kuchyni je realizována rekonstrukce kaple sv. 
Václava. V lokalitě Za Dráhou probíhá rekonstrukce plynovodu v části ulic Družstevní a Na Požárech. 
Tuto investiční akci nerealizuje město, nýbrž firma provádějící práce pro vlastníka plynovodní infra-
struktury. Vybrané investice jsou zaznamenány na přiložených fotografiích.
Omlouváme se občanům za snížení komfortu bydlení po dobu realizace investičních akcí.

Josef Pátek, starosta, Miroslav Opa, místostarosta II

Od poloviny července do října je z důvodu stavebních 
prací zcela uzavřena Sukova ulice. Pěší průchod k ne-
movitostem je zachován. Foto: -jp-

Na začátku července byly zahájeny práce V Nedaninách 
v úvozu vedoucímu k mlýnskému náhonu. Foto: -ps-

V Prokopě byl vybudován nových chodník a přístupy 
k jednotlivým bytovým domům. Foto: -ps-

V loňském roce se podařilo úspěšně dokončit dostavbu Základní školy v Kostelní ulici, 
jejíž kapacita se zvýšila o 200 žáků. Rekonstrukcí prošla i hala Bios a vybudováno bylo 
v areálu školy i nové sportovní hřiště. Foto: Michaela Jindřišková

Čelákovice jsou světovou velmocí lávek z ultra vysokopevnostního betonu (UHPC). 
Vedle lávky přes Labe byly z tohoto materiálu vybudovány i dvě lávky přes Čelákovický 
potok a vybudována bude přes tento potok i lávka třetí. Foto: -dv-
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Otázka  

????
Je třeba zdůraznit, že před zprovozněním par-
kovacího domu v blízkosti nádraží pro 100 au-
tomobilů, které lze očekávat nejdříve v roce 
2023, nebude město měnit současná pravidla 
parkování. Pro stanovení ceny v parkovacím 
domě budou inspirací ceníky P+R v rámci PID. 
Problematiku dopravy v klidu, tedy parkování, 
bude nutné řešit, a to s ohledem na rychle 
rostoucí počet osobních automobilů připada-
jících průměrně na jednu domácnost. Nemá 
smysl vymýšlet vymyšlené, budeme se řídit 
doporučeními dopravních expertů uvedenými 
v Koncepci mobility, která byla pro potřeby 
města zpracována v roce 2020. Očekávat lze 
zpoplatnění krátkodobého stání v ulicích Ma-
sarykově a Sedláčkově, rezidenční parkovací 
zóny budou vytvořeny především v lokalitě 
pod nádražím. Při zavádění parkovacích zón 
budou rozhodující typ parkování (krátkodobé, 
dlouhodobé) a typy uživatelů (místní obyvatelé, 
dojíždějící, přestupující na vlak/bus, záso-
bování). V centru a v sídlištní zástavbě bylo 
identifikováno 2 400 parkovacích míst.

Petr Studnička, zastupitel

Máme za to, že parkování v centru by mělo 
sloužit na tzv. krátkodobé parkování, sloužící 
převážně k návštěvě obchodů, úřadů a po-
skytovatelů služeb, tedy NE jako místo pro 
dlouhodobé „odstavení“ vozidla. Zajištěním 
dostatku dostupných parkovacích míst u če-
lákovických nádraží vznikne prostor pro jistou 
míru regulace parkování v centru města, např. 
využíváním parkovacích kotoučů, které jsou 
velmi účinným nástrojem v centrech mnoha 
českých i evropských měst. Další možností 
jsou inteligentní parkovací automaty, případ-
ně omezení vyhrazených stání MěÚ pouze na 
určité hodiny v některých všedních dnech. 
Tématu parkování a obecně dopravy ve 
městě se budeme věnovat i v rámci plánova-
né veřejné diskuze s našimi spoluobčany. To 
vše na základě důsledné dopravněinženýr-
ské analýzy, která by zhodnotila nároky na 
parkování v konkrétních místech a časech. 
Domníváme se, že aktuálně již město řadou 
informací tohoto typu disponuje a bylo by 
škoda je nevyužít. Vaši PROČáci.

Zdeňka Tichá, zastupitelka

Po zprovoznění parkovacího domu by dle 
mého názoru mělo následovat období přibliž-
ně tří měsíců, kdy bychom sledovali, jak se 
projeví nová parkovací místa na situaci v okolí 
nádraží. Po vyhodnocení bych se zaměřil 
zejména na ulici Masarykovu a okolní ulice se 
záměrem odlehčení parkovacích míst od aut 
zaparkovaných v návaznosti na železniční do-
pravu a jejich přesun do parkovacího domu, 
tedy na omezení parkování, vyhrazení míst 
pro rezidenty a krátkodobé parkování pro zá-
sobování. Věřím, že parkovací dům u nádraží 
pomůže zlepšit situaci rezidentům v jeho okolí 
a podpoří návaznost na drážní dopravu.

Martin Bajer, zastupitel

Jak byste regulovali parkování v centru města 
po dokončení parkovacího domu u nádraží?

ODS ANO 2011PRO Č

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

Veřejná diskuze k tématu  
Doprava ve městě

Na září pro vás připravujeme další ze série ve-
řejných diskuzí tentokrát na téma „Doprava ve 
městě“. Rádi bychom se pobavili o obchvatu 
města, cyklostezkách a cyklověžích, bezpečnosti 
chodců, parkování, plánování dopravních uzaví-
rek a dalších bodech, které jsou s dopravou ve 
městě spojeny. O přesném termínu konání veřej-
né diskuze vás budeme informovat. Do té doby 
užívejte léto a v září na viděnou! Vaši PROČáci.

PRO Čelákovice, z. s.

senioři

prázdniny se přehouply do své druhé poloviny 
a srpen se neodbytně hlásí o slovo. V lese kvete 
vřes, dozrávají ostružiny a brusinky. Krásné po-
časí láka na procházky a výlety. Dopřejte si rela-
xaci v našem krásném okolí a nezapomínejte na 
pitný režim. Přejeme vám krásné prázdninové 
letní zážitky a těšíme se na shledanou v září.
Na závěr si připomeňme některé ze srpnových 
pranostik:
Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje.
Když pálí srpen, bude pálit i víno.
Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.
Moc hub srpnových, moc vánic sněhových.
Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se oče-
kává.

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

CHARITA NERATOVICE 
U Závor 1458, 277 11 Neratovice

tel.: 315 685 190 
 http://neratovice.charita.cz

e-mail:
sekretariat@charita-neratovice.cz

Charita Neratovice provozuje  
zdravotní a sociální služby ve vlastním  

sociálním prostředí klienta.

Červencové Dny víry
V druhé půlce července jsme v Čelákovicích 
mohli potkat skupiny lidí v nezvyklých bílých 
oděvech. Šlo o bratry a sestry řádu Dominiká-
nů, kteří společně s místní římskokatolickou far-
ností připravili pro obyvatele města týdenní akci 
nazvanou Dny víry.

Během týdne byl nejen otevřený zdejší kostel, 
ale v rámci přednášek, koncertů i duchovních 
aktivit organizátoři vytvořili prostor pro vzájem-
né setkání, a také seznámení s křesťanským 
poselstvím i s řadou dalších témat. Večerní du-
chovní program byl příležitostí ke ztišení v inspi-
rativním prostředí setmělého kostela.
„Podstatou křesťanství není jen nauka, ale pře-
devším osobní vztah s Bohem. Proto jsme rádi, 

Zahajovací mši svatou Dnů vírů v Čelákovicích vedl 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v neděli 18. červen-
ce Dominik kardinál Duka OP. Pozvání administrátora 
Římskokatolické farnosti Čelákovice Sebastiana Piotra 
Kopeće přijal za město Čelákovice místostarosta Petr 
Studnička. Foto: Miloš Špringr

že Dny víry v Čelákovicích neobsahovaly jen při-
pravený program, ale byly vyplněny také řadou 
osobních setkání, rozhovorů a naslouchání,“ říká 
Martin Rosenbaum z dominikánského týmu. 
„Snad se nám podařilo ukázat, že jako křesťané 
máme městu co nabídnout a především, že se-
tkání s Ježíšem Kristem stojí za to.“

Martin Rosenbaum
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střípky z činnosti  
městské policie

V případě potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

Hlídce MP byla oznámena ztráta mobilního tele-
fonu v hodnotě 35 000 Kč. Pomocí vyhledávací 
aplikace byl mobilní telefon lokalizován v panelo-
vém domě a dle hlasitého vyzvánění i dohledána 
konkrétní bytová jednotka. Majitel bytu nejdříve 
tvrdil, že mu vyzvání budík, a později uvedl, že 
vůbec netuší, jak se mu telefon dostal do bytu. 
Vzhledem k tomu byla přivolána hlídka Policie ČR.

Učitelka mateřské školy oznámila, že si rodiče 
nevyzvedli své dítě a telefon nezvedají. Po ně-
jaké době se do školy dostavila maminka, vi-
ditelně pod vlivem alkoholu. Dechová zkouška 
ukázala hodnotu 2 promile. Dítě bylo předáno 
příbuzným a matku řeší Policie ČR.

Strážníci si všimli zamilovaného páru, který se 
zřejmě chystal k milostnému aktu. Vzhledem 
k značnému ovlivnění alkoholem však došlo 
k zamotání do kalhot, které nešly přetáhnout 
přes kotníky a způsobily znehybnění v pozici lež- 
mo na chodníku. Vysvobození zajistili až strážní-
ci a dvojice byla vyslána k domovu.

Na služebnu se dostavila paní, která v Praze na 
Florenci nalezla peněženku s doklady. Podařilo 
se zjistit, že patří ženě z Plzně, která však od-
cestovala na Ukrajinu. Strážníkům se i tak poda-
řilo majitelku kontaktovat a ta zajistila vyzvednu-
tí nálezu příbuznými.

Na služebnu se dostavila zaměstnankyně veřej-
ných toalet a oznámila, že jistý muž je v kabince 
na WC už delší dobu a nereaguje na oslovení. 
Po nějaké době se podařilo strážníkům spící 
osobu probudit a z místa vykázat.

Obyvatel města požádal strážníky o pomoc, 
neboť byl v Praze okraden o doklady a klíče 
k vozidlu. Než zajistí výměnu zámků, má strach 
o odcizení svého vozidla. Poškozenému byla 
poskytnuta pomoc ve formě nasazení „botičky“ 
na vozidlo.

Strážníkům se opět podařilo během posledního 
měsíce vypátrat na území Čelákovic další 2 oso-
by, po kterých bylo vyhlášeno celostátní pátrání. 
Byly předány Policii ČR.

Hlídka přijala oznámení o zmláceném a zkrvave-
ném muži na parkovišti u prodejny Penny. Krev 
byla na první pohled staršího data. Bylo zjištěno, 
že muž strávil noc na záchytné stanici v Praze 
pro své agresivní chování a pěstní souboj, který 
prohrál stylem k. o.

Na nádraží nalezli strážníci dva opilce, kteří zde 
čekali na „trolejbus“. Na každý projíždějící vlak 
pouze mávali s tím, že stále čekají na trolejbus. 
Strážníkům se podařilo zjistit cílovou stanici 
mužů, přesvědčit je, že vlak je nový typ trolej-
busu, usadit je do kupé a zajistit odjezd z města.

Osvětlení ulic a náměstí

chodíme kolem nich

Ulice svých měst začali osvětlovat už starověcí 
Římané nebo Číňané. Jedni z dnešního pohledu 
primitivními olejovými, druzí plynovými svítilna-
mi. V Paříži až v 16. stol. a následně, zásluhou 
císaře Rudolfa II., i v Praze svítily ještě primitiv-
nější, a navíc nebezpečné kotle s hořící prysky-
řicí. V roce 1623 nařídil císař Ferdinand II. praž-
ským měšťanům opatřit k osvětlení ulic smolné 
věnce, ale zapalovat je pouze v případě nebez-
pečí či živelní pohromy. Podobně, ale později 
– od 18. stol., musela být na každých domov-
ních vratech i v Čelákovicích lucerna, která se 
povinně rozsvěcela v případě požáru ve městě.
Zdejší ulice nebyly v noci osvětleny až do 
roku 1864, což nám téměř 30 let vyčítal pří-
slušný krajský úřad v Kouřimi. Město se pak 
ještě rok vymlouvalo na chudobu, než osvítilo 
veřejné prostory sedmi petrolejovými lampa-
mi od místních dárců. Lampy byly většinou, 
s výjimkou radnice a prostranství před koste-
lem, instalovány na jejich domech. Radniční 
lampu včetně petroleje darovala Občanská 
záložna za bezplatné úřadování v jedné z tam-
ních místností. Ostatní petrolej platilo město. 
Překvapivé je, že veřejné osvětlení nebývalo 
a dodnes není povinností obcí. Patří do jejich 
samostatné působnosti podle zákona o obcích 
jako jedna ze záležitostí, které jsou v zájmu jich 
a občanů. Akci k osvětlení veřejných prostorů 
elektrickým proudem zahájilo naše město až 
v prvním desetiletí 20. stol. V roce 1910 zada-
lo stavbu elektrické sítě jedné pražské firmě 
a o rok později už dokonce svítil před domem 
U Chrůmů, řečeno slovy kronikáře, „elektrický 
kiosk“. Postupné osvětlování čelákovických 
ulic a náměstí lze sledovat například na dobo-
vých pohlednicích. Na některých z přelomu 19. 
a 20. stol. jsou ještě petrolejové lampy viditel-
né na nároží staré radnice, na budově bývalé 
restaurace U Tykačů v Sedláčkově ulici nebo 
na jednom z domů v nynější ulici Masarykově. 
Pohlednice Císařské Kuchyně z 20. let 20. stol. 
dokumentuje elektrické osvětlení nynější Čelá-
kovské ulice, z 30. let je pohlednice s osvětle-
ným prostorem před kaplí v Ruské ulici v Jiřině. 
Z mnoha dalších pohlednic lze odvodit, že ve-
řejným osvětlením se až do počátku 2. poloviny 
20. stol. příliš nehýřilo a pamětníci to jistě po-
tvrdí. Ve větru blikajícími žárovkami zpod „šir-
mů“ na kovových konzolách dřevěných sloupů 
bývaly osvětlené křižovatky ulic. Náměstí také 
žárovkami z několika vysokých honosnějších 
kovových „kandelábrů“. Dnes považujeme ve-
řejné osvětlení za komfort, který by měl dokres-
lovat charakter a atmosféru města. Z našich 
ulic postupně mizí poslední svítidla z předchá-
zejících období. Například tzv. „sadovky“, koule 
nebo jiná svítidla, která většinou svítí pánubohu 
do oken a oslňují. Účelnost veřejného osvětlení 
a jeho náklady záleží totiž mimo jiné na souladu 
estetické, praktické a zejména funkční vlast-
nosti svítidel. I mistr tesař se ale může někdy 
zmýlit, a je tomu tak i v našem městě.
Od roku 1910 do roku 1919 dodávala měs-
tu elektrický proud nejen pro účely osvětlení 
továrna Stabenow. Pak smlouvu vypověděla 
a Čelákovice si zajistily elektřinu od elektrárny 
Dražice. Musely ale přebudovat síť ze stejno-
směrného na střídavý proud. Elektřinou přispí-
val do „městských drátů“ od roku 1926 nějaký 
čas také labský mlýn vybavený dvěma vodními 
turbogenerátory. Světlu vstříc, vážení čtenáři.

Ivan Vaňousek
Jeden z dožívajících typů zdejších pouličních svítidel. 
Foto: -iv-

Účel světí prostředky
Když Bůh stvořil člověka, aby v ráji zaléval raj-
čata a strom vědění dobrého i zlého, pro jistotu 
mu namluvil, že umře, když z něj sní byť jen jed-
no jablko. Byla to tak zvaná účelová lež, která je 
v oblibě i dnes, zvlášť mezi politiky. Nepotřebo-
val v ráji člověka, který by toho věděl tolik jako 
on a nebyl také vševědoucí. Zpychnul by, začal 
by si říkat člověk moudrý a chtěl by dělat práci 
odpovídající jeho nové kvalifikaci. Adam pánu 
Bohu věřil, a proto dál vykonával práci přimě-
řenou jeho vzdělání, neboť tehdy ještě nevěděl 
nic o občanské neposlušnosti. A tak zaléval, až 
všechno v ráji rostlo jako z vody, a Bůh viděl, že 
Adam už na to nestačí. Bylo třeba víc pracovních 
sil. Aby nemusel tvořit každého zvlášť, napadlo 
ho, že pro člověka stvoří jednou pro vždy ženu, 
aby se mohl množit dál už sám. Možná, že si 
předtím zapomněl sníst ovoce ze stromu vědění, 
a tak nevěděl, že Eva hned nato spáchá dědičný 
hřích. Aby v tom nebyla sama, povídá: „Představ 
si, Adame, že ti starej pán ohledně toho stromu 
lhal. Jeden had to povídal. Abych věděla, jestli 
to není nějaká bouda, poplašná zpráva, dezinfor-
mace či konspirační teorie, kterých, jak jsi tuh-
le říkal, bude za pár tisíc let plný internet, utrhla 
jsem si jablko, kousla do něj a nic. Nechala jsem 
ti ohryzek.“ Adam, aby toho nevěděla víc než on, 
snědl ohryzek vědění a věděl, že had měl pravdu. 
To Boha rozhněvalo a vyhnal je z ráje. Jen odešli, 
začali se množit, ale pracovat v ráji nesměli, pro-
tože tam hlídali strážní andělé. Ti však v náplni 
práce zalévání neměli, ráj i strom vědění uschly 
a dnes po nich nezbylo nic. Avšak místo jednoho 
pravého ráje máme několik rájů daňových a mís-
to jednoho pravého stromu vědění máme inter-
net, kde je také vědění dobré i zlé. Jen ten had, 
který by říkal, co je pravda, tam není. Ale věřte 
hadovi!

Miloslav Kolínko
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Cyklostezky a pěší stezky  
v okolí Čelákovic

n  0039 – cyklotrasa vedoucí z Křenku přes Lho-
tu do Skorkova;

n  0041 – cyklotrasa vedoucí přes Předměřice 
nad Jizerou;

n  0041 – cyklotrasa vedoucí ze Staré Lysé do 
Sojovic;

n  17 – Greenway Jizera (Předměřice nad La-
bem – Káraný – Lázně Toušeň – Zeleneč);

n  2 – cyklotrasa vedoucí podél Labe;
n  241 – cyklotrasa vedoucí přes Zápy, Svémy-

slice, Radonice;
n  8100 – cyklotrasa vedoucí přes Radonice;
n  8196 – cyklotrasa vedoucí z Podolanky do 

Brandýsa nad Labem.

Místní cyklostezky jsou plnohodnotně napojeny 
na polabskou síť cyklostezek, ale napojení na 
dálkové trasy není komplexní. V Čelákovicích 
je častou překážkou doprava přes řeku Labe. 
V současné době je nejvíce využívána lávka pro 
chodce a cyklisty napojující se na ulici Jiřinskou, 

Cyklistické trasy v Česku mají již 20 let speciální 
směrové dopravní značky, které byly zavedeny 
v roce 2001. Metodickým garantem značení je 
Klub českých turistů. Celkem je vymezeno osm 
páteřních dálkových cyklotras I. třídy, z nichž 
pod označením „2“ se skrývá Labská stezka ve-
doucí od pramene Labe v Krkonoších přes čtyři 
české kraje a Německo k úmoří do Severního 
moře. Dálkové cyklotrasy jsou znázorněny na 
přiložené mapě.
Podle údajů Místní akční skupiny Střední Po-
labí bylo v tomto regionu v posledních letech 
vybudováno několik cyklostezek a cyklotras. 
Například byly zprovozněny úseky Labské stez-
ky – z Čelákovic do Lázní Toušeně a z Lázní 
Toušeně přes Brandýs nad Labem do Kostelce 
nad Labem Do budoucna se plánuje rozšíření 
sítě cyklotras a cyklostezek dle Generelu cyklis-
tických tras a cyklostezek na území Středočes-
kého kraje. Například se počítá s Cyklostezkou 
Labe – Jizera, s cyklostezkou z Čelákovic do Cí-
sařské Kuchyně nebo s cyklostezkou Bohumila 
Hrabala z Čelákovic přes Lysou nad Labem do 
Nymburka. Kromě nich se počítá i s vybudová-
ním hipostezky ve Staré Boleslavi.

Seznam cyklotras na území Středního Polabí
n  0019 – cyklotrasa vedoucí podél Labe z Pře-

rova nad Labem do Čelákovic;
n  0034 – cyklotrasa vedoucí z Podolanky přes 

Jenštejn, Svémyslice do Zelenče;
n  0037 – cyklotrasa vedoucí z Lysé nad Labem 

do Káraného;

V Česku rozlišujeme tři druhy turistického značení – pěší značení, lyžařské značení a cyklozna-
čení. V tématu měsíce se budeme věnovat především cyklostezkám a pěším stezkám v okolí 
Čelákovic. Historicky existuje na území našeho státu nejpropracovanější a nejspolehlivější síť 
turistických cest na světě. V Evropě máme nejhustší síť turistického značení – víc než kilometr 
značené trasy na jeden kilometr čtvereční.

která bude v blízké budoucnosti doplněna další 
bezbariérovou lávkou, která bude zavěšena na 
novém železničním mostu. V rámci vybavenosti 
je na území města v blízkosti nádraží vybudo-
vaná cyklověž s kapacitou až 118 jízdních kol.

Území města Čelákovic protínají cyklotrasy:
n  trasa č. 0019: Kostelec nad Labem – Brandýs 

nad Labem – Čelákovice – Nymburk – Podě-
brady;

n  trasa č. 0041: okruh ze Staré Boleslavi přes 
obec Káraný ke kapličce svatého Václava;

n  trasa č. 2: Labská, Špindlerův Mlýn – hranice 
Německa.

Koncepce mobility města Čelákovic navrhuje 
vybudovat infrastrukturu pro cyklisty dle přilo-
ženého schématu, přičemž fialově je vyznačena 
stávající infrastruktura a zeleně nově navrhova-
ná infrastruktura.

V blízkosti města jsou značné možnosti pro 
pěší turistiku v souvislosti s terénem a krajinou 
v okolí města. Jsou zde značené pěší trasy, kte-
ré jsou děleny dle významnosti: 
n žlutá trasa – Poutní cesta Blaník – Říp;
n zelená trasa – NS Údolím Labe;
n červená trasa – Svatojakubská cesta.

Systém turistického značení je na na-
šem území rozvíjen Klubem českých 
turistů (KČT) od roku 1889. Po nejstarší 

turistické trase ze Štěchovic u Prahy na Svato-
jánské proudy, která byla vyznačena 11. května 
1889, už se bohužel neprojdete. Její část mezi 
lety 1937 až 1945 zaplavily vody štěchovické 
přehrady patřící do Vltavské kaskády. Z prv-
ní trasy vyznačené KČT tak zůstalo jen něko-
lik kilometrů. Nejdéle dochovanou trasou tak 
je ta mezi Karlštejnem, Sv. Janem pod Skalou 
a Berounem, kterou klub dokončil 13. července 

Zdroj: Klub českých turistů Zdroj: Koncepce mobility města Čelákovic

DÉLKA ZNAČENÝCH TRAS V ČESKU

n Pěší turistické trasy – 42 885 km
n Silniční cyklotrasy – 33 817 km
n Cyklistické trasy v terénu – 3 757 km
n Lyžařské trasy – 3 067 km
n Trasy pro turistiku na koni – 2 826 km
n Celkem – 86 352 km
n Vozíčkářské trasy – celkem 14

Zdroj: Klub českých turistů
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1889. Dnes je součástí trasy s výstižným číslem 
0001, která je se svými 157 kilometry jednou 
z nejdelších v republice. Celých 130 let jí také 
zůstala červená barva značky, která byla ještě 
přes dvacet let od vzniku KČT jedinou barvou 
turistického značení. Poté přibyla modrá, kolem 
roku 1930 síť cest protkaly ještě zelená a žlutá. 
Barvy vyjadřují druhy cest:
n červená – dálkové cesty;
n modrá – regionální cesty;
n zelená a žlutá – kratší spojky.

Speciální symbol se někdy užívá také pro na-
učné stezky, které jsou opatřeny upozorňovací 
bílou barvou, a barevný pruh je na nich veden 
diagonálně. Mezi Lysou nad Labem, Káraným 
a Čelákovicemi vede naučná stezka údolím 
Labe. Má 24 zastavení s informačními panely 
a délku 21 km. Stezka upozorňuje na zajímavé 
jevy (tok Labe a jeho regulace, fauna a flóra, 
činnost člověka – plavba, rybolov, lázně). 
V poslední době je pozornost věnována krajině 
mezi Labem a Jizerou, která je nazývána „El-
biana“. Podrobnější informace jsou na webu  
www.elbiana.cz.
Podrobné informace o možnosti pěších i cykli-
stických výletů lze získat v čelákovickém info-
centru ve vstupní síni Městského muzea, které 
je přístupno denně od 9.00 do 12.00 a od 13.00 
do 17.00 hod., e-mail: infocentrum@celmuz.cz, 
tel.: 315 558 937.

Město Čelákovice je součástí produktu Lab-
ská stezka
Labská stezka patří k nejpůvabnějším a nej-
rozmanitějším dálkovým cyklotrasám v Evropě 

a je součástí evropských cyklotras EuroVelo 4 
a EuroVelo 7. Od pramene Labe v Krkonoších 
(s možnou odbočkou do Prahy) až k Severnímu 
moři nabízí 1 300 km přírodních a kulturních zá-
žitků, a to už je pěkná porce i pro dlouhou cyk-
lodovolenou.
V České republice měří stezka asi 370 km, pro-
chází přes čtyři kraje (Královéhradecký, Par-
dubický, Středočeský a Ústecký) a v celé své 
délce je označována jako cyklotrasa č. 2. Z Ús-
teckého kraje pokračuje dále Labská stezka do 
Německa, kde je označována názvem Elbe-
radweg.
Labská stezka se řadí mezi nejoblíbenější 
cyklotrasy v Česku, v Německu i v celé Ev-
ropě. Během hlavní cykloturistické sezony je 
navštěvována statisíci návštěvníky z mnoha 
zemí. V České republice probíhá měření ná-
vštěvnosti Labské stezky pomocí automa-
tických sčítačů, a to na několika místech ve 
třech krajích (Královéhradecký, Středočeský 
a Ústecký). Trend návštěvnosti je neustá-
le stoupající. Prakticky na všech měřených 
místech v Česku dosahuje návštěvnost přes 
100 tisíc návštěvníků ročně. Za rok 2020 byla 
nejvyšší návštěvnost v Poděbradech, kde je 
zaznamenána celková roční návštěvnost přes 
300 00 návštěvníků.
Oblíbená je Labská stezka také v Německu, 
kde probíhá každoroční průzkum o cykloturis-
tice. Ten je pořádán již od roku 1998 němec-
kým cykloklubem ADFC. V roce 2020 se tohoto 
průzkumu účastnilo téměř 11 tisíc respondentů. 
A Labská stezka v roce 2020 zvítězila a připsala 
si již 15. vítězství. Dvakrát byla na druhé příčce 
v této největší německé anketě o cykloturistice.

10 ČESKÝCH NEJ

1.  Školství – Česko má největší podíl středo-
školáků v celé Evropské unii.

2.  Odpady – Češi jsou nejefektivnějšími třídi-
či odpadu v Evropě.

3.  Turistické značení – V Česku je nejhustší 
a nejpropracovanější síť na světě.

4.  Knihovny – V Česku je nejhustší síť veřej-
ných knihoven na světě.

5.  Psi – Češi drží rekord v chovu psů na po-
čet obyvatel v rámci Evropy.

6.  Pivo – Při přepočtu vypitého piva na oby-
vatele jsme stále na špici v Evropě.

7.  Ateismus – K církevním institucím se v Čes-
ku hlásí nejmenší podíl obyvatel na světě.

8.  Spalování – Česko drží primát v počtu 
osob pohřbívaných žehem.

9.  Houby – Houbařská tradice není nikde na 
světě silnější než v Česku.

10.  Čajovny – Počet čajoven při přepočtu na 
obyvatele je v Česku nejvyšší na světě.

Zdroj: Hrdé Česko

Lávka přes Labe. Foto: Jana Vondráčková

Čelákovice a Střední Polabí
Polabí se rozkládá v podstatě od Krkonoš až po 
Děčín, ale když se řekne Polabí, většina lidí si 
vybaví úrodný a poněkud placatý kraj kdesi mezi 
Kolínem a Mělníkem. Zhruba tak (konkrétně od 
Týnce nad Labem po Kostelec nad Labem) je 
vymezena oblast Středního. Východní hranici 
tvoří hřeben Železných hor, severně od nich pak 
volně přechází v Pardubicko. Na západě na-
vazuje na Podřipsko. Na severu zahrnuje část 
Dolního Pojizeří s lesní oblastí kolem Jabkenic 
a Loučně, oddělující Polabí od Máchova kraje 
a Českého ráje, a na jihu oblast zvanou kdysi 
Meziříčí (dnes častěji Podlipansko) – končinu 
východně od Prahy, postupně se z rovinatého 
Polabí zvedající do kopcovitého Posázaví. Na ji-
hozápadě sousedí Střední Polabí bezprostředně 
s Prahou. Byť řada turistů nad Polabím ohrnuje 
nos, nenechte se mýlit – tenhle kraj skrývá tolik 
historických i přírodních unikátů, že by mu moh-
ly leckteré jiné závidět. Jste srdečně zváni!

1 100 let – svatá Ludmila
V letošním roce se odehraje významná akce 
Národní svatoludmilská pouť v Tetíně ve Stře-
dočeském kraji, a to v sobotu 18. září. Rok 2021 
je totiž Rokem svaté Ludmily, neboť právě letos 
uběhne 1 100 let od smrti kněžny sv. Ludmily. 
Podrobnější informace jsou zveřejněny na webu 
www.svataludmila.cz.

Téma zpracoval
Petr Studnička

Labská stezka. Foto: -dv- Cyklověž u nádraží v Čelákovicích. Foto: -dv-
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n Z prohlášení k 20. srpnu 1991 n Zprávy 
z radnice (viz níže) n Prvního září (báseň) n 17:3 
n Pouť do Svaté země n Život v pravdě a lás-
ce n Dokázali to! n Blahopřání k narozeninám 
n Potkáváme se denně n Základní umělecká 
škola Jana Zacha v Paříži n Česká Mozartiá-
da v rozhlase n Z vernisáže n Snad zase... n 
Tajemník vysvětluje n Náš bytový podnik n 
Upozornění občanům n Vyhláška – karantén-
ní opatření (vzhledem k rozmístění a četnosti 
výskytu bakteriální spály růžovitých) n Malý 
oznamovatel n Z městské knihovny n Zpráva 
o brandýském gymnáziu n Svědkové Jehovovi 
n Aukce jsou úspěšné, služby již méně! n Na 
hřbitově n Diskusní večery n Zprávy z odboru 
životního prostředí n Strana zelených na okre-
se Praha-východ n Liga na ochranu zvířat n 
upozornění n Škůdce domácností n Střípky 
z naší přírody (viz níže) n Gentlemanské finále 
n Z galerie sportovců n Můžete začít n Zprávy 
z oddílu kopané (viz níže)

ZPRÁVY Z RADNICE
(výběr)
n  Městské zastupitelstvo zasedalo dne 1. srp-

na 1991 a schválilo rozpočet na rok 1991. 
Očekáváme však, že příjmové položky budou 
ještě v průběhu 2. pololetí doplněny o valori-
zaci zejména v oblasti nákladů na energie, ale 
i položek pro školství, sociální sféru a mzdy 
státní správy.

n  Bylo rozhodnuto snížit místní poplatek z pro-
deje piva v pohostinských zařízeních z 5 % 
na 3 % z prodejní ceny s platností od 2. čtvrt-
letí 1991. Poplatek je významnou příjmovou 
položkou rozpočtu k zajištění budování ply-
novodů a vodovodů v našem městě.

n  Bylo odsouhlaseno odstranit konstrukci s ná-
pisem „Park Rudé armády“ v Záluží a sochu 
sovětského vojáka před 1. ZŠ v ulici J. A. Ko-
menského. V našem městě zůstávají dva po-
mníky k připomenuti podílu sovětské armády 
na osvobozeni v roce 1945 (vybudované před 
rokem 1968) a občané je nebudou poškozo-
vat.

n  Bylo započato s uskutečňováním plynofikace 
v ulici Jiřinské, Sedláčkově. Je podepsána 
smlouva na uskutečněni plynofikace v Jiřině 
a na budování vodovodu v Záluží.

n  Městský úřad hledá zájemce o pronájem 
části budované zbrojnice hasičské techniky. 
Nájemce, který finančně zabezpečí dostavbu, 
bude mít přednost.

STŘÍPKY Z NAŠÍ PŘÍRODY
Kdo přichází do přírody plíce provětrat a hlavu 
zbavit každodenních starostí, najde v ní i pěk-
né zážitky a poznání. U lesa, na louce i u řeky 
se setkáváme s rostlinami a živočichy a náh-
le zjišťujeme, že o některých dosud víme jen 
málo. Z říše bylinek to může být ihned několik 

druhů mochen. Jsou léčivé, včetně té nejmenší 
mochny stříbřité. Je líbezná tvarem drobných 
na rubu sytě postříbřených lístečků a zlatými 
korunkami kvítků a na tenké lodyze. Filigránská 
práce z klenotnice matky přírody. Rozchodník 
ostrý rozpínavě splétá polštářky posázené zla-
tými hvězdičkami květů nejen při okraji silnice, 
ale dokáže jimi povléknout kámen či úlomek 
větve, ležící v jeho cestě za sluncem. Početná 
kolonie jestřábníka chlupáčka se rozprostřela 
pod semenáčky borovice. Z malých růžic lístků 
se vytáhly chlupaté tyčinky lodyh zakončených 
bledě žlutými kotoučky květů. Červený hvozdík 
kartouzek a fialové paličky chrastavce polního 
s nimi vytvořily ladně barevnou kompozici. Di-
vizna fialová, jejíž sytě zbarvené květy připo-
mínají šperk z drahokamů na hrdle vznešené 
dámy, si libuje na travnatých písčinách. Léčivou 
moc však její květy nemají. Pro vzácnost svého 
výskytu je chráněná. Její kráse může konkurovat 
jenom vrbka úzkolistá s kšticí světle fialových 
květů. Nejraději se vystavuje žhavým paprskům 
slunce na mýtinách a pařezinách.
Mnohé bylinky však nejsou tak nevinné, jak vy-
hlížejí. Třeba vlčí mák červeně lemující lán obilí, 
čičorka pestrá pnoucí své lodyhy s bělorůžovým 
květem nad okolní trávu i pryskyřník prudký, 
známější jako „mastný knedlík“, jehož květem 
žloutne louka a děti jej tak rády trhají. Jak na 
tyto rostlinky prozrazuje herbář, náleží mezi je-
dovaté. Za mostem na louce jako sněhová peři-
na svítila letos bělostná záplava kopretin. Tomu 
jedinečnému jevu patrně napomohla rekultivace 
louky a její povápnění. Snížila se tak kyselá půd-
ní reakce vyhovující kopřivám a na louku se opět 
vrátilo krásné luční kvítí.
Kdo letos v červnu usedl na labský břeh a za-
hleděl se do mělké, sluncem prosvícené vody 
při okraji, byl udiven. Na kamenech porostlých 
hnědavými řasami se konalo velké shromáždění 
raků. Lezli kupředu i pozpátku, většinou ve dvo-
jicích. Asi v tom čase prožívali období námluv. 
Toto pro mnohé překvapivé poznání je naděj-
né a svědčí o tom, že voda v řece dosud životu 
přeje.
Ježek špacírující si po Stankovského ulici za bí-
lého dne, to je téměř senzace. Ne, nejde o pana 
doktora Ježka, kráčejícího za svými pacienty, 
ale o ježka pořádně ostnatého. Měl štěstí, včas 
ho spatřili dobří lidé. Jejich záchranné akci se 

bránil a dával okusit ostří svých bodlin. Lapen 
pod vypaseným bříškem neskončil pod koly 
auta, ale v bezpečí v parku za panelákem. Červ-
nové bouřky a lijáky byly pro přírodu moc bla-
hodárné, ale párek konipásků hnízdících v oka-
povém žlabu při nich přišel o bydliště a jedno 
právě snesené vajíčko. Ihned na druhý den, jak 
vyšlo sluníčko, pustili se do výstavby nového 
bytu. Okapovému žlabu však již nevěřili a našli 
si místo v hustém kožichu kónického smrčku.
V přírodě se stále něco nového děje. Pokuste se 
v ní také něco zajímavého najit, ráda vám vyjde 
vstříc ke vzájemnému sblíženi.

V. Siebert

Zpravodaj města  
Čelákovic 8/2001
Obsah/titulky:
n Zprávy z radnice n Pouť (viz níže) n Zadlužo-
vání města n Upozornění státní rostlinolékařské 
správy o způsobu podání žádosti o registraci 
osob n Oznámení n Informace pro rodiče – 
školní rok 2001/2002 n Plán akcí – SO SZdP 
Čelákovice n Negramoti? n O stavbách a prio-
ritách (viz níže) n Okresní hasičský den a 120 let 
založení hasičů v Čelákovicích n Prodejní burza 
n Výstava „Výtvarné a užitkové aspekty kam-
nových kachlů“ n Kulturní program – srpen n 
Čelákovice a okolí v událostech měsíce srpna n 
Roční elektronické služby n Nedejme zlodějům 
šanci n Klasický volejbal n Tenis n Sportovní 
úspěch n Fotbal – 80 let fotbalu v Čelákovicích

POUŤ
Každý kostel má své narozeniny i jmeniny. Na-
rozeniny: Výročí postavení nebo vysvěcení kos-
tela je spojeno se slavností posvěcení chrámu 
– lidově posvícení. Jmeniny: Kostel je zasvěcen 
nějakému světci nebo náboženskému tajemství 
a na svátek tohoto světce se slaví poutní slav-
nost. Poutní od slova putovati, neboť na tuto 
slavnost byli zváni a připutovali i lidé z okolí 
a příbuzní.
My si v tomto měsíci připomeneme pouť čeláko-
vického kostela, neboť ta se koná 15. srpna, kdy 
se slaví v církevním kalendáři Nanebevzetí Panny 
Marie. Tak je nazváno závěrečné zhodnocení ži-

Žáci Spartaku Čelákovice – červen 1991. Z levé strany: asistent P. Martinec, Soukup, ved. družstva J. Černý, Vávra, 
Jungr, Šipčiak, Válek, Šulc, Jiřička, Janula, Maryska, trenér Milan Šikl, klečící: Čečák, Černý, Fryš, Cikánek, Vítů, 
Kadlec. Foto: Josef KyncI



srpen 2021 / 13

chách. Ke kultuře života totiž patři také fungující 
kanalizace, zpevněné komunikace, vytápění bez 
čmoudu a sazí a vyhovující školní budova.

Josef Šalda, starosta

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

red
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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.

vota Matky Ježíšovy a této události zasvětili naši 
předkové náš kostel. Dnes asi u nás jen málo ob-
čanů ví, kdy je v Čelákovicích pouť. Jó, taková 
pouť v Toušeni (sv. Florián) nebo v Přerově (sv. 
Vojtěch), ty jsou ještě známé a velkolepě slavené. 
Ne už ani tak v kostele. Náboženský život a vý-
znam kostela v našem kraji je na bodu mrazu. Ale 
pouť je slavena aspoň těmi koláči, slavnostním 
obědem, pouťovými atrakcemi, stánky se zbo-
žím a kolotoči. V naší odnáboženštělé a netra-
diční krajině ztratila pouť ten svůj prvotní a vlast-
ní význam a zůstávají jen doprovodné atrakce. 
V našem městě ale asi ani ty ne. A tak 15. srpen 
a následující neděle, na niž se předkládá poutní 
slavnost, proběhne jako každá jiná. Některým 
občanům, kteří vzpomínají na poutě svého dět-
ství třeba jinde – na Moravě, se po poutní slav-
nosti a družnosti stýská a chtěli by třeba i tako-
vou slavnost obnovit. V kostele ta slavnost vždy 
byla a bude. Mohla by být slavnější. Kostel by 
mohl být lépe uklizen a vyzdoben. Mohl by při 
té příležitosti být v něm uspořádán koncert nebo 
přednáška o dějinách a významu kostela nebo 
světce, kterému je zasvěcen. Měl by být třeba 
celý den otevřen, kdyby bylo zajištěno hlídání 
a průvodcovská služba. To vše by se mělo ko-
nat a ty ostatní zábavy, atrakce a hostina také, 
ale zesvětštěním nebo odnáboženštěním našeho 
života se ztratil důvod a i termín, proč bychom 
takové slavení a radování měli konat. A ostatně 
většina lidí, která se má u nás dobře, toho slave-
ní a radování může mít i jindy dost a třeba ještě 
více nejen o pouti, ale třeba každý víkend. Aby 
tato úvaha nevyzněla nikterak protipoutně, jste 
srdečně zváni na poutní slavnost v čelákovickém 
katolickém kostele na neděli 19. srpna v 8 hod. 
Samozřejmě když nepřijdete, dozvěděli jste se 
aspoň, že pouť v Čelákovicích je a bude, i když 
třeba bez kolotoče. Richard Scheuch

O STAVBÁCH A PRIORITÁCH
Na jednání Zastupitelstva města dne 28. června 
2001 byla velice diskutována záležitost stavby 
a hlavně financování „Rekonstrukce a rozšíře-
ní budovy ZŠ ul. J. A. Komenského“ v našem 
městě. Nelze se co divit. Je to stavba za 84 mil. 
Kč, projednávalo se schválení úvěru a v rozpra-
vě byla mimo jiné podána informace o tom, že 
asi dalších 18 mil. Kč potřebných v příštím roce 
je v zásadě nezajištěno. Zazněly hlasy, jak je to 
možné, že bylo připuštěno, že stavba byla zahá-
jena bez zajištění všech potřebných finančních 
prostředků.
I když jsem na ZM podal dle mého názoru do-
statečnou informaci, předpokládám, že po měs-
tě se budou šířit různé kombinace „zaručených“ 
informací. Říkám proto opět a zdůrazňuji: nelze 
čekat, až na takovou stavbu budou shromáždě-
ny finanční prostředky s „definitivním razítkem“. 
V současné době jsme obdrželi nebo máme po-
tvrzeny dotace ve výši 19 mil. Kč pro rok 2001. 
Pro rok 2002 je v návrhu Ministerstva školství 
pro státní rozpočet 25 mil. Kč – je to podíl pro 
Gymnázium Čelákovice. Rozpočtový výbor Po-
slanecké sněmovny budeme žádat o částku 
18 mil. Kč. V letošním roce projednáváme úvěr 
22 mil. Kč. Sečteno: 84 mil. Kč = smlouva s do-
davatelem. Tolik ke způsobu financování stavby.
Nyní pak k „filozofii“ zahajování staveb bez je-
jich finančního zajištění. Musím zopakovat – ně-
kteří na to zapomněli a někteří to možná vůbec 
nevědí – žádná velká stavba zahajovaná v Če-
lákovicích v minulých desíti letech neměla při 

svém zahájení zajištěno financování v plném 
rozsahu. Začnu přístavbou Základní školy v ulici 
Kostelní – zde jsme obdrželi dotaci asi 20 mil. 
po návštěvě tehdejšího ministra financí Kočár-
níka. Obdobné to bylo při výstavbě ČOV, ply-
nových kotelen a navazující plynofikace. To 
vše byly stavby, jejichž rozpočty se pohybovaly 
v desítkách miliónů korun. I některé nástavby 
půdních bytů jsme začínali v době, kdy dotace 
nebyly ještě potvrzeny. Situace v naší republice 
je zkrátka taková, že máloco je včas definitivní, 
o dotace se musí usilovat a úspěch mají připra-
vení a ti, kteří včas začali.
Získávání dotací v roce 1993–1995 však bylo 
o něco jednodušší než dnes. Tehdy neexistoval 
ve státním rozpočtu schodek a v několika letech 
byl i ke konci roku přebytek, ze kterého jsme 
několikrát „dosáhli na dotaci“. Dnes je to jiné, 
a ačkoliv nám např. v Poslanecké sněmovně vý-
bor pro vědu, vzdělávání, kulturu a tělovýchovu 
doporučil dotaci ve výši asi 30 mil. Kč, rozpočto-
vým výborem pak prošlo již jenom 12 mil. Kč pro 
rok 2001. Proto si musíme minimálně 22 mil. Kč 
půjčit. Otázkou pak je, z čeho je splácet.
Město má, resp. bude mít volné finanční pro-
středky, neboť postupně končí splátky úvěrů za 
ČOV, plynově kotelny a plynofikaci. Tyto splát-
ky jsou hrazeny z příjmů za pronájem těchto 
zařízení provozovatelům, a jedná se tudíž o tzv. 
kapitálové příjmy. Ty by měly být opět investo-
vány do technické infrastruktury města – další 
plynofikace, další kanalizace. Konkrétně mám 
na mysli Sedlčánky, Císařskou Kuchyni a Zálu-
ží. Proto je třeba, aby investice tzv. nekapitálo-
vá byla hrazena především z běžných provoz-
ních prostředků. Pokud není dostatečný zdroj 
finančních prostředků, je třeba hledat úspory, 
a to v těch oblastech, které se co nejméně do-
týkají běžného života města, nebo tam, kde lze 
výdaje odsunout.
Mezi základní povinnosti obce/města je zajis-
tit základní školství a navazující mimoškolské 
aktivity mládeže. Nesporně důležité je rovněž 
veřejné osvětlení, údržba komunikací a odpa-
dové hospodářství. Proto navržená omezení 
a přesunutí úspor do splácení budoucího úvěru 
na rekonstrukci školy jsou zaměřena zejména 
do oblasti kultury a podpory tělovýchovy. Vždyť 
pokud se podaří postavit v rámci rekonstrukce 
školy i bazén (to bude záležet především na fi-
nančních dotacích příštího roku), bude to rovněž 
výrazná podpora tělovýchovy.
Finanční příspěvek pro Městské muzeum v Če-
lákovicích z rozpočtu našeho města je skutečně 
ve srovnání s jinými městy obdobných velikostí 
výrazně větší (více než dvojnásobný). Jinde totiž 
činnosti vykonávané naším muzeem hradí stát 
prostřednictvím rozpočtů okresů a tato povin-
nost má přejít na kraje. Nevidím proto důvodu, 
aby i v případě našeho města se stát na jeho 
provozu určitou částkou spolupodílel. Zastupi-
telstvo města by zkrácením (navrhováno 33 % 
tohoto příspěvku) mělo dát najevo vůli samo-
správy našeho města tento stav nadále netr-
pět. Mimo to jsem naznačil řediteli Městského 
muzea panu Špačkovi některé možné rezervy 
úspor ve výdajích. Bude záležet na Zastupitel-
stvu města, pro jaký postup se rozhodne. Jsem 
však toho názoru, že rozhodování by mělo být 
obdobné jako při rozhodování ve vlastní do-
mácnosti. Jestliže potřebuji renovovat dům, ve 
kterém bydlím, nebudu mít na dovolenou na 
Jadranu, ale budu možná jezdit na kole v Če-
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kultura / volný čas

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

Máme otevřeno!
Po celý srpen je v knihovně otevřeno! I během 
tohoto měsíce máme pro čtenáře připraveno 
mnoho nových knih, časopisů a audioknih v do-
spělém i dětském oddělení, na pobočce V Pro-
kopě a v Sedlčánkách. V letních měsících jistě 
využijete naši nabídku cestopisů a průvodců.
V dětském oddělení ve spolupráci s MAP II pro 
Brandýsko stále pokračuje (do konce září) sou-
těž Lovci perel. Čtenáři knihovny do 15 let po 
přečtení knihy a vyplnění kontrolních otázek 
získají „perlu“. Na konci června měli „sběrači“ 
(45 dívek a 18 chlapců) nasbíráno 445 perel. 
Nejlepší lovkyně měla 60 perel, nejlepší lovec 
měl 47 perel. Nejmladší lovkyni s jednou perlou 
jsou 4 roky, nejmladšímu lovci s dvěma perlami 
je 6 let, nejstarším lovkyním 13 let a nejstaršímu 
lovci je 12 let. V prvním říjnovém týdnu bude vy-
hodnocení této první etapy a vyhlášení výsledků. 
Doufáme, že se již epidemická situace během 
podzimu nezhorší a bude nakloněná připravo-
vaným akcím jak pro školy, tak veřejnost. Mů-
žete se těšit například na Hrátky s pamětí, ces-
topisné přednášky nebo Den otevřených dveří 
s prohlídkou zázemí knihovny. Na vaši návštěvu 
se těší knihovnice!

Naděžda Picková, ředitelka

Oddělení pro dospělé. Foto: archiv knihovny

Četba na dovolenou. Foto: archiv knihovny

VIII – Čísla a číslice

myšlenkové lapálie

Někteří možná odhalili, že v rámci „Lapálií“ není 
vždy jen článek o šachu. Vlastně se jedná o tři stří-
dající se okruhy – šachy, šachovnice a ostatní my-
šlenkové lapálie. Pokud máte před sebou i „MLV“, 
víte, jaký okruh je na řadě v rámci osmého dílu. 
Dnes šachovnici prostě můžete odložit. 
Nebudeme hledat, kdy vzniklo jaké „číslová-
ní“ a jak je to s číslem „0“, o tom bylo napsáno 
spoustu krásných knih. Ale do světa dřívějšího 
číslování prostě musíme zavítat. Římané totiž vy-
mysleli velmi logický, přitom jednoduchý zápis. 
Jsem si vědomý toho, že si „M D C L X V I“ jistě 
řada z vás pamatuje například i v říkance. Pojď-
me si vyzkoušet, jak s římskými číslicemi umíte 
v praxi pracovat:
Úkol 1: Jak by byl označen na svém dresu Jaro-
mír Jágr s použitím římských číslic?
Úkol 2: Jakým nejkratším zápisem byste napsa-
li římskými číslicemi 999?
Nebaví vás římské číslice? Tak si zkuste ales-
poň sudoku.

 6    2   9

1  8   3 6 7  

  4  1   8 3

    8 4  9 5

   1 9     

8 4  3 2 5    

  7 5     6

   2  7   4

2 5 6 9  1  3 7

Jestli bylo sudoku příliš lehké, tak se omlouvám. 
Za tři týdny se podíváme na teorii některých her.

Robert Kubíček

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

Nová publikace
Dne 15. července vyšla publikace Sto let fotbalu 
v Čelákovicích od Milana Šikla, kterou vydalo 
Městské muzeum v Čelákovicích z podpory 
města Čelákovic. Výpravná vázaná publikace 
na 212 stranách přibližuje stoletou historii ko-
pané v Čelákovicích. Obsahuje mnoho fotografií 
a dalších informací o sportovní historii Čeláko-
vic od 20. století do dnešních dnů. Spolu se 
dvěma výstavami SK Union 1921–2021 aneb 
Sto let fotbalu v Čelákovicích a Křepčit s pohá-
rem nad hlavou..., volně přístupnými v infocen-
tru a na náměstí během srpna, rámuje letošní 
100. výročí SK Union. Publikace je dostupná 
k prodeji v infocentru za 160 Kč.

David Eisner, ředitel

Milan Šikl

100100
Milan Šikl

STO LET STO LET 
FOTBALU FOTBALU 
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Cyklisté vítáni i v muzeu!
Městské muzeum v Če-
lákovicích se v letošním 
roce stalo certifikovaným 
zařízením v projektu Cyk-
listé vítáni řízeného Nada-
cí Partnerství, do kterého 
se v Čelákovicích zapojily 
i restaurace U Bohuslavů 

a penzion Na Vošverku. Projekt cílí na prohlou-
bení kvality služeb cestovního ruchu pro cyklisty 
a cykloturisty. Kromě informačního servisu, ke 
kterému je muzeum zásluhou provozovávání 
infocentra povolané, poskytuje muzeum cyklis-
tům zastřešené a odstavné místo pro kola a za-
vazadla, vybavenou lékárničku a základní nářadí 
k opravě kola.

David Eisner, ředitel Oddělení pro dospělé. Foto: archiv knihovny

Výřez obálky publikace. Zdroj: archiv Městského muzea
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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

volný čas  / inzerce

Orienťáček Sedlčánky
Ani v době prázdnin nezahálíme a scházíme se 
s dětmi k pravidelným tréninkům (vždy v úterý, 
17.00–18.00 hod., sraz před školou v Sedlčán-
kách). Nově příchozí jsou samozřejmě vítáni.
Na 5. září pro připravujeme 3. ročník otevřeného 
závodu v orientačním běhu v Sedčánkách. Více 
informací na www.orientaceksedlcanky.cz. Au-
torkou našeho loga je Anna Radová.

Vlaďka Kuncová, Tomáš Jeřábek  
a Jiří Kratochvíl

houbařské okénko

Čirůvka vláknicovitá, Čelákovice 2021. Foto: Ondřej 
Tomeček

Čirůvka vláknicovitá
Stejně jako v minulém čísle se i tentokrát bu-
deme věnovat zajímavému nálezu z letošního 
konce jara, tj. v době, kdy houby rostly dosti 
poskrovnu.

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.

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, 
úterý 10. 8. a pondělí 23. 8., 17.00–19.00 hod., 
s sebou buřty a dobrou náladu.

Rodinné bubnování, středa 4. a 11. 8., 10.00–
11.00 hod., zahrada RC Routa, s Janou Vach-
kovou, vítáni jsou rodiče s dětmi i jednotlivci. 
Vstup 50 Kč/rodina, rezervace předem není 
nutná. 

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 tel.: 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 tel.: 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 tel.: 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 
středu, 8.30–12.30 hod., Čelákovice. Včet-
ně doprovodného hlídání dětí od 18 měs. 
Přihlášky a info: Markéta Javorská, tel.: 608 
723 465, e-mail: restartujkarieru@rc-routa.cz,  
www.restartujkarieru.cz.

V jednom z čelákovických parků jsme nalez-
li plodnice bílé houby, kterou se nedařilo určit. 
U většiny druhů hub jde poměrně snadno určit 
„rod“, např. ryzec, holubinka, čirůvka. Určování 
do konkrétního druhu bývá složitější. Tentokrát 
však byl problém i s určením rodu. Vršek klobou-
ku nalezené plodnice vypadal jako vláknice, při 
pohledu na třeň a lupeny se zase splňovaly znaky 
čirůvek. Nakonec (za pomoci mykoporadny) byly 
nalezené houby určeny jako čirůvka vláknicovitá. 
Už z názvu je patrné, že určování tohoto druhu je 
poněkud složitější. Jedná se o nehojný až vzácný 
druh zařazený v Červeném seznamu makromy-
cetů (hub) v kategorii DD (nedostatečné údaje). 
Je také uváděn pouze v podrobnějších atlasech. 
Popis: Klobouk 2–7 cm široký, v mládí výrazně 
kuželovitý, u rozvinutějších plodnic plochý, na 
středu s tupým hrbolem, jemně vláknitý až papr-
skovitě popraskaný, šedavý, ve stáří až hnědo-
šedý. Lupeny husté, zoubkem připojené, stříbři-
tě bílé, ve stáří žloutnoucí. Třeň 2–8 cm vysoký, 
válcovitý, na bázi šedohnědý, někdy až bělavě 
šupinkatý. Vůně moučná, chuť nevýrazná. 
Roste vzácně od června až do listopadu, kdy 
jeho hlavním mykorhizním partnerem je bříza, 
případně osika. 
Čirůvka vláknicovitá je uváděna jako pravděpo-
dobně jedlá, ale pro svoji vzácnost, obtížnou urči-
telnost a snadnou zaměnitelnost ji ke konzumaci 
nelze doporučit. Zaměnitelná je s běžnou čirův-
kou stříbrošedou a čirůvkou šedožemlovou a pře-
devším starší plodnice za běžné druhy vláknic.

Miroslav Rudolf a Ondřej Tomeček,  
Spolek houbařů Čelákovice

Své 40. narozeniny v srpnu 
oslaví Miloslav ČULÍK.
Vše nejlepší do dalších let mu 
přejí kamarádi Čůza, Mlha, 
Jarin a Vlčák.
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sport

fotbal

SETKÁNÍ BÝVALÝCH HRÁČŮ SK UNION
Fotbalisté Unionu během měsíce června neza-
háleli. Týdně absolvovali dvakrát trénink a do-
hrával se Pohár Labe pořádaný fotbalisty Lysé. 
Union příliš velkého úspěchu na turnaji nedosá-
hl, z pěti zápasů uhrál pouhé tři body za tři re-
mízy. Některé výkony byly uspokojivé (Semice, 
Lysá), ale doplatili jsme na individuální chyby, 
které soupeři trestali. V minulém čísle jsme si 
připomenuli výsledky tří utkání a nyní se ohléd-
neme za zbývajícími dvěma duely.
POLABAN NYMBURK–SK UNION 3:0
Proti diviznímu soupeři nemělo naše mladé 
mužstvo velkou šanci. Hráči se snažili o kom-
binační hru, ale pohyblivější a důraznější soupeř 
dokázal využít chyb našich hráčů ku vstřelení 
branek. Union měl i několik náznaků brankových 
příležitostí, ale chyběla přesnost. Po přestávce 
domácí vystřídali, hra se vyrovnala, ale skóre se 
měnilo jen jednou ve prospěch Polabanu.
SK UNION–AFK MILOVICE 3:3
Branky: Choura, Štrobl, Konečný
V utkání se soupeřem z I. B třídy byl Union 
papírovým favoritem, ale v konečném účtová-

ní získal jen bod. Vedení Unionu zajistila střela 
Choury po deseti minutách hry. Soupeři se po-
dařilo po dvou brejkových akcích otočit skóre 
ve svůj prospěch. V úvodu druhé části nejprve 
brankař hostí dvakrát skvěle likvidoval střely na-
šich hráčů, ale na dorážku Štrobla nestačil – 2:2. 
V 80. min. vrátil vedení Unionu Konečný, hosté 
po individuální akci srovnali na konečných 3:3.
V konečné tabulce turnaje obsadil UNION se 
3 body 5. místo.

Starší dorost sehrál dvě přípravná utkání: FC 
MĚLNÍK–SK UNION 3:4, branky: Choura 2, Lin-
ka, Štrobl, SK UNION–FC MĚLNÍK 7:3, branky: 
Fantík, Janeba 2, Kratzman, Štrobl, Manhart.

Nové vedení Středočeského FS již pracuje na 
plné obrátky, a tak kluby obdržely termínovou 
listinu pro podzim 2021. Pokud jde o složení 
naší skupiny I. A třídy, tak zde se nic nezměnilo 
a i nadále budou hrát „staří“ soupeři. Podzim-
ní část mistrovské soutěže dospělých zahajuje 
3. kolem o víkendu 14.–15. 8., stejně začínají 

Společné foto účastníků srazu. Foto: A. Skuhravá

Momentka z utkání bývalých hráčů. Foto: A. Skuhravá

OCR Čelákovice

Sportovní léto
V červnu jsme se zapojili do charitativního pro-
jektu Kopni do vrtule, jehož obsahem byl nej-
delší štafetový běh v historii ČR. Běžci při něm 
uběhli 32 půlmaratonů – celkem 680 km na trati 
Ostrava – Plzeň. Výtěžek ze startovného byl ur-
čen pro Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Hav-
lové na boj proti obezitě. Zejména na podporu 
aktivně stráveného času u dětí ze sociálně slab-
ších rodin a podporu aktivního pohybu u dětí 
a dospělých se zdravotním znevýhodněním. 
My jsme si vzali na starost jeden z úseků ve-
dený přes naše domovské Čelákovice. Tři naše 
běžkyně to využili a splnili si s námi svůj sen – 
uběhly první půlmaraton v životě!
Jednou z velkých výhod OCR závodů je jejich 
nezávislost na počasí, tedy pokud je nepříznivé, 
závod je jen těžší. Přesto je léto považované za 
hlavní sezonu a závodů je tam nejvíce. V prů-
běhu měsíce nás tak čekala kratší distance 
v pevnosti Josefov. Extrémně horký den tam 
pomáhala zvládat trasa několikrát vedená ře-
kou Metují. Ani spalující slunce neubralo na 

výkonu, a povedlo se nám tak ukořistit něko-
lik cenných míst. V nočním závodě při týmové 
soutěži získali stříbro Iveta Bažantová a Martin 
Vepřek. Druhý den se konal hlavní závod, kde 
ve svých věkových kategoriích vyběhli 1. místo 
Věrka Stránská, 2. místo Jana Budková, 2. mís-
to Mirka Svobodová, 3. místo Radka Filáčková 
a 3. místo Ondra Podhora.
Dalším závodem, který nás čekal, bylo mezinárodní 
spojení českého Gladiator Race a polského Run-
mageddonu v nádherném Harrachově. Zastoupení 
jsme měli jak na nejdelší trati v délce 50 km, střední 
25 km, tak i nejkratší šestikilometrové. Tato spolu-
práce dvou pořadatelů přinesla enormní množství 
překážek, a závody tak byly opravdovým prověře-
ním jak kondice, tak i psychické odolnosti. Zlatým 
hřebem pro nás byla dětská trasa, kde jsme taktéž 
měli zástupce ve všech věkových kategoriích, a zá-
vodní víkend si tak mohly užít celé rodiny.
V průběhu měsíce jsme bleskově zareagovali 
na katastrofu na Moravě. Využili jsme sílu naší 
skupiny a zorganizovali týdenní výzvu s cílem 
vybrat finanční pomoc. To se povedlo na jed-
ničku a vybrali jsme téměř 20 000 Kč!

Dětské závody v Harrachově. Foto: archiv OCR Če-
lákovice

Na závěr bychom vás rádi pozvali na Sportovní 
den s OCR Čelákovice, který 8. srpna nabídne 
pestré vyžití. Bude možnost se seznámit s pad-
dleboardy přímo na Labi a zdarma vyzkoušet 
lekci jógy či náš kruhový trénink. Více informa-
cí je k nalezení na našem www.facebook.com/
OCRCelakovice.

Honza Pfeffer, OCR Čelákovice

i dorosty, kteří hrají přebor s 12 účastníky. Žáci 
rovněž zahajují přebor (18 mužstev) 14.–15. 8. 
Doufejme, že podzim proběhne bez komplikací!

V pátek 25. června odpoledne proběhlo na sta-
dionu U Hájku setkání bývalých hráčů a funk-
cionářů Unionu z doby ČFL a divize. I když se 
několik pozvaných omluvilo, sešlo se kolem tři-
cítky hráčů, která se rozdělila na dva týmy. Pod 
dohledem trenérů Radka Hromádka, Juli Bie-
lika či Mirka Vlka a funkcionářů tehdejší doby 
Václava Černého, Sváti Maliny nebo Romana 
Kováře skončilo utkání 6:6. Přítomní diváci 
sledovali fotbalové „kousky“ Bartejse, Nová-
ka, Kollera, kombinace Macely, Paška, Jelínka 
i obrané zákroky Hakla, Podlešáka, Štěpána 
nebo bratří Homolů. Mezi tyčemi čelili střelám 
soupeřů brankaři Janáček a Fišer podporovaní 
z hlediště Vaškem Rathouským. Po utkání ná-
sledovalo posezení u oroseného piva. Určitě 
příjemné odpoledne, které připomenulo lepší 
časy Unionu.
 Milan Šikl
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Sportovní akademie

Skvělé úspěchy Sportovní 
akademie Čelákovice

Po velmi dlouhé pauze, kvůli pandemii, se po-
dařilo dívkám ze Sportovní akademie Čelákovi-
ce získat opět skvělé umístění na prvních závo-
dech, které se konaly v polovině června v Brně. 
Pravidla byla mírně upravena tak, aby bylo mož-
né předvést co nejlepší výkony. Dívky se před-
vedly nejen ve skvělé formě, ale opět získaly 
velkou motivaci do nových sportovních zážitků.
V kategorii 14–16 let si odvezla svou další me-
daili (tak jako v uplynulých letech) Jana Vavřič-
ková, která bezchybně odcvičila svou finálovou 

Děti na startu – 7. ročník
S velkou radostí oznamujeme, že po všech pan-
demických omezeních a zákazech opět otvíráme 
již 7. ročník „Dětí na startu“. Tento projekt je od 
prvopočátku podporovaný z rozpočtu města Če-
lákovic a jde o všeobecnou pohybovou přípravu 
dětí předškolního a mladšího školního věku, za-
měřenou na rozvoj základní pohybové motoriky, 
koordinace, obratnosti, rychlosti a síly.

Jana Vavřičková a Kristýna Grusová. Foto: archiv aka-
demie

sestavu nabitou náročnými prvky a obsadila 
2. místo. Vzhledem k tomu, že se Jana probo-
jovala do české reprezentace, získala možnost 
účasti na podzimních nominačních závodech 
jak na MČR, tak na Mistrovství světa, které se 
koná tento rok ve Francii. V této kategorii se 
také skvěle prezentovala Kristýna Grusová, kte-
rá postoupila z nižší věkové kategorie do juni-
orů a ve finále se umístila na 4. místě. Kristýna 
v této kategorii závodila poprvé, a tak jí nervo-
zita s malou chybou připravila o medaili. Nic-
méně předvedla skvělý výkon a věříme, že to je 
pro ni výborný začátek. Celé závody proběhly 
v přátelské atmosféře a konkurence byla skvěle 
připravená. 
Rádi bychom tímto poděkovali všem rodičům 
za spolupráci a trpělivost, městu Čelákovice 
za podporu a dívkám za výbornou reprezentaci 
klubu. Věříme, že i podzimní závody, kde bude 
startovat i více dívek z našeho klubu, nám přine-
sou mnoho radosti.

Vlaďka Barešová

atletika

Tábor s atletikou v Křižanově

Atletika Čelákovice, z. s., ve spolupráci s MDDM 
Čelákovice, p. o., uspořádala tradiční letní tábor 
plný sportu a her v Kraji Vysočina. Pro velký zá-
jem jsme tentokrát udělali dva turnusy. 
První týden se nesl ve znamení olympiády. 
O slavnostní ceremoniál zapálení olympijského 
ohně se postarali řecké kněžky a bohové. Pro 
tento rok byly do olympijské soutěže vybrány 
země Vietnam, Španělsko, Belgie, Nový Zé-
land, Havaj a Chile, u nichž nechyběly tematic-
ké rozcvičky a sportovní soutěže. Nově jsme 

soutěžili například v triatlonu, střelbě ze vzdu-
chovky nebo veslování. Tradičně nechyběla 
prestižní soutěž Křižanovská laťka a kulturní 
večer, kde byly kytary, saxofon, zpěv a své he-
recké umění ukázali i trenéři. Celodenní výlet 
autobusem do vesnice Vír (obec roku 2010) byl 
zakončen dobrodružným hledáním pokladu, 
v nohách jsme měli skoro 20 kilometrů.
Druhý týden byl v duchu velkého Manitou. In-
diánský tábor pro menší děti z oddílu atletiky. 
O program se postarali náčelníci Kudla z pud-

Ani letos nechyběly koloběžky, půjčené od spřátelené-
ho oddílu Target Sport Milovice, které nám umožnily 
výlety do širokého okolí. Foto: Miroslav Šup

la, Povadlý narcis a náčelnice Ta, která skákala 
přes oheň, až jí chytla mokasína a Ta, která brn-
kala na kytaru, až jí praskla struna. 
Jako na pořádném indiánském táboře nemohla 
chybět výroba čelenek, vyrábění totemu, stezka 
chytrosti a odvahy, lov na bizona. K večernímu 
ohni hrála kytara a housle, o rytmus se postaral 
šamanský buben. 
Oba tábory byly zakončeny velkou diskotékou 
se světelnými efekty, barem s nealko nápoji 
a nechyběl ani výrobník mlhy jako na pořádném 
koncertě. Těšíme se opět za rok.

Miroslav Šup, Atletika Čelákovice, z. s.

Na slavnostím zakončení nechyběly medaile, nové atletické čelenky a diplomy. Foto: Petr Hrach

Kdo jsou děti na startu? Všechny děti ve věku 
od 4 do 9 let, děti štíhlé, s nadváhou i obézní, 
talentované i netalentované.
Všeobecná sportovní průprava děti komplexně 
připraví na pozdější zvládání specializovaných 
sportovních disciplín a sport je přitom nepře-
stane bavit. Výuka je pestrá a zábavná. Dě-
tem se pohybová aktivita po deseti minutách 
mění. Malí sportovci se nejdříve věnují atletice, 
pak gymnastice, v půlce hodiny se přejde na 
míčové hry, motorická cvičení a na závěr ne-
chybí ani soutěže. Děti zde cvičí s radostí a bez 
stresu z výkonů. Rádi bychom touto cestou 
přivedli ke sportu co nejvíce dětí. Kurzy kopírují 
školní rok (září–leden a únor–červen) – 1x týdně 
60 minut. V našem případě se jedná o středu 
od 15.15 do 16.15 hod. Přihlášky přijímáme do 
8. září 2021.
Bližší informace o projektu naleznete také na 
stránkách www.detinastartu.cz, www.sportov-
ni-akademie.com nebo na tel.: 776 635 588, 
777 065 089.

Vlaďka Barešová
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TJ Spartak Čelákovice

Nohejbalový oddíl
Jarní část mistrovských zápasů pořádaných ČNS 
a KNS byla ukončena 30. června. A-tým zajel do 
Karlových Varů a po prohře 6:1 obsadil prozatím-
ně 5. místo. Na domácím poli ho můžeme zhléd-
nout 11. září, kdy hostí od 14.00 hod. Benešov.
Dorostenci vedou svou skupinu divize B po vý-
hrách 3:4 a 2:5 v Modřicích a poté domácí výhrou 
4:3 nad do té doby vedoucím mužstvem TJ Peklo 
nad Zdobnicí.
Ženy prohrály s favoritem Českým Brodem 6:4 
a také s Vršovicemi neokusily radost z výhry. 
K poslednímu zápasu jedou na Santošku, které 
mají oplácet domácí prohru 4:6.
B-tým zatím prohrál další zápasy KP. Na půdě SK 
Liha 6:0 a v Jizerním Vtelně 6:2 a po odehraných 
třech kolech je bez výhry na posledním sedmém 
místě. Vede Jizerní Vtelno s šesti body.
V OP je C-tým na pátém místě s šesti body. Sou-
těž vede Stratov.
V maďarském Káposváru se uskutečnilo malé 
mistroství Evropy Császárrét Open v nohejbalu 
dvojic a singlu. Za účasti 7 států (Maďarsko, Čes-
ko, Slovensko, Francie, Rumunsko, USA a Ukraji-
na) v sobotu 10. července odstartoval amatérský 
turnaj dvojic a profesionální turnaj jednotlivců 
(32 týmů). V neděli 12. bylo odstartováno profe-
sionální finále jednotlivců a start kategorie dvo-
jic (17 týmů) na jeden dopad a krátké hřiště. Za 
ČR se zúčastnil tým Čelákovic (Kolenský, Bareš, 
Löffelmann a Nesládek) ve hře jednotlivců a ve 
dvojicích navíc (Flekač, Spilka Štěpánek a Šafr). 
V jednotlivcích všechny soupeře vyučoval M. Ko-
lenský a k tomu ještě s M. Barešem obsadil dru-
hou příčku ve dvojkách. Michal byl poté vyhlášen 
nejlepším hráčem turnaje. Zároveň se Česká re-
publika, konkrétně TJ Spartak Čelákovice, může 
pyšnit nejúspěšnějším týmem turnaje.
„Turnaje jsme se zúčastnili, protože jsme chtěli 
ukázat mladým hráčům, že hra na jeden dopad je 
trošku něco jiného. Je potřeba spoléhat jeden na 
druhého a být všude včas a nepropásnout žádný 
pohyb. Mezinárodní hráči mají velmi kvalitní pří-
jem a nahrávku, v tomto obrovsky vynikají. Jen 
potřebují zlepšit útok do dvojek, ten není tak ra-
zantní. V singlu to ale stačilo a dělali nám tak velké 

problémy,“ zhodnotil vystoupení čelákovických 
hráčů M. Spilka.

Konečné pořadí jednotlivci
1. CZE – Michal Kolenský
2. HUN – Ádám Fodor
3. HUN – Lászlo Szábo 
4. SVK – Marek Hulín
Konečné pořadí dvojic
1. SVK – Ján Brutovský a Marek Hulín
2. CZE – Michal Kolenský a Michal Bareš
3.  ROU – Ales Sorean, Darius Nagy a Istvan Ba-

gosi
4. HUN – Dávid Tomboly a István Szlávecz

Petr Flekač

Na snímku úspěšná sestava čelákovického mužstva. 
Stojící zleva: Löffelmann, Šafr, Bareš, Kolovecký, Ne-
sládek, Flekač, klečící zleva: Spilka, maskot Čelákovic, 
Štěpánek. Foto: archiv oddílu

Michal Kolenský po převzetí ceny pro nejlepšího hráče 
turnaje. Foto: archiv oddílu

Oddíl atletiky
I letos, stejně jako minulý rok, TJ Spartak Čelá-
kovice uspořádal v sobotu 10. července závody 
nejlepších trojskokanů i trojskokanek pod ná-
zvem 2. ročník Velké ceny Čelákovic v trojsko-
ku. Zvítězil svým letošním nejlepším výkonem 
Polák Adrian Świderski, který navíc zlepšil i re-
kord stadionu na 16,39 m. Doposud jej držel Jiří 
Vondráček výkonem 16,04 m.
Na startu byla celá kompletní špička našich 
nejlepších trojskokanů a trojskokanek. Závody 
proběhly v příjemné atmosféře, kterou vytvářel 
svými komentáři Miloš Bukač. Navíc do soutěže 
v trojskoku se přihlásil i náš nejúspěšnější dál-
kař a český rekordman Radek Juška (8,31 m) 
a výkonem 15,77 m si vytvořil nový osobní re-
kord. Našemu nejlepšímu trojskokanu Jiřímu 
Vondráčkovi se moc nevedlo, protože mu nevy-
cházel rozběh, a tak se musel spokojit až s tře-
tím místem. Soutěž žen byla trochu ochuzena, 
protože z našich tří nejlepších trojskokanek byly 
dvě – loňská vítězka Maštalířová a Suchá na 
Mistrovství Evropy do 23 let v Tallinu. Zvítězila 
tak stříbrná z letošního MČR Petra Harasimová 
z Opavy. Jako diváci se závodů zúčastnili naši 
významní trenéři – Václav Fišer, Josef Karas, 
Vladimír Ráž, Martin Holas, Luboš Kummer 
a Milan Mikuláš. Za představitele města radní 
Martin Bajer.

Jak se dostal trojskok do Čelákovic? Milan Mi-
kuláš, který je naším spolubydlícím v Čelákovi-
cích, konkrétně z Císařské Kuchyně, a je novým 
předsedou oddílu atletiky TJ Spartak Čelákovi-
ce, přišel již loni s nápadem uspořádat závody, 
které by měly ohlas a tradici. Jako závodník se 
zúčastnil dvou olympiád v roce 1988 v Soulu 
a 1992 v Barceloně. Jeho osobní rekord z roku 
1988 v trojskoku výkonem 17,53 m je doposud 
platným rekordem ČR. Velice dlouho (29 let) byl 
rekordmanem i ve skoku dalekém (8,25 m), ale 
ten byl překonán právě již zmíněným Radkem 
Juškou. Ceny předávala poslankyně Marcela 
Melková.

Jiří Ryneš, oddíl atletiky

Poslankyně a členka sněmovního výboru pro sport paní 
Marcela Melková na snímku s nejlepším současným 
českým trojskokanem panem Radkem Juškou z oddílu 
PSK Olymp Praha a předsedou TJ Spartak Čelákovice 
panem Jaroslavem Rynešem. Foto: Roman Štěrba

Šachový oddíl
Zdravíme fanoušky šachů! Závěr školního roku 
byl pro nás opravdu náročný. Po medailovém 
KP8 se na nás přiřítilo KP10–14, tedy hned tři 
kategorie. V loňském roce jsme brali sedm po-
stupových míst, a tak jsme doufali, že obhájíme 
pozice. Naše naděje, Sabina Jeníková a Tess 
Hujová, potvrdily, že ani po přestupu do vyšší 
kategorie nemají problém se soupeřkami. Sa-
bina získala zlato v kategorii D10 a Tess, těsně 
za ní, stříbrnou medaili. Obě tak získaly zároveň 
postup na MČR v září. Naše vycházející hvězda 
nejmenší kategorie H8, Jáchym Fadrný, se ne-
zalekl ani větších soupeřů a výborným výkonem 
dokráčel až ke čtvrtému místu v H10. Všem moc 
gratulujeme! Sabinu posunul výkon na krajskou 
listinu talentů a společně s Jáchymem a Ellen 
se dostali dokonce do hledáčku republikových 
scoutů pro mezinárodní soutěže. Třetí medailo-
vý úspěch získala Karin Nela Müllerová, a to tře-
tí místo v kategorii D14. Naši zkušení starší kluci 
nepotvrdili papírové předpoklady a zůstali mimo 
postupy. Celkem tedy 3 medaile a 3 postupy. 
I s tímto výsledkem jsme spokojeni.
Druhou akcí, která se konala, bylo MČR ve 
vážném šachu. Zde nás reprezentovala trojice 
Sabina Jeníková, Tess Hujová a Linda Vlčko-
vá. Holky si jely vyzkoušet první vážný turnaj. 
Předvedly velmi pěkný výkon. Nejlepší byla opět 
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Městský bazén
OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST 

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.

Sabina, která získala polovinu bodů a obsadila 
14. místo. Hned za ní 15. skončila Tess a cel-
kově 19. místo získala Linda. Pěkný výsledek. 
A jelikož i příští rok zůstanou ve stejné kategorii, 
na rozdíl od většiny soupeřek, budeme fandit 
a třeba to cinkne. Ani zde nezůstal jejich pěkný 
výkon neoceněn a všechny byly Šachovým sva-
zem ČR pozvány na Mistrovství Evropské unie 
pořádané v tomto roce u nás. Uvidíme, jak si 
povedou v evropské konkurenci.
Všichni naši malí svěřenci se již těší na náš tá-
bor, který proběhne v hotelu Jizera. Na závěr 
nezbývá než popřát všem dětem hezkou druhou 
polovinu prázdnin a doufat, že se v září v pořád-
ku 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

Spolek míčových kouzelníků

V sobotu 10. července se konal 23. ročník turnaje v beach volejbalu pod záštitou Spolku míčových kouzelníků. 
O stupně vítězů soupeřilo 18 týmů a odehrálo se celkem přes 30 utkání. Foto: Jiří Honc

V sobotu 17. července uspořádal Spolek míčových 
kouzelníků turnaj v nohejbalu. O stupně vítězů soupe-
řilo 23 týmů z celého Středočeského kraje. První příčku 
obsadil tým Beřkovic, druhou Vinoře a třetí náš tým ve 
složení Doucek, Kadlec a Honc. Foto: David Minář

florbal

Orka ovládla street floorball a stala se králem Polabí
Street Floorball opět na konci června oživil brandýské náměstí. Tento rok se florbalový program protáhl 
celkem na tři dny. A již po čtvrté se týmy utkaly o korunu Krále Polabí.
Na programu byl souboj dvou největších oddílů v Polabí – Orky Čelákovice a Florball clubu Falcon. Oba 
týmy se spolu utkaly v kategoriích přípravka, elévové, mladší žáci a starší žáci. První utkání proběhlo 
ve středu, kdy se z těsné výhry radovali starší kluci z Čelákovic. Po prvním duelu tak Orka vedla 1:0. 
Ostatní kategorie se utkaly v pátek odpoledne. Přípravka v prvním utkání těsně zvítězila, stejně tak se 
dařilo i elévům. Poslední zápas mezi mladšími žáky Orky a Falconu se proměnil doslova v naši střelnici. 
Orka koncertovala a tento šikovný tým nadělil soupeři 44 branek a inkasoval jen 13. Duel dvou největ-
ších klubů v Polabí tak letos jasně vyhrála Orka při skóre 4:0.
V neděli se odehrála hlavní část turnaje. Orka měla v této části zastoupení tří družstev, a to juniorský 
výběr, tým sestavený ze širšího kádru A-týmu a nakonec tým veteránů, který opanoval předchozí ročník 
a obhajoval titul šampiona. Stejně jako v pátek se našim družstvům dařilo. Turnaj se hrál systémem 
„každý s každým“ a po celý den juniorský výběr a tým širšího kádru A-týmu zaznamenával jednu výhru 
za druhou. O vítězi turnaje tak rozhodl jejich společný duel. V něm se těsně radovali naši junioři, a pře-
kvapivě tak celý turnaj ovládli. Orka tak v prestižním turnaji obsadila první, druhé a čtvrté místo. 
Informace o aktuálním dění v klubu naleznete na www.orka.cz. Martin Bajer

Hráči Orky a Falconu na turnaji. Foto: Šimon Zmátlo

Vítězem celého beach volejbalového turnaje byl tým 
Nelétaví ptáci. Foto: Jiří Honc

Úspěšné šachistky. Foto: archiv oddílu
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Úspěšné šachistky. Foto: archiv oddílu

tenis

Tenisový klub Čelákovice
Pandemie koronaviru posunula začátek tenisové 
přípravy na letošní sezonu až na konec dubna. 
I přes všechna opatření proběhly tréninky mláde-
že i soutěže smíšených družstev ČTS. Namísto 
sedmi mistrovských utkání, při kterých hraje kaž-
dé družstvo s každým, se stejně jako minulý rok 
i letos konala tříkolová „covidová verze“ soutěže 
vyřazovací formou. Tenisových zápasů se zú-
častnila většina našich závodních hráčů. Za TK 
Čelákovice soutěžilo šest mládežnických a jedno 
dospělé družstvo s následujícími výsledky: 
dospělí I. třída – 2. místo;
dorost III. třída – 3. místo;
starší žáci A I. třída – 2. místo;
starší žáci B III. třída – 6. místo;
mladší žáci A o putovní pohár prezidenta ČTS – 
6. místo;
mladší žáci B III. třída – 2. místo;
babytenis – 2. místo.

Umístění v tabulkách jednotlivých věkových 
kategorií i jednotlivých hráčů naleznete na  
www.cztenis.cz. Gratulujeme k výborným výko-
nům a děkujeme všem hráčům, trenérům a rodi-
čům za úspěšnou reprezentaci našeho klubu TK 
Čelákovice. 
Nejen pro naše klubové hráče připravujeme let-
ní tenisové kempy a tréninky na podzimní i zim-
ní sezonu. Pokud máte sportovně nadané děti 
narozené v roce 2014 nebo mladší, neváhejte 
a přihlaste je na zkušební trénink v naší akademii: 
info@teniscelakovice.cz, tel.: 777 341 070.

Barbora Suková
Hráči babytenisu s kapitánem a trenéry. Foto: K. Klau-
dová

Radost z vítězství nejmladších tenistů. Foto: P. Maršá-
lek




