
m ě s t a  Č e l á k o v i c

m ě s í č n í k  /  z á ř í  2 0 2 1  /  z d a r m a

9

Poplatek za odpady str. 3
Splatnost místního poplatku za svoz komunální-
ho odpadu je 30. září. Výše poplatku je v tomto 
roce v Čelákovicích 612 Kč za osobu.

Investiční akce ve městě  str. 6
Vedení města informuje o realizaci investičních 
akcí na území města.

Čím topíme, to také dýcháme str. 10
Radní Marek Skalický ve spolupráci s odborem 
životního prostředí Městského úřadu připravil 
souhrnný text o tom, co není vhodné spalovat 
v lokálních topeništích, tedy v domácích kot-
lech, kamnech a krbech.

Orka bronzová str. 24
Orka získala na tradičním florbalovém turnaji 
Czech Open v Praze bronzové medaile. Letos 
celý turnaj vyhrál tým Karlových Varů. 

z obsahu

Pumptracková dráha slouží od druhé poloviny srpna veřejnosti i v Čelákovicích. K její instalaci není zpravidla nutné zpracovat ani projektovou dokumentaci ani získat stavební 
povolení. Foto: -dv-

PUMPOVÁNÍ
POHYB NAHORU A DOLŮ

Od čtvrtku 19. srpna mají Čelákovice zbrusu nové originální sportoviště – pumptrackovou dráhu. 
Pumptrack je uměle vytvořený uzavřený okruh pro jízdu na kole, koloběžce nebo in-line bruslích. 
Okruh je tvořený vlnami a klopenými zatáčkami. Princip jízdy na pumptracku spočívá v tom, že kolo 
nebo koloběžka jsou poháněny tzv. pumpováním, tj. setrvačností, kdy jezdec pomáhá udržovat po-
hyb změnou těžiště těla, tj. pohybem svého těla (střídavým tlakem na přední a zadní kolo).
Pumptracková dráha se nachází v ulici Na Nábřeží vedle stávajícího víceúčelového hřiště a do sprá-
vy ji převzala Čelákovická sportovní, příspěvková organizace, pod vedením ředitele Petra Bambase. 
Modulová dráha o délce 68 metrů umožňuje v případě potřeby sestavit tři různé tvary. Dráha se 
skládá z celkového počtu 48 dílů, které jsou pokryty sklolaminátovou vrstvou s šedou barvou na celé 
pojezdové ploše dráhy.
Instalaci modulární sestavy zajistila společnost Way to Nature. Tato společnost je výhradním partne-
rem pro prodej a servis modulárních drah PARKITECT pro Českou a Slovenskou republiku. Podobné 
sestavy od této společnosti lze vidět například v městské části Praha 11, Hostivici, Bratislavě či 
Považské Bystrici.
Vzhledem k nebezpečí úrazu je nutné se řídit pokyny uvedenými v provozním řádu.

Josef Pátek, starosta, Petr Studnička, místostarosta I
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úvodník

Dámy a pánové,
právě držíte v rukou zářijové číslo Zpravo-
daje města Čelákovic. Pevně doufám, že se 
děti a žáci budou moci vzdělávat především 
prezenčně ve školách a pandemie covid-19 
již nebude zásadním způsobem omezovat 
činnosti ve školství. Přeji všem prvňáčkům 
a prvňačkám, aby měli ty nejhezčí vzpomínky 
na svůj první školní rok ve svých základních 
školách. Z podkladů od vedení základních 
škol, které má k dispozici místostarosta Petr 
Studnička, do jehož gesce agenda školství 
spadá, vyplývá, že do 1. tříd nastoupí v obou 
čelákovických základních školách zřízených 
městem téměř 160 žáků a bude otevřeno osm 
prvních tříd.
Doufám, že se budeme moci po mnoha měsí-
cích vrátit k organizování kulturních i sportov-
ních akcí. Na druhou zářijovou sobotu (11. září) 
připravujeme na čelákovickém náměstí a rad-
nici Festival sportu a v areálu Městského 
domu dětí a mládeže Festival volnočasových 
aktivit. Těšíme se na setkání s vámi.
Jsem moc rád, kolik investičních akcí či pro-
jektových dokumentací je aktuálně ve fázi 
zpracování. Bližší informace naleznete v tom-
to vydání Zpravodaje. Chtěl bych poděkovat 
všem, kteří se na těchto pracích podílejí.
Za rok nás čekají komunální volby. Očeká-
vám, že se uskuteční ve dnech 30. září 2022 
– 1. října 2022. Opět tak budete mít možnost 
zvolit nové zastupitele města, kteří budou há-
jit zájmy města a jeho občanů v dalším čtyř-
letém funkčním období. Jak jsem již avizoval 
v srpnovém rozhovoru ve Zpravodaji, osobně 
v současné době zvažuji, zda ještě kandido-
vat, či již nekandidovat a zda obhajovat, či již 
neobhajovat funkci starosty města. Rozhodli 
jsme se, že definitivní stanovisko oznámíme 
s panem místostarostou Studničkou zhruba 
za dva měsíce, konkrétně 1. listopadu. V ten 
den totiž uplyne 15 let ode dne, kdy jsme po-
prvé složili slib zastupitele města. 
V tomto měsíci se odehrají dvě národní pouti, 
obě na území Středočeského kraje. Národní 
svatoludmilská pouť se uskuteční 18. září na 
Tetíně, Národní svatováclavská pouť proběh-
ne 28. září ve Staré Boleslavi.
Těší mě, že se nám podařilo nastavit intenziv-
ní vztahy se Středočeským krajem. Ve středu 
18. srpna navštívil město Čelákovice statu-
tární náměstek hejtmanky pro oblast silniční 
dopravy Martin Kupka, který byl informován o 
investičních akcích, kterou jsou připravovány 
k realizaci ve spolupráci s krajem, potažmo se 
státními organizacemi na území města a v jeho 
okolí. 
Přeji všem hezký zbytek léta a snad klidný 
vstup do podzimních dnů!

Josef Pátek, starosta

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

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

s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Reklamace roznosu
Zpravodaje

Vážení čtenáři, protože redakční rada zazna-
menává stížnosti na roznos našeho periodika 
(zajišťuje za úplatu Česká pošta, s. p., poboč-
ka Čelákovice), zveřejňujeme, jak je možné 
reklamaci na roznos uplatnit.
Nejlépe zaslat co nejdříve e-mailem na  
zpravodaj@celakovice.cz  
adresu, kam nebyl Zpravodaj dodán.
Redakce bude mít jasnou představu o rozsa-
hu stížností a zároveň je předá zodpovědné 
osobě, která zajistí nápravu. Děkujeme za po-
chopení.

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

KATALOG místních
podniků, firem, 

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

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

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

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

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET

 PET  = 1
 HDPE  = 2
 LDPE  = 4
 PP  = 5
 PS  = 6
 C/PAP  = 81
 C/PAP  = 84

SEPARUJTE TYTO
PLASTY A NÁPOJOVÉ

KARTONY VE ŽLUTÝCH
KONTEJNERECH NA PET

Respondeo, z. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

tel./fax: 325 511 148 (kancelář Nymburk)
mobil:  775 561 848 (pí Zajíčková)
e-mail:  poradna@respondeo.cz
 info@respondeo.cz
web: www.respondeo.cz
Konzultace v Čelákovicích: Bezplatné pro-
fesionální poradenství je poskytováno každou  
1. středu v měsíci od 13.00 do 17.00 hod. 
v budově radnice na náměstí 5. května (vedle 
podatelny). Více informací na uvedených kon-
taktech.

Kalendář akcí na webu města
Na titulní stránce webových stránek města Čelákovic – www.celakovice.cz je Kalendář akcí
ve městě, který informuje o akcích, jež aktuálně ve městě probíhají. Pro zveřejnění svých akcí

v tomto kalendáři můžete zaslat informace na e-mail: kalendar@celakovice.cz nebo
se zaregistrovat na stránkách města a poté si akce sami přidávat a popřípadě i editovat.
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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.

ODPADY V ROCE 2021
– SPLATNOST DO 30. ZÁŘÍ

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-

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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Starosta města Čelákovic
zve do budovy čelákovické radnice

v sobotu
11. září v 16.00 hodin

na křest knihy „Radnice v Čelákovicích“ a besedu s jejími autory.

Kniha byla vydána v roce 2021 u příležitosti 110. výročí 
od dokončení novostavby radnice v č. p. 1. Obal publikace Radnice v Čelákovicích. 

Zdroj: Městské muzeum v Čelákovicích

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.

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
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VOLBY 2021 
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

v pátek dne 8. října 2021 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu dne 9. října 2021 od 8.00 do 14.00 hod.

Informace pro voliče
Právo volit do Poslanecké sněmovny má státní 
občan České republiky, který alespoň ve dru-
hý den voleb, tj. 9. října 2021, dosáhl věku 18 
let. Hlasovat nemůže volič, u kterého nastala 
překážka ve výkonu volebního práva (omezení 
osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu /
„karanténa“/; omezení svéprávnosti k výkonu 
volebního práva).

Informace pro voliče v karanténě/izolaci 
z důvodu onemocnění covid-19
Pro voliče v karanténě/izolaci se použijí zvláštní 
způsoby hlasování, bude-li dne 15. září 2021 tr-
vat stav pandemické pohotovosti nebo nouzový 
stav vyhlášený alespoň pro část území České 
republiky z důvodu ohrožení zdraví šířením one-
mocnění covid-19.

Voličský průkaz
Obecní úřad vydá voliči, který nebude moci vo-
lit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu 
voličů je zapsán, na jeho žádost voličský průkaz.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu 
ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb 
do Poslanecké sněmovny v jakémkoli volebním 
okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku.
Více informací k voličským průkazům na 
webových stránkách města nebo na odboru 
pro občanské záležitosti – evidence obyvatel  
(tel.: 326 929 148, 326 929 151). 

Hlasování
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy pro-
káže svoji totožnost a státní občanství České 
republiky platným občanským průkazem nebo 
platným cestovním pasem České republiky. 
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými 
doklady, nebude mu hlasování umožněno. Voli-
či, který se neodebral do prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební ko-
mise hlasování neumožní. Volič hlasuje osobně, 
zastoupení není přípustné.

Hlasovací lístky
Každému voliči budou dodány hlasovací líst-
ky nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb, 
tj. do úterý 5. října 2021. Ve dnech voleb na 
žádost voliče okrsková volební komise vydá za 
chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky 
nové. Každá obálka bude obsahovat: informač-
ní leták, hlasovací lístky a lístek, kde se nachází 
volební místnost voliče.

Místa konání voleb  
v Čelákovicích
Ve městě máme celkem 11 volebních okrsků. 
Volební okrsky jsou voličům stanoveny dle mís-
ta trvalého pobytu.

OKRSEK č. 1 / volební místnost – Mateřská 
škola Čelákovice, Přístavní 333, p. o., Čelá-
kovice

V části obce: 28. října, Alej Jiřího Wolkera, Děl-
nická, Chodská, Jaselská, Jilmová, Křižíkova, 
Květinová, Lidická, Lísková, Miroslava Maška, 
Pod Přerovskou cestou, Polská, Pražská, Pří-
stavní, Ruská, Šípková, Táboritská, Trnková, 
U Hájku, U Hřiště, U Labe, U Mostu, V Lukách, 
Zahradní, Zdeňka Austa, Žižkova.

OKRSEK č. 2 / volební místnost – Technic-
ké služby Čelákovice, p. o., Čelakovské-
ho 1429/4, Čelákovice, zasedací místnost, 
vchod z ulice Lipové
V části obce: B. Němcové, Čelakovského, Dob-
rovského, Družstevní, Dvořákova, J. Nerudy, 
J. Zacha, Jungmannova, K Bílému vrchu, Karla 
Otty, Kozovazská, Krajní, Lipová, Majakovské-
ho, Mochovská, Na Požárech, Příční, Roosevel-
tova, Třebízského, Václava Kálika, Zárubova.

OKRSEK č. 3 / volební místnost – Kulturní 
dům Čelákovice, p. o., Sady 17. listopadu 
1380/6, Čelákovice, klubovna č. 6
V části obce: Boženy Koutníkové, Bratří Čapků, 
Bratří Petišků, Dr. Baizy, Dr. Čihákové, H. Kvapi-
lové, Havlíčkova, J. Zeyera (747/5, 895/1, 901/15, 
923/4, 948/7, 970/13, 972/3, 989/11, 999/9, 
1023/16, 1042, 1044, 1095/18, 1166, 1167/14, 
1212/17, 1214/8, 1262/12, 1506, 1611, 1878), 
Jana Kamaráda, Jiráskova, Masarykova, P. Bez-
ruče, Palackého, Petra Jilemnického, Pod Skal-
kou, S. K. Neumanna, Svatopluka Čecha, U Pod-
jezdu, U Potoka, V Rybníčkách, Vašátkova.

OKRSEK č. 4 / volební místnost – Základní 
škola Čelákovice, Kostelní 457, p. o., Čeláko-
vice, učebna v přízemí
Bratří Vlasáků, Dukelská, Fügnerova, Husova, 
Jaroslava Kruckého, Jiřinská, Kaplánkova, Ko-
llárova, Kostelní, Matěje Červenky, Miroslava 
Zachara, Na Hrádku, Rybářská, Sedláčkova, 
Sukova, U Kovárny, U Stabenovky, U Zdyma-
del, V Nedaninách, Ve Skále, Ve Vrbí.

OKRSEK č. 5 / volební místnost – hasičská 
zbrojnice, Prokopa Holého 1664, Čelákovice
V části obce: B. Smetany, Krátká, Na Švihově, 
Prokopa Holého, Rumunská (1446/14, 1447/13, 
1448/12, 1486/18, 1487/17, 1488/16), Soko-
lovská (42E, 312/20, 313/16, 334/14, 335/12, 
349/1, 359/5, 364/3, 365/7, 367/15, 376/28, 
379/34, 381/32, 386/9, 392/30, 396, 443/17, 
552/4, 574/21, 584/13, 621/2, 800/23, 1469, 
1644, 2078, 2079), Tovární.

OKRSEK č. 6 / volební místnost – Základní 
škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, 
p. o., Čelákovice, učebna č. 239 v přízemí 
vpravo
V části obce: Na Nábřeží, Na Stráni, U Kapličky.

OKRSEK č. 7 / volební místnost – Mateřská 
škola Čelákovice, Rumunská 1477, p. o.,  
Čelákovice
V části obce: J. Zeyera (1474/29, 1475/30), Prů-
myslová, Rumunská (1437/20, 1438/21, 1449/9, 
1450/8, 1451/7, 1452/6, 1453/5, 1454/4, 

1455/3, 1456/2, 1457/38, 1458/37, 1459/36, 
1460/35, 1461/34, 1462/33, 1463/32, 1464/31), 
Spojovací, Volmanova.

OKRSEK č. 8 / volební místnost – Městská 
knihovna Čelákovice, p. o., pobočka V Pro-
kopě 1349/89, Čelákovice
Pro sídliště V Prokopě.

OKRSEK č. 9 / volební místnost – sportovní 
klubovna v Záluží, První 115, Čelákovice – 
Záluží
V části obce: Cihelna, Ke Strážnímu domku, 
Čtvrtá, Druhá, Haškova, K. Brabce, Mstětická, 
Na Radosti, Pátá, První, Třetí, U Tratě, V Za-
hrádkách, Vořechovka, Zálužská.

OKRSEK č. 10 / volební místnost – Městská 
knihovna Čelákovice, p. o., pobočka v Sedl-
čánkách, Zábranská 133, Čelákovice – Sedl-
čánky
V části obce: Bezejmenná, Čelákovská, U Dubu, 
U Studánky, Pavla Ježdíka, Ferlesova, Františka 
Chvátliny, Fučíkova, Josefa Klicpery, K Borku, 
Ke Křížku, Komenského, Matěje Koštíře, Míro-
vé náměstí, Na Hrázi, Na Paloučku, Na Plácku, 
Na Vošverku, Na Výsluní, Pavla Ježdíka, Pod 
Mlejnkem, Průběžná, Před Labem, Smetanova, 
U Mlýnské strouhy, U Přívozu, Za Labem, Za 
Školou, Zábranská, Zájezd.

OKRSEK č. 11 / volební místnost – Základ-
ní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, 
p. o., Čelákovice, učebna č. 238 v přízemí 
vpravo
V části obce: Hybešova, J. A. Komenského, ná-
městí 5. května (1/11, 2/12, 13/18, 112/2, 113, 
953/5, 2055), Sady 17. listopadu, Stankovského 
(50, 633/19, 740/27, 797/29, 982/21, 1001/23, 
1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1634, 1635, 
1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 
2034, 2035), V Zátiší, Vančurova.

Více informací k volbám
naleznete na webových stránkách

www.celakovice.cz 
sekce Volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu 2021.

Mapa 11 volebních okrsků města Čelákovic. Zdroj: 
Geoportál GEPRO
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Finanční záležitosti
Rada města schválila rozpočtové opatření – 
změnu rozpočtu města Čelákovic 2021 č. 13.

Prodej obecních bytů v Milovicích
Rada města schválila v souladu s pravidly po-
stupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 
Čelákovic v obci Milovice, vymezených v do-
mech č. p. 501, 502, 606 a 621, jejichž způsob 
využití je byt nebo jiný nebytový prostor, 3 zá-
měry na prodej bytových jednotek.

Oprava fasády domu v ulici Na Stráni
Radní schválili zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Čelákovice – Oprava fasá-
dy bytového domu v ul. Na Stráni“ postupem 
dle čl. 3 odst. 1 Směrnice č. I/11/2018 k zadá-
ní veřejných zakázek malého rozsahu společ-
nosti Aulický invest, s. r. o. Zároveň schválili 
uzavření a text příslušné smlouvy o dílo v ceně  
3 275 332,35 Kč bez DPH.

Modulární pumptracková sestava
Rada města schválila zadání zakázky malého 
rozsahu s názvem „Čelákovice – Dodání a in-
stalace Modulární pumptrackové sestavy“ po-
stupem dle čl. 3 odst. 1 Směrnice č. I/11/2018 
k zadání veřejných zakázek malého rozsahu 
společnosti Way to Nature, s. r. o. Zároveň 
schválila uzavření a text příslušné smlouvy 
o dílo v ceně 999 870 Kč bez DPH.

Stavba kanalizace v Jiřině a dopad na do-
movní studně
Radní se seznámili s výsledky hydrogeologic-
kého posudku možného ovlivnění domovních 
studní v lokalitě Čelákovice – Jiřina stavbou ka-
nalizace a pověřili starostu k jednání o náhradě 
škody prohloubením ovlivněných studní s do-
davatelem prací výstavby nové kanalizace a ná-
sledně zprostředkovat jednání s občany.

Sekání zelených ploch v Jiřině a Za Dráhou
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo „Sekání zelených ploch na pozemcích ve 
vlastnictví města Čelákovic – lokalita 1 – Jiřina 
a Za Dráhou“ mezi Technickými službami Čelá-
kovice, p. o., a společností Hubert Ekoflor, s. r. o.

Koupě objektu č. p. 155
Radní souhlasili s nabídkou vlastníka objektu 
Rybářská č. p. 155 a doporučili Zastupitelstvu 
města koupit tuto nemovitost.

PD rekonstrukce ulic v Záluží
Rada města schválila zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu s názvem „Čelákovice – PD – 
Rekonstrukce ulic v městské části Záluží“ po-
stupem dle čl. 3 odst. 1 Směrnice č. I/11/2018 
k zadání veřejných zakázek malého rozsahu 
společnosti VDI PROJEKT, s. r. o. Zároveň 
schválila uzavření a text příslušné smlouvy 
o dílo v ceně 1 438 200 Kč bez DPH.

Oprava střechy Městské knihovny
Rada města schválila uzavření a text smlouvy 
o dílo s NEO BUILDER, a. s., jako zhotovitelem 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s ná-
zvem „Oprava střešního pláště Městské knihovny 
Čelákovice“ v ceně 925 188 Kč bez DPH.

Veřejné osvětlení V Nedaninách
Rada města schválila uzavření a text smlou-
vy o dílo s RAISA, spol. s r. o., jako zhotovi-
telem na plnění veřejné zakázky malého roz-
sahu s názvem „Čelákovice – Rekonstrukce 
veřejného osvětlení V Nedaninách“ v ceně 
2 230 344,62 Kč bez DPH.

WC pro veřejnost na stadionu
Rada města schválila uzavření a text smlouvy 
o dílo s STAPRINC – stavby, s. r. o., jako zho-
tovitelem na plnění veřejné zakázky malého roz-
sahu s názvem „Čelákovice – Výstavba WC pro 
veřejnost na stadionu“ v ceně 3 050 767,63 Kč 
bez DPH.

Obnova vodovodu V Prokopě
Radní schválili zadávací dokumentaci veřej-
né zakázky malého rozsahu na stavební práce 
s názvem „Čelákovice – Obnova vodovodního 
řadu v ulici V Prokopě“.

Kanalizace v ulici Sv. Čecha
Radní schválili zadávací dokumentaci podlimit-
ní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Bezvýkopové technologie obnovy kanalizace 
v ul. Sv. Čecha, Čelákovice“.

Opakované zadání VZ hřiště u ZŠ v ulici 
J. A. Komenského
Rada města schválila zadávací dokumentaci podli-
mitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Nové sportovní hřiště u ZŠ Čelákovice, J. A. Ko-
menského 414, p. o. – Opakované zadání II“.

Oprava zastávky BUS na náměstí
Rada města schválila uzavření a text smlouvy 
o dílo s Gestav, s. r. o., jako zhotovitelem na pl-
nění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„Čelákovice – Oprava autobusové zastávky Čelá-
kovice náměstí“ v ceně 430 354,90 Kč bez DPH.

Vodovodní nebo kanalizační síť v Jiřině
Rada města rozhodla o stanovení finančního pří-
spěvku na zajištění projektové dokumentace jed-
né přípojky pro napojení nemovitosti na stávající 
vodovodní nebo kanalizační síť v lokalitě Jiřina 
v rámci probíhající obnovy technické infrastruk-
tury, související inženýrské činnosti a poplatku za 
podání žádosti o územní řízení ve výši 7 276 Kč.
Dále schválila texty vzorových smluv o finanč-
ním příspěvku na zajištění projektu pro vybudo-
vání vodovodní přípojky a na zajištění projektu 
pro vybudování kanalizační přípojky v lokalitě 
Jiřina v rámci probíhající obnovy technické in-
frastruktury. Následně pověřila starostu města 
uzavíráním těchto jednotlivých smluv.

Nové stanoviště pro třídění odpadu č. 85
Radní schválili zřízení stanoviště č. 85 pro třídění 
odpadu při křižovatce ulic Pod Přerovskou ces-
tou a Rooseveltovy pro komodity: papír, sklo, 
směsný plast a nápojové kartóny s rezervou pro 
případné rozšíření o další komodity.

Obnova vodovodu v Rybářské ulici
Rada města schválila zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Čelákovice – Obnova vodovodního řadu, ul. 
Rybářská“ postupem dle čl. 3 odst. 1 Směr-

nice č. I/11/2018 k zadání veřejných zakázek 
malého rozsahu společnosti 1. SčV, a. s. Záro-
veň schválila uzavření a text příslušné smlouvy 
o dílo v ceně 3 378 347 Kč bez DPH.

Oprava soklu domu č. p. 1440
Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo 
s Aulický invest, s. r. o., jako zhotovitelem na 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu s ná-
zvem „Čelákovice – Oprava části soklu bytové-
ho domu v ul. Prokopa Holého 1440/2“ v ceně  
301 145,83 Kč bez DPH.

Nové vstupní dveře ZŠ
Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo 
s Window Holding, a. s., jako zhotovitelem na 
plnění zakázky malého rozsahu s názvem „Výro-
ba, dodání a montáž vstupních dveří v základní 
škole, ul. J. A. Komenského, Čelákovice“ v ceně 
295 919,12 Kč bez DPH.

Dům seniorů
Rada města rozhodla o výběru pro město nejvhod-
nější nabídky podané účastníkem řízení ŘEZANI-
NA & BARTOŇ, s. r. o., na plnění nadlimitní veřejné 
zakázky na služby „Zhotovení projektové doku-
mentace, výkon inženýrské činnosti a autorského 
dozoru na akci Výstavba domu seniorů Čeláko-
vice“. Zároveň schválila uzavření a text příslušné 
smlouvy o dílo v ceně 5 500 000 Kč bez DPH.

Pronájem stánkového místa při adventním 
trhu na náměstí
Rada města schválila uzavření a text vzorové 
smlouvy na rok 2021 o nájmu prodejního místa 
na pronájem pozemků v souvislosti s konáním 
adventních trhů, a to pro stánkové místo:
n  v sektoru A s možností odběru el. energie za 

cenu 2 200 Kč;
n  v sektoru B s možností odběru el. energie za 

cenu 100 Kč;
n  v sektoru B1 bez možnosti odběru el. energie 

za cenu 100 Kč;
n  v sektorech C, D, E, F, G bez možnosti odbě-

ru el. energie za cenu 2 200 Kč.
Dále Rada města svěřila působnost ve věci uza-
vírání těchto smluv starostovi a místostarosto-
vi I a působnost ve věci odstoupení od uzavře-
ných smluv Městské policii Čelákovice.

Doprava – Mochov
Rada města vzala na vědomí rozhodnutí Stře-
dočeského kraje o zavedení úsporných opatření 
na železnici, jejichž součástí je i ukončení objed-
návky železniční dopravy na trati 233 Čelákovi-
ce – Mochov ke dni 1. 11. 2021. Neměla námi-
tek k ukončení příslušné objednávky s ohledem 
na velmi nízkou obsazenost vlakových spojů. 
Rada konstatovala, že město nebude iniciovat 
objednávku železniční dopravy na trati 233. 
Dále Rada města požaduje po Středočeském 
kraji v návaznosti na dokument „Analýza zasta-
vení provozu na trati 233 Čelákovice – Mochov 
(linka S24)“ realizovat pro zlepšení dopravní ob-
sluhy a návaznosti na linky S2 a S22 prodloužení 
autobusové linky č. 662 o úsek Čelákovice, nám. 
– Čelákovice, žel. st. s cílem zlepšit dopravní ob-
služnost místní části Sedlčánky ke dni 1. 11. 2021.

Výběr z usnesení RM č. 14–16/2021. -dv-

o čem jednali radní města
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INVESTIČNÍ AKCE VE MĚSTĚ
Realizace investičních akcí
Na přelomu července a srpna proběhla opra-
vu povrchu v celé šíři vozovky v ulici Bedřicha 
Smetany, podobně jako tomu bylo o měsíc dří-
ve v ulici Na Švihově. Tato oprava byla vyvolána 
po rekonstrukci plynovodu, která byla v těchto 
ulicích realizována. 
V srpnu byla zrekonstruována autobusová za-
stávka před prodejnou Albert v blízkosti čeláko-
vického náměstí. 
Významné stavební práce probíhají v ulici Su-
kově, které budou ukončeny nejdříve v polovině 
října. Veřejné osvětlení bude zmodernizováno 
v ulicích Dukelské, V Nedaninách, Fügnerově 
a Matěje Červenky. Zároveň zde budou rekon-
struovány komunikace.
V ulici Rooseveltově probíhá stavba chodníku, 
dvou přechodů pro chodce a veřejného osvětle-
ní. Počítá se zde na podzim s výsadbou stromo-
řadí a keřových porostů.
Rozsáhlé stavební práce probíhají v Jiřině. Je rea-
lizována rekonstrukce vodovodu a kanalizace, při-
čemž etapy 1 a 2 jsou dokončeny a v realizaci je 
etapa 3 (ulice Přístavní, Ruská, U Labe, Dělnická, 
Pražská), která bude dokončena do konce letoš-
ního roku. V přípravě k realizaci v příštím roce je 

etapa 4. Veřejné osvětlení pro etapy 1 až 3 bude 
realizováno letos na podzim, výstavba nových 
komunikací bude probíhat u těchto etap najed-
nou na přelomu let 2021 a 2022. Stejně tak bude 
v tomto období zavěšena na nový železniční most 
bezbariérová lávka pro pěší a cyklisty přes Labe.
V této souvislosti upozorňujeme, že od 15. září 
4.00 hod. bude zprovozněna nová kolej, takže 
vlaky budou odjíždět ze zastávky Čelákovice-Ji-
řina z opačného nástupiště než dosud!
Provoz obou kolejí je v plánu od prosince 2021.
Díky dotacím MAS Střední Polabí probíhá opra-
va kapličky sv. Václava v Císařské Kuchyni, 
kaplička sv. Jana Křtitele v Sedlčánkách bude 
zrekonstruována na jaře 2022.

Opakované zadání veřejné zakázky
Radní schválili v rámci opakovaného zadání 
zadávací dokumentaci na vybudování nového 
sportovního hřiště v areálu Základní školy v ulici 
J. A. Komenského, přičemž zadavatel, kterým 
je město Čelákovice, stanovil, že předpokláda-
ná hodnota veřejné zakázky činí 29,458 mil. Kč 
bez DPH. Předání staveniště je předpokládáno 
v září 2021 a termín předání kompletního díla je 
stanoven nejpozději do 240 kalendářních dnů 

od zahájení realizace. V loňském roce byla pů-
vodní veřejná zakázka zrušena s ohledem na 
dopad pandemie covid-19 na veřejné rozpo-
čty. Nicméně vůle celého Zastupitelstva města 
je tento sportovní areál v samém centru města 
kompletně zrekonstruovat, a to bez využití dota-
ce z vlastních finančních prostředků, které měs-
to získalo prodejem bytů v Milovicích.

Projektová dokumentace
Rada města schválila smlouvu o dílo se zhotovi-
telem ŘEZANINA & BARTOŇ, s. r. o., na plnění 
nadlimitní veřejné zakázky „Zhotovení projek-
tové dokumentace, výkon inženýrské činnosti 
a autorského dozoru na akci Výstavba domu se-
niorů Čelákovice“ za cenu 5,5 mil. Kč bez DPH. 
Celkem bylo podáno osm nabídek.
Předpokládáme, že mezi dvě významné in-
vestiční akce příštího volebního období (2022–
2026) bude patřit výstavba silničního obchvatu 
města a výstavba domu pro seniory. Definitivní 
rozhodnutí bude ale samozřejmě na nově zvole-
ných zastupitelích města a jejich prioritách.

Josef Pátek, starosta,
Petr Studnička, místostarosta I,

Miroslav Opa, místostarosta II

Sportovní areál v ulici J. A. Komenského projde rozsáhlou rekonstrukcí za více než  
30 milionů korun. Zdroj: Čelákovická sportovní

Velké proměny se dočkal úvoz V Nedaninách směřující k mlýnskému náhonu. Foto: 
-dv-

Letos probíhá oprava kapličky v Císařské Kuchyni, příští 
rok bude opravena kaplička v Sedlčánkách. Na obě akce 
získalo město dotaci z MAS Střední Polabí. Foto: -jp-

Bezpečnost chodců se zvýší v ulici Rooseveltově, kde 
vzniknou vedle chodníku i dva nové přechody pro chod-
ce. Zlepší se rovněž přístupnost městského hřbitova 
z jižní strany. Foto: -jp-

Nová knihobudka ve spodní části náměstí 5. května. 
Foto: -dv-
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zprávy z radnice

pronájem obecního bytu

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

n PROKOPA HOLÉHO Č. P. 1172, BYT Č. 5, 
ČELÁKOVICE
Byt č. 5 o velikosti 1+1 o celkové ploše 41,79 m2 
(započitatelná plocha 41,79 m2), sestávající z těch-
to prostor: kuchyň 20,85 m2, pokoj 12,06 m2, 
předsíň 3,16 m2, koupelna a WC 5,72 m2.
Byt je situovaný ve 3. podlaží jednovchodového 
třípodlažního cihlového domu s valbovou stře-
chou a půdní vestavbou. Dům byl vybudován 
v roce 1939. Vytápění a dodávka teplé vody 
jsou zajištěny z kotelny umístěné v domě.
Výše nájemného je minimálně 6 269 Kč měsíčně 
(150 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné 
obálce označené nadpisem: Pronájem bytu č. 5, 
Prokopa Holého č. p. 1172, Čelákovice, při po-
dávání nabídky musí žadatel složit jistotu ve výši 
5 000 Kč na č. ú.: 107-6915360247/0100, pod 
VS: 1172005.

Byt si lze prohlédnout po telefonické domlu-
vě s pracovnicí Q-BYTu pí Vorlíčkovou, tel.: 
326 996 052.

Závazný a konečný termín pro předložení 
nabídek od případných zájemců je: 
30. září 2021 do 10.00 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 
nejvýhodnější, nebo bude započtena oproti 
skládané kauci v případě uzavření nájemní 
smlouvy. 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 tom-
to záměru. Na základě předložených nabídek 
sestaví komise pořadí zájemců o pronájem. 
V případě předložení více shodných nabídek 
na 1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabíd-
ky předložili, k dalšímu kolu soutěže stejným 
způsobem. Jestliže vítěz od uvažovaného ná-
jmu z jakékoliv příčiny odstoupí, nebo nesplní 
stanovené podmínky, bude nájem nabídnut 
dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebu-
de k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové 
řízení. 
Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do 
pěti pracovních dnů od obdržení usnesení 
RM o souhlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného, uhradí ná-
jemné a zálohy na služby za běžný měsíc ve 
stejném termínu, bude s ním uzavřena nájem-
ní smlouva k předmětnému bytu na dobu ur-
čitou v době trvání dva roky. Současně budou 
předány klíče od bytu a byt bude protokolárně 
předán. Pokud ve stanoveném termínu ne-
bude uhrazena jistota, nájemné a zálohy na 
služby za běžný měsíc, bude nájem nabídnut 
dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebu-
de k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové 
řízení. 

Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v pří-
padě zjevně spekulativního vývoje řízení.

Na výměnu nevyhovujících zdrojů vytápění  
v domácnostech lze čerpat dotace

Od 1. září 2022 bude podle zákona o ochra-
ně ovzduší z roku 2012 povoleno používat 
kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy podle 
ČSN EN 303-5. Provoz zastaralých kotlů 
bude zakázán a bude nutné je vyměnit za 
nové, ekologické zdroje vytápění.

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo na 
svých webových stránkách informace o mož-
nosti čerpání dotací na výměnu (i pokud už 
výměna proběhla, a to po 1. lednu 2021):
n Kotlíkové dotace 2021–2022

-  Jsou určeny pro nízkopříjmové domác-
nosti (= průměrný čistý příjem na osobu 
a měsíc v roce 2020 nepřekročil limit 
14 242 Kč). Domácnosti, kde žijí jen dů-
chodci se starobním důchodem nebo 
invalidním důchodem 3. stupně, mají na 
dotace nárok automaticky.

-  Podporu lze získat na výměnu kotle na 
pevná paliva 1. a 2. emisní třídy.

-  Žádosti bude možné podávat na krajském 
úřadě od počátku roku 2022.

n Nová zelená úsporám
-  Žádat mohou vlastníci nebo spoluvlastní-

ci rodinných a bytových domů, bytových 

jednotek nebo trvale obývaných rekreač-
ních objektů.

-  Podporu lze získat na výměnu kotle na pev-
ná paliva 1. a 2. emisní třídy, na výměnu 
krbů, krbových kamen apod. a na výměnu 
elektrického vytápění za systém s tepel-
ným čerpadlem s elektrickým pohonem.

-  Žádosti bude možné podávat online přes 
web www.novazelenausporam.cz od 
podzimu letošního roku.

O přínosu výměny starého kotle za nový se 
můžete přesvědčit v aplikaci Českého hydro-
meteorologického ústavu, pobočky Brno, pro 
porovnání vyprodukovaných emisí:
https://chmibrno.org/blog/vymena-kotle-
-zmena-emisi.

Více informací najdete zde:
www.kotlikydotace.cz;
www.mzp.cz/cz/news_20210726-Mini-
manual-na-kotlikove-dotace-2021-2022;
www.novazelenausporam.cz.

Lenka Rašínová, vedoucí odboru  
životního prostředí

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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zastupitelská aréna / informace

ODS ANO 2011PRO Č

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

Ano, při splnění jedné podmínky. Vzhledem 
k tomu, že v Česku nejsou zcela v souladu 
stavební zákon řešící i územní plánování, 
katastrální zákon a zákon o pozemkových 
úpravách, je pro nás prioritou dokončit a vydat 
nový Územní plán Čelákovic. Bohužel proces 
přípravy výrazně zkomplikovala pandemie 
covid-19, nicméně práce na dokončení jsou 
v plném proudu. Jakmile bude Zastupitelstvem 
města nový územní plán schválen, jsme připra-
veni iniciovat řízení o komplexních pozemko-
vých úpravách. Tedy těch, které zahrnují celé 
území města Čelákovic, jež je tvořeno třemi 
katastrálními územími (Čelákovice, Sedlčán-
ky, Záluží u Čelákovic). Přínos pozemkových 
úprav shledáváme v tom, že krajina bude 
připravena nejen na změnu klimatických 
podmínek, ale i na snahu o zadržení vody 
v krajině. Cílem je, aby pozemkovými úpravami 
se prostorově a funkčně uspořádaly pozemky, 
scelovaly se nebo se dělily a zabezpečila se 
jejich přístupnost. Malebná krajina středního 
Polabí si zvýšenou pozornost bezpochyby 
zaslouží!

Petr Studnička, zastupitel

Zastupitelé zvolení za PRO Č se k tématu 
nevyjádřili ve stanoveném termínu.

Smyslem pozemkových úprav je řešit vlast-
nické vztahy k pozemkům, zlepšení jejich pří-
stupu v krajině, případně přesné určení jejich 
hranice. V dnešní době pozemkové úpravy 
napravují hlavně nedodělky z historie, dále 
se snaží o uvedení krajiny do stavu existence 
úrodné půdy neohrožované erozí. Často jsou 
pozemkové úpravy následkem probíhající 
digitalizace. Ačkoli jsou pozemkové úpravy ve 
veřejném zájmu, přece jen se často dotýkají 
osobního vlastnictví, a proto by se k nim mělo 
přistupovat velmi citlivě. Jelikož nevím, jestli 
jsou dotazem myšleny nějaké konkrétní úpra-
vy v našem katastru, mohu jen konstatovat, 
že jsem principiálně pro pozemkové úpravy, 
ale samozřejmě s přihlédnutím k účelu a míře 
nutného omezení osobního vlastnictví.

Martin Bajer, zastupitel

Jste pro realizaci pozemkových úprav 
ve 3 katastrálních územích města Čelákovic?

ODS ANO 2011PRO Č

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

Změny autobusových linek, ukončení provozu vlaků 
do Mochova

V souvislosti s integrací Kolínska, Kutnohorska a Uhlířskojanovicka do Pražské integrované dopravy 
(PID) byla zrušena od 1. srpna autobusová linka 427, která je nově nahrazena linkou 662. Ta je ve-
dena v upravené trase a mezi Čelákovicemi a Mochovem obsluhují všechny spoje v obou směrech 
i místní část Sedlčánky. Rada města usiluje o to, aby Středočeský kraj prodloužil trasu této linky 
z náměstí až k čelákovické železniční stanici. 
Z rozhodnutí Středočeského kraje dojde k 1. listopadu k ukončení železničního provozu na trati Če-
lákovice – Mochov. K tomuto rozhodnutí nemá město Čelákovice žádné námitky, neboť obsazenost 
jednotlivých spojů byla minimální (průměrně 3–5 %). Jedná se o nejméně vytíženou železniční trať 
na celém území Středočeského kraje. Petr Studnička, místostarosta I

Spouštíme online měření 
kvality ovzduší

Se začátkem nového školního roku byla po tří-
měsíčním zkušebním provozu spuštěna online 
aplikace na sledování kvality ovzduší. V červ-
nu letošního roku ve spolupráci se společností 
Agdata, s. r. o., byly v ulici Masarykově poblíž 
křižovatky s ulicí U Podjezdu a v ulici Prokopa 
Holého v areálu hasičské zbrojnice instalovány 
senzory na měření vybraných veličin v ovzduší, 
a to prachových částic (PM1.0, PM2.5, PM4.0 
a PM10) a dále také oxidu dusičitého (NO2) 
a ozónu (O3). Prachové částice reprezentují 
zatížení městského ovzduší lokálními topeništi 
a výrobními podniky, resp. průmyslem (včetně 
TOS-METu, a. s.), parametry oxidu dusičité-
ho a ozónu pak vliv dopravy na kvalitu naše-
ho ovzduší. Měření je z městského rozpočtu 
uhrazeno na dva roky, po každém roce měření 
(červen až květen) bude nezávislou odbornou 
organizací vyhotovena a zveřejněna zpráva 
popisující vývoj znečišťování ovzduší ve městě 
v průběhu celého roku.
Aktuální hodnoty a také výsledky měření za po-
sledních 24 hodin všech výše uvedených veličin 
je možné online sledovat na webových strán-
kách města www.celakovice.cz pod banne-
rem „Kvalita ovzduší“. Měření budeme i my ve 
spolupráci s odborem životního prostředí velmi 
pečlivě sledovat a v případě výrazného zatížení 
ovzduší budeme občany bezprostředně infor-
movat.

Marek Skalický, radní

Doprava ve městě Čelákovice

Srdečně zveme přátele dopravy a všechny, které zajímá dopravní situace ve městě a mají k tomu co dodat! 
KDE: V Kostelní ulici č. p. 43/6, Čelákovice.  KDY: 8. září od 19.00 hod.

DISKUTOVANÁ TÉMATA:
 n obchvat města; n parkování ve městě;
 n cyklostezky a cyklověže; n plánování dopravních uzavírek;
 n bezpečnost chodců; n a mnohé další.

PRO Čelákovice, z. s..

obrázek: archiv pořadatele 
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střípky z činnosti 
městské policie

V případě potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

Hlídka přijala oznámení od poštovní doručovatelky, 
že se nemůže dozvonit na starší paní, které nese dů-
chod. Strážníkům se podařilo navázat komunikaci 
se starší osobou, která k celé události uvedla, že je 
v pořádku a nic od nikoho nepotřebuje. Byla vyro-
zuměna dcera seniorky, která se na místo dostavila.

V posledním měsíci se na služebnu MP dostavilo 
několik poctivých občanů, kteří odevzdali naleze-
nou finanční hotovost. Celková suma všech nale-
zených peněz byla vyšší než dvacet tisíc korun. 
Většina peněz byla vrácena majitelům a zbylé ban-
kovky budou předány do agendy ztrát a nálezů.

Na tísňovou linku MP bylo oznámeno, že v ulicích 
města pobíhá úplně nahá žena, která má u sebe 
psa. Strážníkům a policistům se podařilo uvedenou 
osobu nalézt. Na místo byla přivolána záchranná 
služba, která ji odvezla k psychiatrickému vyšetření.

Strážníci MP přijali oznámení z jedné firmy, že jejich 
zaměstnanec náhle ukončil pracovní poměr a ode-
šel. Na místě po sobě zanechal cestovní tašku, 
v které byly dvě urny. Šetřením se podařilo zjistit, 
že se jedná o urny s popelem jeho rodičů. Ty byly 
po několika dnech předány rodinným příslušníkům.

Při likvidaci v Labi uhynulého zvířete projížděla 
kolem strážníků skupina dětí z mateřské školy 
na jízdních kolech. Činnost strážníků je nato-
lik zaujala, že došlo ke srážce dvou dětí a ná-
slednému pádu, který způsobil krvavé zranění 
jednoho chlapce. Tomu strážníci poskytli první 
pomoc a přivolaná záchranná služba zajistila 
převoz chlapce na ošetření do nemocnice.

Strážníci MP přijali žádost o odchyt „velmi ag-
resivního psa“, který se údajně nedá chytit. Na 
místě bylo zjištěno, že se jedná o čivavu. Byla 
odchycena pomocí odchytové sítě. Vzhledem 
k tomu, že kotec pro umístění odchycených psů 
má pletivo, kterým by čivava prolezla, byla po-
nechána na služebně MP do předání majiteli.

Strážníkům byla nahlášena událost, při které 
agresivní žena nerespektuje rezervační systém 
testovacího centra COVID a na místě se domáhá 
okamžitého a přednostního testování. Na místě 
byla situace uklidněna a osoba z místa odešla.

Na služebnu MP se dostavil mladík s prosbou 
o doprovod ke své bývalé přítelkyni, neboť zde
má svoje osobní věci a ona mu je nechce vydat. 
Strážníci poskytli muži součinnost a dohlédli na 
emotivní setkání a vydání osobních věcí.

Strážníci MP přijali informaci o možném pacha-
teli krádeže a porušování domovní svobody. 
Ten se prý v nočních hodinách pohyboval na 
pozemku u rodinného domu. Společně s hlíd-
kou Policie ČR se podařilo uvedenou osobu vy-
pátrat. Další úkony ve věci řeší Policie ČR.

Jak třídíme odpad?
Středočeský kraj vyhlásil pro rok 2020 již 16. roč-
ník soutěže s názvem „My třídíme nejlépe“, která 
spočívá v úspěšnosti třídění odpadů obcí Středo-
českého kraje. Čelákovice se zařadily do kategorie 
obcí nad 10 000 obyvatel. V soutěži jsou automa-
ticky hodnoceny všechny obce ze Středočeského 
kraje, které jsou zapojeny do systému zpětného 
odběru a využití obalových odpadů provozova-
ného autorizovanou obalovou společností EKO-
-KOM, a. s. Pro hodnocení jsou tedy výhradně
využita data ze čtvrtletních výkazů o vytříděném,
využitém a odstraněném množství a druzích ko-
munálního odpadu vykazovaných obcemi společ-
nosti EKO-KOM, a. s. Celkem se v této nejvyšší
kategorii soutěže účastnilo 20 obcí.
Hodnocení obcí probíhá zvlášť, každá obec zís-
kává výsledné body, jež jsou součtem bodů ze
sedmi soutěžních kategorií (4 hlavních a 3 doplň-
kových). Podle počtu výsledných bodů za celé
hodnotící období se stanovuje výsledné pořadí
v souboru obcí. Hlavní hodnocení se týká výtěž-
nosti papíru, plastu, skla a kovů. V doplňkovém
hodnocení jsou zahrnuty sběr nápojového karto-
nu, sběr papíru a dostupnost sběrné sítě.
Naše město obsadilo v roce 2020 celkové
8. místo s počtem 304 bodů a oproti roku 2019
i 2018 jsme si polepšili o dvě místa. Jen těsně
nás předběhl Brandýs nad Labem – Stará Bo-

leslav se 308,4 body. Soutěž vyhrálo město Be-
roun před Příbramí a Vlašimí. Čelákovice se tak 
v dané kategorii umístily v první polovině všech 
zúčastněných obcí, za námi jsou obce jako 
např. Nymburk, Mladá Boleslav, Neratovice, 
Milovice či Kolín. Pro porovnání našich okolních 
obcí, město Lysá nad Labem obsadilo v nižší 
kategorii obcí 2 000–10 000 obyvatel celkové 
68. místo z 98 hodnocených.
Výsledek osmého místa z celkových 20 je po-
měrně dobrý, nicméně nejen zavazující do další-
ho ročníku soutěže, ale také motivující pro peč-
livější třídění odpadů v našem městě.
Díky, že třídíte!

Marek Skalický, radní

Jedno z nejmladších sběrných míst tříděného odpadu  
v Mochovské ulici. Foto: Marek Skalický

Na uvedených místech v určeném čase mohou občané zdarma odevzdat tyto druhy vytříděného 
komunálního odpadu: Papír, sklo, plasty, PET lahve, železný šrot, dřevo, textil, kompostovatelný 
odpad ze zahrad. Lze zde odevzdat i velkoobjemový odpad z domácností, který nelze umístit 
do popelnice. Z technických důvodů nelze vybírat nebezpečný odpad, suť, stavební odpad a 
zeminu! Současně zde lze odevzdávat elektrozařízení jako zpětný odběr – lednice, sporáky, 
pračky, televize, monitory, výpočetní techniku a podobně. Uvedené komodity lze průběžně 
odevzdat celý rok i na sběrném dvoře „Na Špičce“, Mochovská 116.

www.celakovice-mesto.cz/ts

PODZIMNÍ SVOZ TŘÍDĚNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Technické služby Čelákovice budou pořádat svoz tříděného komunálního odpadu. Vytříděný komunální 
odpad z domácností bude možné zdarma odevzdat na uvedených místech v následujících sobotách 
vždy od 8.00 do 12.00 hod.
11. září
ulice Spojovací u budovy Q-Bytu
sídliště V Prokopě u restaurace
18. září
ulice Na Stráni u kotelny
ulice Prokopa Holého u hasičské zbrojnice
ulice Sukova u sauny V Nedaninách
25. září
ulice 28. října u hřiště Union

ulice Polská na křižovatce s Lidickou
2. října
ulice Jiráskova
parčík mezi ulicemi Majakovského a Jungma-
nnovou
16. října
Záluží u hřiště
Císařská Kuchyně u pomníčku
Sedlčánky u pobočky knihovny
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ČÍM TOPÍME, TO TAKÉ DÝCHÁME
Špatná kvalita ovzduší trápí mnoho měst a obcí v České republice, nemé-
ně Čelákovice. Jedním z významných zdrojů znečištění ovzduší v našem 
městě jsou lokální topeniště, jinak řečeno domácí kotle, kamna a krby. 
Zejména nezákonným spalováním odpadů v těchto domácích topeniš-
tích či používáním nekvalitních paliv nebo zastaralého zařízení uniká do 
ovzduší velké množství zdraví nebezpečných látek, které následně všichni 
dýcháme.

NESPALUJME ODPADY!
I když se spálení odpadu může jevit jako bezstarostná a rychlá forma jeho 
likvidace, ve výsledku tomu tak není. Pálením odpadů se totiž vytvoří velké 
množství jedovatých látek, které následně ohrožují naše zdraví. V domá-
cím topeništi se nikdy nevytvoří dostatečná teplota na to, aby se všechny 
toxické látky bezpečně zlikvidovaly. Např. velmi jedovaté dioxiny, které 
vznikají třeba spalováním PVC látek, potřebují k likvidaci teploty až nad 
1 200 oC, kterou v domácích kotlech nedocílíme. Navíc lokální topeniště 
nemají nadstandardní technologie na čištění spalin, a tak všechny jedy 
jdou přímo do městského ovzduší, kde nás ohrožují. Mnoho lidí si také 
myslí, že pokud oni spálí odpad, jedovaté zplodiny „spadnou“ dále od 
jejich obydlí, ale to je také jeden velký omyl… Naopak, ubližují si nejvíce 
sami sobě, protože škodliviny se mohou zdržovat přímo v domech a jejich 
blízkosti, kde je sami dýchají.

KAM S ODPADEM?
V Čelákovicích má každý občan možnost bezplatně uložit veškeré odpa-
dy, aniž by je musel spalovat – vytříděné ve sběrném dvoře v ulici Mochov-
ské, sběrném místě v Sedlčánkách nebo na jednom z celkem 85 sběrných 
míst tříděného odpadu, rozmístěných po celém městě. Komunální odpad 

a bioodpad je pravidelně svážen od rodinných domů i od bytové zástavby. 
Není tak absolutně nutné jakýkoli odpad spalovat a umožňovat zbytečné 
zvyšování obsahu jedovatých látek ve vzduchu, který všichni dýcháme!

JAK SPRÁVNĚ TOPIT?
n  Spalovat v kotli, kamnech či krbu pouze 

kvalitní předepsané a suché palivo;
n  provozovat topeniště s vysokou účinností 

spalování a na projektovaný výkon;
n  dbát na pravidelný a odborný servis kotlů;
n  zajistit pravidelnou údržbu komína certifi-

kovaných kominíkem;
n  zajistit dostatečný přívod vzduchu ke kotli;
n  …a hlavně, nespalovat žádné odpady!

LOKÁLNÍ TOPENIŠTĚ A ZÁKON
Ochranu ovzduší řeší zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v plat-
ném znění a související předpisy, nakládání s odpadem pak zákon 
č. 541/2020 Sb., o odpadech. Podle této legislativy je pálení odpadů 
v domácnostech zakázáno a fyzické osoby jsou povinny nakládat s od-
padem podle systému stanoveného obcí. Fyzické osoby jsou navíc po-
vinny dodržovat přípustnou tmavost kouře a přípustnou míru obtěžování 
zápachem ve svém okolí a obydlené oblasti. Zakázáno je taktéž spalo-
vat v otevřeném ohništi jiné materiály než suché rostlinné materiály ne-
znečištěné chemickými látkami. Pokud bude občan znečišťovat ovzduší 
pálením odpadů či obtěžovat osoby ve svém okolí kouřem a zápachem, 
dopouští se přestupku, za nějž mu v rámci správního řízení hrozí uložení 
pokuty až do výše 50 000 Kč.

CO DO KOTLŮ, KAMEN A KRBŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ
PLASTY – při jejich spalování vzniká vel-
ké množství velmi jedovatých látek. Spa-
lováním plastových folií a PET lahví se do 
ovzduší uvolňují toxické polyaromatické uh-
lovodíky. Spalováním polystyrenu zase uni-
ká jedovatý styren, pálením výrobků z PVC 
zase dioxiny a sloučeniny chlóru. Veškeré 
plasty mají být namísto spálení uloženy do 
žlutých kontejnerů či ve sběrném dvoře.

CHEMICKY OŠETŘENÉ DŘEVO – staré 
palety, nábytek, natřená prkna apod. patří 
rovněž do sběrného dvora, a ne do kotlů! 
Jejich pálením se vyprodukuje až 500krát 
více dioxinů či dráždivého formaldehydu 
než při topení suchým palivovým dřívím.

NÁPOJOVÉ KARTONY – spalováním šes-
tivrstvého obalu z papíru, hliníku a plastu 
se produkují jak těžké kovy, tak toxické 
chlororganické látky. K uložení těchto od-
padů slouží v našem městě žluté kontej-
nery.

CELOBAREVNÉ LETÁKY A ČASOPISY – 
v tiskařských barvách je značné množství 
těžkých kovů, které se jejich spálením uvol-
ní do ovzduší. Spalovat papír je především 
ale škoda, v rámci kalkulace celého život-
ního cyklu bylo zjištěno, že recyklací papíru 
se ušetří několikrát více energie oproti jeho 
spálení. Papír prostě patří do modrých kon-
tejnerů na tříděný odpad!

BIOODPAD – tráva, listí či zbytky potravin, 
jejichž spalováním uniká do vzduchu mno-
ho dráždivých a nebezpečných látek, patří 
do hnědých kontejnerů a popelnic či na za-
hradní kompost.

PNEUMATIKY – spálením pneumatik se 
do ovzduší uvolňují nebezpečné polyaro-
matické uhlovodíky, taktéž pneumatiky lze 
bezúplatně odložit do našeho sběrného 
dvora.

Pálením odpadů tedy vzniká celá řada nebezpečných látek, jako 
jsou zejména:
n  dioxiny, furany, sloučeniny chlóru – patří mezi nejškodlivější a rakovi-

notvorné látky, které také poškozují hormonální a imunitní systém či 
negativně ovlivňují nervovou soustavu;

n  polyaromatické uhlovodíky – nebezpečné pro dýchací cesty, jejich vliv 
lze ilustrovat vlivem kouření cigaret na zdraví, jsou karcinogenní a ohro-
žují vývoj plodu, navíc jsou velmi stabilní a šíří se i na velké vzdálenosti;

n  formaldehyd – rakovinotvorná látka, dráždící plíce a oči;
n  benzen, styren – látky s rakovinotvornými účinky.

Zpracovali ve spolupráci
Marek Skalický, radní, a odbor životního prostředí

Hlavní zdroje: MŽP, Hnutí Duha, Arnika      Foto: internet

NEBEZPEČNÉ ODPADY – jako jsou např. 
oleje, léky, zbytky barev, baterie a další, 
obsahují značné množství jedovatých látek, 
které se nedokonalým spálením dostanou 
do ovzduší. Veškeré nebezpečné odpady je 
možné uložit na sběrném dvoře města.
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senioři

začátek září přináší spoustu zábavy. Vaše ob-
líbené tréninky paměti startují ve středu 8. září 
v 9.30 hod. v místnosti Technických služeb, 
p. o., a druhá skupina, tak jak jste zvyklí, ve 
stejnou hodinu ve farní zahradě u Labyrintu. 
Každou středu ve stejnou hodinu prostřídávají 
se dvě skupiny. S sebou si nezapomeňte brýle, 
psací potřeby a dobrou náladu. Těší se na vás 
lektorka Renáta Nentvichová.
Pohybové aktivity pod vedením paní Lenky Ska-
lické si můžete začít užívat v každé pondělí od 
8.00 hod. a ve středu od 8.00 hod. „ranním pro-
buzením“. Každý čtvrtek od 9.00 hod. „mírným 
aerobikem“. Někteří z vás se určitě nemohou 
dočkat čtvrtků v 19.00 hod. s pravidelným ta-
nečním aerobikem, který je vhodný i pro seni-
ory. Cvičí se ve studiu MarLen, Stankovského 
č. p. 1643.
Rukodělný kroužek keramiky startuje až 1. října 
od 13.00 hod. v tvůrčí dílně Labyrint. Angličti-
na pro seniory se bude odvíjet podle poptávky 
v následujících dnech a termíny se uzpůsobí. 
Takže neváhejte a zapište se u lektora Miloše 
Špringra.
Slavnostní zahájení Klubu seniorů KLUS bude 
v pátek 17. září v 9.30 hod. Poté pravidelně kaž-
dý pátek (vždy ve stejný čas od 9.30 hod.).
Vaše oblíbená počítačová pomoc a gramotnost 
v Základní škole v ulici J. A. Komenského bude 
probíhat v odpoledních hodinách od října a pro 
případné osobní porady v rámci pomoci s počí-
tačovou gramotností pro seniory lze oslovit paní 
Jaroslavu Muchovou na tel.: 775 691 525 a do-
mluvit si schůzku.
Také probíhají jednání o oblíbeném cvičení na 
židlích, které pro vás chystáme.
Přejeme vám pevné zdraví a báječný start do 
našich společných zábav.

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

chodíme kolem nich

Před 80 lety, ve válečném roce 1941, byla na 
křižovatce nynější Masarykovy a Vašátkovy 
(tehdy Nádražní a Tylovy) ulice dokončena čtyř-
podlažní budova (suterén + tři nadzemní pod-
laží) s efektním zaobleným nárožím, orientova-
ným ve směru jihovýchod-jihozápad a výškově 
protaženým do částečného čtvrtého nadzem-
ního podlaží. Budova má rysy funkcionalistic-
ké architektury a byla postavena jako činžovní 
– respektive integrovaný dům, což tehdy bývalo 
samozřejmostí. V patrech byty, v přízemí ob-
chody a drobné provozovny. V podstatné části 
přízemí směrem do hlavní ulice byla prodejna 
obuvi firmy Baťa. Kromě ní také prodejna ko-
žené galanterie (kabelky, „portmonky“, opasky 
atd.) místního výrobce. Směrem do Vašátkovy 
ulice byly situovány vstupy do obytných prosto-
rů a do stáčírny nápojů firmy Souček Mochov. 
Po přepadení bývalé četnické stanice skupinou 
bratří Mašínů v roce 1951 byla v 1. patře budovy 
krátce potom služebna Sboru národní bezpeč-
nosti (SNB). V budově pamatuji také ordinaci 
jednoho z místních lékařů. Do této prodejny již 
s názvem „Obuv“ jsme ale k „Baťovi“ chodívali 
kupovat boty až do 90. let 20. století. Zpravodaj 
se o budově (včetně snímku) nedávno, ale v jiné 
souvislosti již zmínil.
Výše uvedená firemní prodejna Baťa v č. p. 176 
měla své, rovněž baťovské, předchůdce v pří-
zemí dvou domů v Sedláčkově ulici. Nejdříve 
v č. p. 104 na jižní straně, později na opačné 
v č. p. 14. V domě č. p. 104 se shodou okol-
ností v současné době také prodává obuv. Pro-
dejnu Baťa na protější straně ulice vystřídala 
později Městská knihovna, pak agitační středis-
ko a nyní pedikúra se soláriem. Dlužno podotk-
nout, že světoznámou obuvnickou firmu ve Zlíně 
„T & A Baťa“ s rozsáhlou sítí prodejen vedl až do 
roku 1932 Tomáš Baťa (1876–1932). Po něm pak 
Jan Antonín Baťa (1898–1965) jako firmu „BAŤA, 
akciová společnost“. Oba světově proslulí fab-

Bývalá prodejna BAŤA

rikanti měli ale v Čelákovicích (včetně Jiřiny) 
„zdatné“ kolegy a konkurenty – nejméně tři mis-
try ševcovské. Škoda, že toto tradiční individuální 
řemeslo pomalu mizí. Už dávno neplatí vyhrůžka: 
„Když se nebudeš učit, půjdeš na ševcovinu“.

Ivan Vaňousek

Dům č. p. 104 v Sedláčkově ulici s vývěsným štítem firmy 
Baťa v roce 1930. Foto: sbírka MMČ

Šetřit, či nešetřit?
To je otázka, co říkáš, Hamlete? Že je někde 
něco shnilého? To není nic nového. Už 30 let slý-
cháme od politiků, že hnije důchodový systém. 
Proto nám říkají: „Šetřte si na stará kolena!“ To 
také není nic nového. V novinách sokolské mlá-
deže „Vzkříšení“ z 15. 1. 1925, č. 5, čteme: „Še-
třte! Rozumná šetrnost je základem blahobytu. 
Vinohradská a českobrodská spořitelna podělují 
všecky děti prvního školního roku vkladními kníž-
kami s vkladem 5 Kč jako začátkem úspor. Deset 
haléřů je desetník, deset desetníčků koruna, šup 
s ní do záložny! Na konci roku bude korun hez-
ká řádka. Vypočítejte si, kolik můžete ušetřit za 
týden, měsíc, rok, za dvacet let než dospějete. 
A úroky k tomu!“ No vida, jaké úkoly dostávaly 
děti v první třídě. Dnes jsme již o 100 let chytřej-
ší, máme počítače, neviditelnou ruku trhu, shni-
lý důchodový systém a inflaci. Děti už neutíkají 
s každou korunou do záložny, haléř či desetník 
nikdy neviděly a základní vklad 5 Kč by je roze-
smál. Ale asi by je příliš nerozesmálo, kdyby do-
staly v 1. třídě za úkol vypočítat, kolik si při ob-
vyklé úrokové míře 0,5 % našetří za 60 let, než 
jim zestárnou kolena, a co si za to budou moci 
koupit při inflaci 3 %. Jen se jim musí vysvětlit, 
že inflace je neustálý růst cen, který nikdy ne-
končí. Takže když maminka dítěti v 1. třídě uloží 
například 1 000 korun, bude z nich za 60 let mít 
na kontě sice 1 348,85 Kč, ale to, co stálo 1 000 
Kč, bude stát 5 891,60 Kč. Avšak moudří pra-
ví, že je líp, když kápne aspoň 0,5 %, než když 
nekápne vůbec nic. Je tohle, či není rozumná 
šetrnost, základ blahobytu, Hamlete?

Miloslav Kolínko

Charlieho almanach  
hudby v Čelákovicích

Almanach popisující vývoj populární hudby po 
celé 20. století ve světě, souběžně v českých 
krajích, a hlavně v místním regionu vydal náš 
občan Karel Lang, známý pod přezdívkou Char-
lie. Zmiňuje v něm hudební osobnosti v Čeláko-
vicích, orchestry, skupiny, sály, kluby a klubov-
ny.

Připomene hudebníkům i laikům žánry, nástroje, 
techniku a celou byrokracii, která s tím souvise-
la. V závěru najdete chronologii místních skupin 
a orchestrů a jmenný rejstřík všech zúčastně-
ných, kteří se podíleli na hudbě v Čelákovicích 
a blízkém okolí. Vše je doplněno bohatou obra-
zovou dokumentací.
Možno objednat (zakoupit) na https://www.
bookla.cz/eshop za 399 Kč. Další informace: 
Karel Lang, tel.: 607 945 445.

red

Sedláčkova ulice č. p. 14 (dnes Salonek Niki). Foto: sou-
kromý archiv
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Výročí 110 let budovy 
čelákovické radnice

ní fasáda z 18. století a mansardová střecha 
pokrytá šindelem s vížkou na vrcholu. Herain 
shledal, že „zdivo budovy té jest na hlínu neb 
na hubenou maltu zbudováno, ve schodišti 
proti ulici jest potrháno a železem stahováno, 
strana východní…, kde se má škola stavěti, jest 
silně zdivo hlavní zdě ven vyborceno a kleština-
mi stahováno – tato strana jest nejnebezpeč-
nější… Vazba krovu střechy, jež jest valbová, 
an má okap na čtyři strany, má již od svého 
původu chybnou konstrukci, jest proti pravid- 
lům tesařského řemesla a proti stavebnímu 
řádu postavena a vázána. Stolice vazby nemá 
vazní trámy od stropu odloučené, nýbrž stojí 
na trámech stropních, a jest špatně zavětro-
vaná, a má přitom řídce stavěné krovy. Půdo-
rys radnice ve svém rozdělení snad odpovídal 
potřebám staré doby, dnešním potřebám úřa-
dování a bydlení nevyhovuje“. Podle Heraina 
však byla budova udržitelná do budoucna za 
předpokladu nezbytných stavebních zásahů. 

Radnice jsou v dějinách českých měst symbo-
lem emancipace městské samosprávy od stře-
dověku do dnešních dnů. Sloužily jako sídlo 
samosprávného orgánu měšťanstva, městské 
rady. Často vznikaly přestavbou vykoupených 
měšťanských domů. 
To byl i případ Čelákovic, jejichž měšťané 
v polovině 16. století koupili existující grunt 
v místech dnešní radnice. Budova byla od té 
doby více než 450 let užívána ke správě měs-
ta a doznala mnoha stavebních úprav a oprav. 
Ve druhé polovině 19. století se zjevně nachá-
zela ve stavebně nevyhovujícím stavu. Svědčí 
o tom poměrně velké množství oprav provede-
ných v této době.
V roce 1908 radniční budovu na žádost če-
lákovické samosprávy ohledal Jan Herain 
(1848–1914), stavitel, stavební archivář, pro-
jektant a umělecký historik. Jeho posudek je 
cenným pramenem. Tvář jednopatrové bu-
dově podle Heraina dodávala kvalitní barok-

V roce 2011 si Čelákovice široce připomenuly 100. výročí od dokončení novostavby radnice  
v č. p. 1. Uplynulo dalších deset let a připomínka se vrací.

Doporučoval zachovat starou budovu jako 
historickou a uměleckou památku města Če-
lákovic i za cenu případné radikální přestavby 
vnitřních prostor. Na druhou stranu však pro 
nákladnost stavebních prací a sníženou adap-
tabilitu budovy Herain připouštěl výstavbu 
nové radnice od základů na stejném místě, 
protože „tato půda jest pro místní dějiny histo-
rická, proto se doporučuje, aby se neopouště-
la“. Doporučil zachovat pozemek staré radnice 
pro účel výkonu samosprávy ať s upravenou 

Popis architektonických prvků jižního průčelí radnice. Zdroj: Městské muzeum v Če-
lákovicích

Schematické znázornění architektonických prvků jižního průčelí radnice. Zdroj: Měst-
ské muzeum v Čelákovicích

Věž budovy radnice. Foto: Kamil Voděra
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starou radniční budovou, nebo s novostavbou radnice, protože v roce 
1908 hrozila alternativa využití tohoto místa pro školní účely. Z této 
představy naštěstí sešlo. 
Výstavba chlapecké měšťanské školy ve východním sousedství radnice 
byla dokončena v roce 1910. Dne 16. září 1910 došlo k jejímu slavnost-
nímu otevření. Stará budova radnice na jaře 1910 ještě stála. Stavba 
nové radnice na místě staré probíhala od poloviny roku 1910 naplno a při 
zmíněném otevření školy v září 1910 musela již stát hrubá stavba nové 
radnice.
Městská samospráva ze tří nabídek 10. května 1910 vybrala firmu sta-
vitele Josefa Novotného z Hradce Králové, která dokončovala sousední 
měšťanskou školu. Stavební plány vypracoval Ferdinand Bleha (1873–
1950), zatímco Konstantin Sax (1874–1927) byl najímán samosprávou 
jako stavební odborník k dohledu nad složitějšími problémy při staveb-
ních pracích. 
První přesně datovatelné práce se týkaly bouracích prací v zájmu zalo-
žení komínů 28. června 1910. Zdá se, že zdi a zaklenutí sklepů staré rad-
nice alespoň zčásti zůstaly zachovány pod úrovní nové radnice. Hrubá 
stavba probíhala vskutku dynamicky. Dne 9. září 1910 byla dokonce po-
dána cenová nabídka na hromosvody s odkazem na informaci, že „stav-
ba nové radniční budovy chýlí se již ku konci, neb krovy jsou již zvednuty!“ 
V září 1910 prokazatelně probíhaly klempířské práce na nové radniční 
střeše. Obecně byli na řemeslné práce jak dříve při stavbě měšťanské 
školy, tak i nyní radnice přibíráni místní řemeslníci.
Stavební práce probíhaly svižným tempem i v roce 1911, i když patrně 
nikoli ve všech ohledech. Zvětšovala se nedůvěra mezi stavebníkem 
a stavitelem. Stavitel Josef Novotný kritizoval horší platební disciplínu 
a nerozhodnost ze strany obce. Krátce před slavností otevření radnice 
13. září 1911 napsal, že „opozdění vnitřních prací stalo se vinou Vaší,
poněvadž velice dlouho otáleli jste s rozhodnutím v příčině vnitřní úpra-
vy. Co se týče záchodových mís, byly tyto rovněž pozdě vybrány a po 
jich objednávce došla z továrny, která jediná v Rakousku tyto mísy vyrábí, 
– zpráva, že na skladě právě nejsou a následkem právě panující stávky
ihned dodány býti nemohou. Dle později došlé zprávy měly však tyto mísy 
již minulou sobotu býti odeslány. Panu /stavbyvedoucímu/ Kozlovi sou-
časně píši, aby veškeré práce co nejdříve dokončil, aby stavba mohla býti
kolaudována“.
Zamýšlená slavnost otevření novostavby získala svůj organizační rámec
na zasedání místního zastupitelstva 11. září 1911. Pozvánku měli ob-
držet zástupci okolních obcí, úřadů, poslanci, rodáci a bývalí činitelé
v obci. Dále bylo usneseno „opatřiti hudbu, která by v předvečer kon-
certovala na náměstí a působila při průvodu, jenž se má seřaditi v Pa-
lackého ulici, přičemž má se z ochozu věže radnice fanfárami průvod
přivítati. Přivítání účastníků p. star. Čurdou a různé proslovy. Po ukonče-
ní proslovů fanfáry, prohlídka radnice, zapisování se do pamětní knihy,
podání cizím hostům občerstvení v tělocvičně, koncertování na náměstí.
Připuštěno aby kdyby spolkové pořádali taneč. zábavu, bylo jim povo-
leno za menší poplatek“. Detailní program měla vytvořit k tomu účelu
zvlášť jmenovaná komise, která se sešla 13. září 1911. Občerstvení v tě-
locvičně bylo vhodněji zaměněno za hostinec Františka Tykače. Seznam 
pozvaných hostů byl schválen včetně nákladu pozvánek. Dále „usnese-
no, aby fotograf Vild(t) do 2 000 kusů dodal pohlednic“, kus za 40 haléřů, 
s obrazem nové radnice. Občané Čelákovic byli vybídnuti, aby okrášlili
své domy prapory. Slavnostní otevření proběhlo 28. září 1911 v dopo-
ledních hodinách. Podle zápisu v městské kronice bylo město „vyzdo-
beno četnými prapory. Po slavnostních bohoslužbách v chrámě seřadily
se spolky, školní mládež a hosté u nádraží a průvod šel s hudbou před
novou radnici. Tam byla postavena tribuna pro řečníky a vzácné hosty…
Průvod byl uvítán fanfárami z radniční věže. První promluvil starosta Jin-
dřich Čurda. Slavnostní řeč měl Dr. Justin V. Prášek, jenž vylíčil historii
města vůbec, radnice zvláště… Po proslovech otevřel starosta města
novou radnici, již si šli přítomní prohlédnouti… Po slavnosti byl banket
v sále hostince Tykačova“.
Ukončení obchodního vztahu mezi obcí a stavitelem skončilo dramaticky 
ve stínu žaloby, kdy se žalovanou stala místní obec čelákovická. Žalobu
o zaplacení 21 000 korun s příslušenstvím podal za Novotného Záložní
úvěrní ústav v Hradci Králové na místní obec čelákovickou u c. k. zem-
ského soudu dne 14. prosince 1912. Závěrečná pasáž žaloby zní násle-
dovně: „Slavný c. k. zemský soude, račiž po skončeném líčení uznati prá-
vem, že místní obec v Čelákovicích… jest povinna žalujícímu Záložnímu
úvěrnímu ústavu v Hradci Králové jure cesso Josefa Novotného, stavitele
v Hradci Králové cedovaný obnos per 21 000 Kor. se 7,75 % úrokem ode
dne 30. 11. 1912 do zaplacení jdoucím a veškerým soudním nákladem Budova čelákovické radnice na náměstí 5. května č. p. 1. Foto: Kamil Voděra

ve 14ti dnech pod následky zaplati/ti/.“  Ačkoli ústní projednání žaloby 
bylo soudem určeno na 8. ledna 1913, další vývoj soudního řízení, byl-li 
nějaký, není znám. Místní obec čelákovická však během prvního čtvrtletí 
1913 svůj závazek vůči staviteli vyrovnala.
Po roce 1911 nebyla novobarokní radnice stavebně významněji pozmě-
ňována, ačkoli opravy a dílčí adaptace pochopitelně probíhaly. V období 
přelomu 30. a 40. let 20. století úřední potřeby vedly k využívání pro-
stor 1. patra na tyto účely. Nejvýznamnější zásah do budovy předsta-
vuje půdní vestavba realizovaná v letech 2002–2008. Objekt bývalého 
obchodního střediska na opačné straně Rybářské ulice, z 5/6 majetek 
města a z 1/6 vlastněný Českou poštou, je od roku 2000 také využíván 
pro potřeby Městského úřadu.
Radnice byla včleněna do Ústředního seznamu kulturních památek v sa-
motných počátcích jeho existence, v roce 1958, po pouhých necelých 
padesáti letech od slavnostního otevření novostavby, což je mimo-
řádným oceněním její umělecké kvality. Nespornou hodnotou zůstává 
i dochovaný interiér s četnými uměleckořemeslnými detaily, jakými jsou 
např. původní dveře, výplně okenních otvorů, dřevěné obklady či scho-
dišťové zábradlí do 1. patra.

Chcete se o vývoji a proměnách čelákovických radničních budov do-
zvědět více? Zajímá vás, jak se stavělo před více než sto lety? Pokud 
ano, je pro vás určena publikace Radnice v Čelákovicích s bohatou 
obrazovou přílohou, která vychází v sobotu 11. září 2021 v ceně 90 Kč. 
Představena bude a zakoupit ji můžete již při akci „Festival sportu“.
Od 13. září 2021 bude na náměstí 5. května v Čelákovicích přístupna 
venkovní výstava na počest letošního výročí radnice. 

Téma zpracoval
David Eisner, ředitel Městského muzea v Čelákovicích
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Obsah/titulky:
n Volební program NF na období 1981–1985 
(dokončení) n Nový městský národní výbor  
n 60 let Unionu Čelákovice n Naše mládež  
n Zprávy z oddílu kopané n Sportovní akce 
ZO SSM n. p. Kovohutě Čelákovice n Vzorné 
plnění vojenských povinností n Služby n Po-
děkování

VOLEBNÍ PROGRAM NF NA OBDOBÍ 1981–
1985 (dokončení)
Část z textu.
...Tyto závody se zavázaly ke spolupráci na pl-
nění volebního programu v tomto rozsahu:
Koncernový podnik TOS:
Pomoc při zajišťování materiálu, projektové do-
kumentace a umožní svým pracovníkům zapojit 
se do prací na akcích Z ve své vedlejší pracovní 
činnosti. Poskytování mechanismů v následují-
cím rozsahu: autojeřáb 100 hodin za rok; bul-
dozer 50 hodin za rok; bagr-nakladač 200 hodin 
za rok. Pomoc při zajišťování nákladní dopravy. 
Jako vlastní investici provede: výstavbu uby-
tovny učiliště pro 240 učňů; generální opravu 
podnikové mateřské školy ve vile; výstavbu 
podnikového parkoviště pro osobni automobi-
ly; přístavbu sociálního zařízení u Tesko baráku; 
pro zlepšeni životního a pracovního prostředí 
rozšíří zeleň v areálu podniku o 5,5 hektaru. Ve 
spolupráci s MěstNV bude se podílet: na rozší-
ření kotelny přístavbou nové tepelné jednotky 
v rámci komplexní bytové výstavby pro zajiš-
tění dodávky tepla pro plánovanou výstavbu 
bytů a základní občanské vybavenosti v sídlišti 
Centrum I; na výstavbě nové mateřské školy pro 
120 dětí v sídlišti ve sdruženě investici; na vybu-
dováni parkoviště v sídlišti Marxovy domy.
Národní podnik Kovohutě:
Pomoc při zajišťování materiálu, projektové do-
kumentace, umožní svým pracovníkům zapojit 
se do prací na akcích Z ve své vedlejší pracov-
ní činnosti. Poskytování mechanismů v rámci 
platných předpisů: autojeřáb 50 hodin za rok; 
bagr-nakladač 150 hodin za rok; pomoc při za-
jišťování nákladní dopravy. Podnik převezme 
do socialistické péče chodník v ulici Fr. Křižíka 
k ulici Sukově. Provede jeho opravu a zajistí 
pravidelnou údržbu. Jako vlastní investici vy-
buduje saunu a umožní její využívání i občanům 
města. Ve spolupráci s Městským národním vý-
borem vybuduje komunikace pro střední zatíže-
ní s neprašným povrchem v ulici Sukově a části 
ulice M. Červenky mezi ulicí Suková-Husova.
Koncernový podnik Škoda:
Pomoc při zajišťování materiálu, umožní svým 
pracovníkům zapojit se do prací na akcích Z ve 
své vedlejší pracovní činnosti. Poskytování me-
chanismů: autojeřáb, bagr a nákladní dopravní 
prostředky 100 hodin za rok. Jako vlastní inves-
tici a dodávku vybuduje: osvětlení příjezdové 
komunikace v ulici Kozovazské; vodovodní řad 
od ulice U Podjezdu do areálu závodu, který 
bude sloužit i pro zásobování vodou obyvatel 
v přilehlé oblasti; rozšíření chodníku na severní 
straně ulice U Podjezdu.
JZD Květen:
Pomoc při zajišťování materiálu, umožní svým 
pracovníkům zapojit se do prací na akcích Z ve 
své vedlejší pracovní činnosti. Poskytováni me-

chanismů: traktory s vlekem 200 hodin za rok; 
bagr, buldozer 100 hodin za rok. Jako vlastní 
investici a dodávku vybuduje: vozovku s bez-
prašným povrchem pro střední zatížení v Sedl-
čánkách v ulici Smetanově; chodník pro pěší 
z Čelákovic do Záluží v dohodnutém rozsahu.
Všechny podniky se budou podílet, z předlo-
žených investičních záměrů, minimálně 10 % 
na doplňkové investice ve smyslu vl. usnesení 
č. 230 ze 16. 8. 1972...

SLUŽBY
Jsou města, hory, řeky, ale i hospůdky, prodej-
ny, divadla – které člověk rád navštěvuje, ke 
kterým se rád vrací. Každý z nás je jiný, má jiné 
nároky, a dle toho si i vybírá.
Někdo se rád pohybuje v noblesních vinárnách 
a barech, jiný má rád hospůdky malé, tiché, se 
starými stoly a dobrým pivem.
Služby – vlastně lidé, kteří vládnou v těchto za-
řízeních, mají jedno společné. Pohodu a spoko-
jenost vytvářejí oni.
Žádné moderní vybavení, silonové záclony, ne-
nahradí ochotu, slušný přístup k zákazníkovi.
Bylo by i u nás v Čelákovicích co pochválit, ale 
i kritizovat. Jsou prodejny, restaurace i služby, 
které si zaslouží poděkování, jiné by zas potře-
bovaly přidat ve všech směrech. Nemělo by se 
stávat, aby občan za zboží označené „la třída“, 
dostal ovoce či zeleninu nahnilou, párky aby po 
ohřátí nedostaly vůni kyselou, aby pracující, kte-
ří končí směnu v 15.30 hodin, nemuseli odchá-
zet z prodejen s vědomím, že sobota a neděle 
bude u nich bez chleba.

Letní měsíce přivádí do našeho okolí výletníky, 
chataře. Proto je třeba pamatovat, že normální 
objednávky asi nebudou stačit. O pivu ani ne-
mluvím. Často není ani točené, natož lahvové. 
I tady je třeba přidat. Nejsou to závady výjimeč-
né – opakují se rok co rok. Takže jsme si na to 
zvykli a připadá nám to normální – bohužel.
Aby však nezůstalo jen u negativních jevů v na-
šem městě, chtěl bych vyzvednout alespoň jed-
nu prodejnu.
Knihkupectví na hlavni třídě. Vezmu-li to od vý-
lohy – vždy čistá, upravená, s častou cirkulací 
všech novinek. S výběrem knih pro domácí kuti-
ly, „koníčkáře“ všeho druhu, přes beletrii, romá-
ny – poesii, pohotové aktuální politické události 
publikované a nabízené.
V prodejně čistota, upravenost a ochota dvou žen 
spolu s jejich přehledem o všem novém dává této 
prodejně punc vysoké úrovně. Třeba poděkovat.
Nakonec chci ještě připomenout, že poděko-
vání si zaslouží ŠKZ (zodpovědní činitelé) za 
výstavy, přednášky, vzdělávání našich občanů. 
Ačkoli zůstávají v anonymitě – práce mluví za 
ně. To aby věděli, že o jejich dobré práci se ví 
a je našimi občany oceňována.

Jan Říha

Zpravodaj Čelákovic 
8-9/1991
Obsah/titulky: viz minulé srpnové vydání Zpra-
vodaje 2021

A škola čeká... Foto: R. Chlumecký (Zpravodaj Čelákovic 8-9/1991)
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PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY SČÍTÁNÍ
Počátkem srpna obdržel MěÚ Čelákovice od 
Českého statistického úřadu několik brožur 
s předběžnými výsledky sčítání lidu, domů 
a bytů, které proběhlo počátkem letošního roku. 
Vyjímám několik zajímavých čísel týkajících se 
našeho města.
Počet obyvatel našeho města v době sčítání byl 
10 112, z toho s trvalým pobytem 10 025. Po-
čet osob s dlouhodobým pobytem byl 87, osob 
dočasně přítomných pak 520, osob s krátkodo-
bým pobytem pak 44.
Z 10 112 obyvatel s trvalým nebo dlouhodo-
bým pobytem bylo 4 957 mužů a 5 155 žen. 
Ženy ostatně v naprosté většině měst a obcí 
převažují, úsměvné je však to, že v obci Babice  
(okr. Praha-východ) je mužů více než žen.
Obyvatelé jsou věkově rozloženi následovně:
0–14 let 1 523
15–59 let 6 770 (převažují muži)
starší 60 let 1 819 (převažují ženy)
K české národnosti se v Čelákovicích hlá-
sí 9 729 obyvatel, k moravské 10, slovenské 
96, k německé 13, k polské 36, k romské 2 
a k ostatním 226.
Pokud se týká náboženské příslušnosti, bez vy-
znání uvedlo 7 140 obyvatel, k církvi římskoka-
tolické se jich přihlásilo 1 439, k Českobratrské 
církvi evangelické 195, k Církvi československé 
husitské 254 a k ostatním 207. Údaj nábožen-
ské příslušnosti nevyplnilo 936 obyvatel.
V našem městě bylo napočteno 1 963 domů 
(včetně sídlištních) se 4 232 byty. Trvale obyd-
lených bytů bylo uvedeno 3 829 (tj. 90,5 %). Ze 
403 neobydlených bytů byly uvedeny následu-
jící důvody neobydlenosti: ve 122 případech je 
byt obydlen přechodně, ve 41 případech slouží 
rekreaci a v 59 případech je nezpůsobilý k byd-
lení. U téměř poloviny neobydlených bytů nebyl 
uveden důvod žádný.
Když jsem srovnával počet neobydlených bytů 
s ostatními většími městy okresu Prahy-východ, 
jsme v poměrném počtu mezi Říčany (nejvíce) 
a Brandýsem n. L. – St. Boleslaví. Procentní oby-
dlenost bytů ve městech je vyšší než v obcích. 
Stejně však stojí za povšimnutí, kolik neobyd-
lených bytů je v obcích v bezprostředním okolí 
Prahy s poměrně dobrou dopravní dosažitelností 
za zaměstnáním. Pak že je nedostatek bytů!
Zajímavý je ještě údaj o počtu cizinců a jejich 
původu z některých vybraných zemí. Z celkové-
ho počtu 117 v Čelákovicích je jich ze Slovenska 
22, Vietnamu 1, Ruska 4, Ukrajiny 61 a z USA 1. 
Zbývajících 28 je z jiných států.
Ve srovnání s jinými městy Čelákovice nijak ne-
vybočují z obvyklého průměru měst středních 
Čech. Přehledy z jiných krajů zatím k dispozici 
nejsou. Vzhledem k mediální kampani, která se 
před sčítáním uskutečnila, je nutno považovat 
zjištěné údaje za orientační – za přesný součet 
nepřesných čísel.  Ša

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

Zpravodaj města  
Čelákovic 9/2001
Obsah/titulky:
n V devatenácti letech má zlato světa n Zprá-
vy z radnice n Oznámení – Internetové stránky 
Středočeského kraje v provozu! n Podzimní 
svoz tříděného a nebezpečného komunálního 
odpadu n Předběžné výsledky sčítání n Co no-
vého ve městě n Vyučování náboženství n Sau-
na Čelákovice n Výročí otevření Husova sboru 
(pozn. redakce 65.) n Droga může znamenat 
i smrt n Každý něco pro vlast?! n Píšete, ptáte 
se? n Čelákovice a okolí v událostech měsíce 
září n Z posledních archeologických výzku-
mů n Z činnosti Městského muzea n Masaryk 
a dnešek n Zářijová výstava zvířat n Čelákovic-
ká pouť n Čelákovická minigalerie n Mateřské 
centrum Čelákovice – po prázdninách začínáme 
od začátku n Kulturní program – září n Kultur-
ní dům Čelákovice n Florbal FBK Čelákovice 
n Hudba hraje, začínáme... n V. finále letních 
sportovních her Komerční banky v roce 2001 
se koná v Čelákovicích n Stolní tenis na prahu 
nové sezony n SK Union začal ČFL porážkou n 
Byl to dobrý rok...

V DEVATENÁCTI LETECH MÁ ZLATO SVĚTA
Poslední červencový den se v zasedací míst-
nosti Městského úřadu uskutečnilo slavnostní 
setkání s rodačkou Čelákovic, která byla na 
Mistrovství světa v basketbalu juniorek Brno 
2001 členkou zlatého týmu České republiky,  
Michaelou Uhrovou.
Zástupci města starosta Josef Šalda spolu 
s místostarostkou Marií Pospíchalovou slečně 
Michaele poděkovali a předali dar za sportovní 
úspěchy, které jí nyní přinesly velmi cennou tro-
fej. K tomuto také přišli gratulovat dlouholetí tre-
néři basketbalu manželé Eva a Zdeněk Švecovi, 
jejichž svěřenkyní byla v Čelákovicích deset let, 
předseda TJ/SK okresu Praha-východ Václav 
Kuchta, předseda TJ Spartak Čelákovice Jaro-
slav Ryneš, trenér basketbalu juniorek Ladislav 
Špička, vedoucí odboru školství a kultury MěÚ 
Marie Vávrová a bývalé spoluhráčky z Čeláko-
vic.
Do následných rozhovorů se zapojil i pan Uher 
– tatínek, který dceru v pěti letech k basketba-
lu přivedl. Přáním Michaely Uhrové je dostat se
do české reprezentace žen a s tou se zúčastnit
bojů na olympiádě. Cíl je to velký, ale s jejím na-
dáním a odhodláním není nesplnitelný.
Přejme jí, ať se vyplní. D. V.

Na fotografii Michaela Uhrová (uprostřed) a manželé Eva a Zdeněk Švecovi. Foto: -dv-
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městská knihovna
Na Hrádku 1092, Čelákovice
tel.: 326 991 515, 326 993 664
e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz
http://knihovna.celakovice.cz

Pozvání do knihovny
Skončily dovolené, začal nový školní rok a s ním 
vždy souvisí seznamy povinné či doporučené 
četby pro základní i střední školy. Některé z knih 
děti a studenti najdou v domácích knihovnách, 
ale pro většinu titulů si chodí do knihovny. Ne-
odkládejte návštěvu knihovny na poslední chvíli 
a přijďte si knihy půjčit včas. Doufáme, že epi-
demická situace bude příznivá a budeme se 
moci opět potkávat na akcích. 
Ve středu 15. září se můžete sejít na přátelském 
setkání a povídání o knihách od 17.00 hod. na 

Týden knihoven  
4.–8. října

Během tradiční celostátní akce na podporu 
knihoven a čtenářství v prvním říjnovém týdnu 
tzv. Týdne knihoven jsme pro vás připravili ně-
kolik akcí. Od pondělí 4. do pátku 8. října máte 
možnost prohlédnout si ve výpůjčních hodinách 
výstavu na téma Dopravní prostředky.
V pondělí 4. října od 18.30 hod. srdečně zveme 
na vyprávění Saši Ryvolové o Yukonu. „Na lodi, 
stopem i pěšky se s dvojicí českých cestovatelů 
a dobrodruhů vydáme po stopách ´zlaté horeč-
ky´ na konci 19. století na Klondiku a Aljašce. 
Užijeme si originální atmosféru městečka Daw-
son City, perly Yukonu, s jeho nezaměnitelným 
temperamentem, dřevěnými domky, bary a hřbi-
tovem parníků. Pokloníme se u hrobu českého 
polárníka a světoběžníka Eskymo Welzla. Bude-
me pádlovat po řekách Teslin i Yukon a tábořit 
na jejich březích. Budeme se setkávat s losy, 
jeleny karibu a medvědy v aljašských národních 
parcích Denali a Wrangell-St. Elias, kam nás do-
vede proslulá ´Top of the World Highway´ a pod-
nikneme i proslulý kultovní trek přes Chillkoot 
Pass, kudy stoupali před více než sto lety tisíce 
prospektorů s vidinou zlatého kovu.“

V úterý 5. října od 18.30 hod. si budeme hrát 
s pamětí s Renátou Nentvichovou Novotnou, 
certifikovaným trenérem paměti I. stupně. V pří-
padě, že akce v knihovně nebude možná, usku-
teční se „Hrátky s pamětí“ on-line od 18.00 hod.
Od května do konce září „loví“ čtenáři do 15 let 
perly. Za každou přečtenou knihu a správně 
zodpovězené otázky získávají perlu. Vyhlášení 
výsledků 1. etapy „Lovců perel“ proběhne ve 
středu 6. října v 15.00 hod. Po vyhlášení výsled-
ků bude následovat pro všechny účastníky tr-
žiště, kde si ulovené perly mohou až do 17.00 
hod. vyměnit za různé drobnosti. Lovci perel 
je projekt Knihovny města Hradce Králové na 
podporu čtenářství a čtenářské gramotnosti. Do 
tohoto projektu jsme se zapojili díky spolupráci 
s MAP/MAS.
Zajímá vás železnice? Chcete vědět, jak se bude 
v našem regionu rozvíjet a jaký je harmonogram 
modernizace dráhy v našem městě? Tyto a dal-
ší otázky vám zodpoví Roman Štěrba ze Správy 
železnic ve čtvrtek 7. října od 18.30 hod.

Každoročně pořádáme v tomto týdnu Den ote-
vřených dveří s prohlídkou zázemí knihovny. 
V pátek 8. října můžete navštívit knihovnu od 
8.30 do 18.00 hod. a podívat se i do míst jindy 
nepřístupných.
Aktuální informace najdete na webových a face-
bookových stránkách knihovny a vždy vám je 
rádi sdělíme na výše uvedených kontaktech. 
Těšíme se na vás!

Naděžda Picková, ředitelka

Yukon. Foto: archiv Saši Ryvolové

pozvánky

Pozvánka na koncert do 
Husova sboru

Po červencovém koncertu zpěváka a sklada-
tele Ladislava Weyrostka, který zde dodatečně 
oslavil své životní jubileum i výročí své umělecké 
činnosti, vystoupí v Husově sboru další čeláko-
vický rodák. 
Originální akordeonové kompozice, virtuosní 
transkripce i aranže populárních písní včetně 
poutavého komentáře přinese v sobotu 25. září 
v 16.00 hod. sólový recitál Milana Řeháka – 
jednoho z nejprogresivnějších českých akor-
deonistů.
Koncert se uskuteční za finanční podpory města 
Čelákovic. Těšíme se na vaši návštěvu.

Rada starších Náboženské obce Církve  
čs. husitské v Čelákovicích

Milan Řehák. Foto: milanrehak.com

Hudba v rámci misie
Dominikánská misie Dny víry v Čelákovicích 
měla v programu kromě náboženských a vzdě-
lávacích aktivit také dva koncerty. Na prvním, 
v neděli 18. července, představil Aleš Nosek (re-
genschori a titulární varhaník katedrály sv. Bar-
toloměje v Plzni) pozoruhodný průřez varhanní 
tvorbou od 17. do závěru 19. století. Z české 
hudby zazněla celkem známá díla J. I. Linky, 
J. K. Kuchaře, J. K. Vaňhala, ale i dnes celkem 
málo hraná práce J. Kličky. Z německých autorů 
stručně připomněl J. G. Walthera a J. S. Bacha, 
z francouzských zahrál A. Guilmarta a L. Welly-
ho. Střídal tedy známé a neznámé autory, s pu-
blikem (bohužel nepříliš početným) se rozloučil 
vtipným pochodem od T. Duboise.
Interpret zaujal jasnou artikulací jak melodické 
linky, tak metrorytmické struktury podtrhující jis-
tou tanečnost barokní hudby. Všechna díla pre-
zentoval v absolutní čitelnosti, a tak podpořil je-
jich účinek. Noskovi se zdařil i svým způsobem 
riskantní krok: Kličkovu Fantazii na Smetanův 
Vyšehrad, komponovanou pro velký romantic-
ký nástroj, přesvědčivě interpretoval na malých 
varhanách čelákovického kostela. Svůj koncert 
také uváděl stručnými informacemi o provádě-
ných skladbách.
Páteční podvečer (23. července) v kostele Na-
nebevzetí Panny Marie patřil židovským zpěvům 
chvály Hospodina, většinou v hebrejštině, ale 
i v českém překladu. Soubor především žen-
ských hlasů, z podstatné části tvořený sestrami 
dominikánkami (duší sdružení Tov Toda je ses-
tra Bernadeta Prášková OP) zaujal i schopností 
členek nejen zpívat, ale také hrát na různé ná-
stroje (zobcové flétny nejrůznější velikosti, ale 
i příčné flétny, bubínek, tamburína ad.). Zřetelné 
bylo především radostné zaujetí pro interpreto-
vanou hudbu a její obsah. Na texty také žalmů 
(mj. 117, 118, 150 ad.) zněla hudba, kterou bych 
přirovnal k country music (konkrétní zvuková po-
doba, včetně volby užitých nástrojů, vzniká na 
zkouškách), jež oslovila početné publikum s vel-
kou intenzitou – svědčil o tom nadšený potlesk 
po jednotlivých písních i zápal, s nímž se všichni 
návštěvníci (dokonce i já) zapojili do zpěvu refré-
nu v jedné z písní. Záměr koncertu, vytvořit ra-
dostné společenství víry, byl rozhodně naplněn.

jer

pořadu „Čaj o páté s knihou aneb čtenářský 
klub pro dospělé“. Na tuto akci je nutné se pře-
dem přihlásit na tel.: 326 991 515 nebo e-mai-
lem: mestska@knihovna.celakovice.cz.

Naděžda Picková, ředitelka
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houbařské okénko

Muchomůrka zelená, 2012. Foto: Miroslav Rudolf

Muchomůrka zelená
V tomto čísle odbočíme od jedlých a nejedlých 
hub a přesuneme se k druhu, o kterém by měl 
každý houbař dobře vědět, a hlavně ho umět 
rozpoznat, a tím je muchomůrka zelená (amani-
ta phalloides). 

Popis: Plodnice v mládí připomíná vejce v bílém 
blanitém obalu, po kterém zůstává v dospělosti 
na spodku třeně výrazná bílá pochva (tzv. kalich 
smrti, což je velmi důležitý rozpoznávací znak). 
Klobouk je 6–15 cm široký, zprvu klenutý, poz-
ději rozložený a lesklý. Barva klobouku je u kla-
sické varianty olivově zelená až světle zelená, 
ale existují také albíni (bílé varianty muchomůr-
ky zelené), které lze lehko zaměnit za pečárky 
nebo drobné bedly. Třeň 8–15 cm vysoký, asi 
2 cm široký, pevný, hladký, u starších plodnic 
dutý. Lupeny jsou vždy bílé, což je další důležitý 
určovací znak. Prstýnek může být jak hladký, 
tak rýhovaný. Vůně je slabá, ale příjemná. Chu-
ťově je dokonce vynikající, což je, žel, u velmi 
jedovatých druhů hub poměrně častá vlastnost.
Muchomůrka zelená je jedna z běžnějších druhů 
muchomůrek, na které u nás v přírodě můžeme 
narazit. V některých letech je dokonce v našem 
okolí velmi hojná. Je to sice typicky lesní hou-
ba, ale dokáže vyrůst i v parku, v aleji či někde 
u chodníku v městské zástavbě. Nejčastěji na
ni můžeme narazit pod duby, buky nebo habry,
břízami či lípami, případně méně typicky i pod
borovicemi.
K smrtelné otravě dospělého člověka stačí
zhruba 50 g syrové houby (1 plodnice). Zákeř-
nost otravy muchomůrkou zelenou je v časo-
vém zpoždění projevů otravy. Může se objevit
po 6 až 12 hodinách nebo i později. Tj. po době, 
kdy pokrm obsahující muchomůrku zelenou
prošel celým zažívacím traktem nebo alespoň
jeho větší částí. Během otravy se dostaví únava, 
nevolnost, zvracení a průjmy. Slabší otravy ve-
dou postupně k uzdravení, u silnějších otrav se
zdravotní stav postupně zhoršuje, klesá krevní
tlak, následuje bezvědomí a smrt (asi v 50 %
případů). Pro záchranu je mnohdy nutná urgent-
ní transplantace jater s doživotními následky.
Otravu muchomůrkou zelenou způsobují dvě
skupiny velmi účinných a nebezpečných jedů
amanitinů a faloidinů. Více nebezpečné jsou
amanitiny, které zablokují obnovu jaterních
buňek, a tím během několika dnů játra zcela
zničí – změní je na kašovitou hmotu. Skupina
faloidinů naopak způsobuje poškození „zamrz-
nutí“ ledvin. Podobné složení jedů má čepičatka 
jehličnanová a některé druhy malých bedel.
Muchomůrku zelenou by se měl naučit dobře
rozeznat každý, kdo byť jen svátečně houbaří,
zvláště pokud sbírá jakékoliv lupenaté druhy

Pozvánka na koncert
Městské muzeum v Čelákovicích srdečně zve 
na komponovaný hudební pořad „Hudba sta-
rých českých mistrů“. Zazní skladby Jiřího Ig-
náce Linka, Adama Václava Michny z Otrado-
vic, Františka Škroupa a jiné kantorské skladby 
18. a 19. století. Účinkuje Trombonové trio Ná-
rodního divadla (Miroslav Kopta, František Za-
zvonil, Jan Triebenkel). Pořadem provádí jeho
autorka Zdena Zvěřinová.
Koncert se uskuteční v pátek 17. září od
17.00 hod. v Síni Jana Zacha v Městském mu-
zeu v Čelákovicích, Na Hrádku 464. Vstupné:
50 Kč. Městské muzeum v Čelákovicích

Výstava 
„Kamčatské sopky“

Foto výstava věnována česko-slovenské ex-
pedici „Eko – Kamchatka-China 1990“ je pří-
stupná do 30. září v Galerii v altánu, Vašátkova  
č. p. 818, Čelákovice, a to v úterý, středu a čtvr-
tek vždy v čase od 14.00 do 17.00 hod. Popř. po 
dohodě na tel.: 724 509 945.

Foto: archiv pořadatele

Pozvánka na výstavu
ČSCH, Základní organizace Čelákovice, srdečně 
zve všechny příznivce zvířat na Místní podzimní 
výstavu drobného zvířectva, která se koná ve 
dnech 10.–11. září od 8.30 do 17.00 hod. v cho-
vatelském areálu na adrese Kostelní č. p. 22/21 
(vstup z ulice U Kovárny), Čelákovice.
Na zahradě areálu budou k vidění králíci, holubi, 
vodní a hrabavá drůbež a malá expozice exotic-
kého ptactva. Ve vnitřních prostorách pro vás 
bude připravena expozice akva/tera, kde bude 
možné spatřit různé druhy akvarijních rybek, 
žáby, želvy, šneky a doufáme že i nějaké plazy. 
Přijďte se podívat na naše chovatelské úspěchy 
a podpořit nás v naší další činnosti. Součástí vý-
stavy je chovatelská poradna, prodej akvarijních 
rybek a drobných užitkových a okrasných zvířat 
a bohatá tombola. 
Těšíme se na vás. 

Jiří Cháb, jednatel, a Petr Slovák, předseda

hub. Záměna hrozí především za některé dru-
hy pečárek, čirůvek, holubinek a pochopitelně 
i jedlých druhů muchomůrek.
Kontakty: M. Rudolf (tel.: 604 836 690), O. Tomeček 
(tel.: 773 902 576), J. Kadeřávek (tel.: 737 669 284), 
e-mail: spolekhoubomil@seznam.cz.

Miroslav Rudolf a Ondřej Tomeček,  
Spolek houbařů Čelákovice

Muchomůrka zelená, 2021. Foto: Ondřej Tomeček

Výstava hub
Milovníky a příznivce hub zveme na tradiční 
výstavu hub plánovanou v termínu 24.–25. září 
v Kostelní ulici č. p. 43/6 – dvůr Mount Clubu.
Otevřeno v pátek od 8.00 do 18.00 hod. 
a v sobotu od 9.00 do 17.00 hod. Všichni jsou 
srdečně zváni. 
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rc routa +
mateřské centrum
Sedláčkova 107, Čelákovice
Stankovského 1650, Čelákovice
(zadní vchod budovy Obecního domu)
tel.: 739 033 163
e-mail: info@rc-routa.cz
http://www.rc-routa.cz
fb: Mateřské centrum Čelákovice a RC Routa

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

Zahrada RC Routa je díky podpoře měs-
ta Čelákovic stále otevřena pro veřejnost, 
přijďte si s námi užít krásné počasí. Oteví-
rací doba po–pá 10.00–18.00 hod.

Sourozenecké vztahy, úterý 7. 9., 18.30 hod., 
Jurta na zahradě RC Routa. Vzdělávací semi-
nář na téma vzájemných vztahů mezi souro-
zenci s lektorkou Marií Macounovou, která nás 
provede touto problematikou, a prostor bude 
i na vaše dotazy. Vstupné 50 Kč, rezervace 
předem není nutná.

Rodinné bubnování, středa 8. a 22. 9., 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. 

Opékání buřtů a posezení na zahradě Routy, 
úterý 14. a 28. 9., 17.00–19.00 hod., s sebou 
buřty a dobrou náladu.

Jedlé trvalky v zahradě, čtvrtek 16. 9., 18.30 
hod., Jurta na zahradě RC Routa. Volné po-
kračování přednášky Petry Vodenkové o méně 
známých jedlých rostlinách, kterými může-
me obohatit naše zahrádky a náš jídelníček. 
I o tom, jak funguje zahrada, respektujeme-li 
přírodní principy. Vstupné 50 Kč, rezervace 
předem není nutná.

Klub náhradních rodin, víkendové vzdělávací 
pobyty pro pěstouny, první termín 10.–12. 9., 
lektorka Zuzana Říhová, téma Jak funguje 
mozek dítěte, které zažilo trauma a vyrůstá 
v náhradní rodině; druhý termín 17.–19. 9., lek-
torka Hana Brodníčková, téma Specifika dětí 
v náhradní rodinné péči, místo konání Penzion 
U Čtyřlístku, Seč.

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.

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. 

ReStart klub 2022 nabízí volná místa! Jste 
na rodičovské dovolené a chcete na sobě stá-
le pracovat? Chystáte se do (staro)nové práce 
a máte obavy, jak to zvládnete? Poohlížíte se 
po práci nové? Rádi byste například změni-
li obor či začali dělat něco úplně nového, ale 
nevíte, jak na to? Nedaří se vám najít zaměst-
nání? Řešíte skloubení pracovního, rodinného 
a osobního života? Přihlaste se do ReStart 
klubu! Využijte volná místa v jarním běhu (le-
den až květen 2022). Osm navazujících inten-
zivních setkání pro ženy s cílem zvýšení jejich 
šancí na úspěšnou integraci na trhu práce 
a sdílení zkušeností. Praktické, interaktivní, 
zážitkové workshopy pro rozvoj dovedností 
k hledání a získání zaměstnání a úspěšné-
ho sladění rodiny a práce. V rámci projektu 
ReStartuj kariéru s ROUTOU, účast zdarma, 
určeno pro rodiče dětí do 15 let (na MD/RD či 
v zaměstnání), osoby pečující, nezaměstnané. 
Přihlášky a informace: Markéta Javorská, tel.: 
608 723 465, www.restartujkarieru.cz, e-mail: 
restartujkarieru@rc-routa.cz.

IX – Šachovnice a logika

myšlenkové lapálie

V minulých lapáliích jste asi objevili, že střídáme 
různé cykly. A dnes by to mělo být o šachovnici.
Řada šachistů se věnuje matematice, což jistě 
není překvapení. A téma pro zářijové lapálie mi 
poskytl pan Miroslav Kureš z Brna.
Tamara Lichterová Blanksová, doktorandská 
studentka matematiky na Rutgers (USA), byla 
letos oceněna Americkou matematickou spo-
lečností za publicistiku. Už jako bakalářská 
studentka začala psát blog, kde se snažila ma-
tematiku přibližovat veřejnosti. V něm má sku-
tečně hezkou úlohu. Jde o pokrytí šachovnice 
dominem. Každý dominový obdélník pokryje 
právě dvě pole. Řešení pokrytí šachovnice je 
celá řada, jedno je na obrázku.

Ale jak to udělat, když ze šachovnice odstraní-
me dvě protilehlá rohová pole, a8 a h1? Najdete 
řešení?
Přeji příjemný vstup do podzimních měsíců.

Robert Kubíček

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

Nabídka pro začátek
školní rok 2021/2022

V sobotu 11. září od 14.00 do 17.00 hod. vás sr-
dečně zveme na Festival volnočasových aktivit, 
který proběhne na zahradě MDDM v Havlíčkově 
ulici a kde bude možné přihlásit děti do kroužků. 
Přehled viz dále.
Plánujeme otevření i nových kroužků technické-
ho a tanečního směru. Aktuální informace bu-
dou zveřejněny na našich webových stránkách 
v průběhu září.
V případě, že máte zájem o některý z kroužků 
již nyní, kontaktujte nás na e-mailové adrese: 
info@mddmcelakovice.cz.

Veronika Kratochvílová

Nedělní odpoledne 
s orientačním během

Vážení sousedé, kamarádi, v neděli 5. září přivítá-
me novou sezonu Orienťáčku Sedlčánky. Přijďte 
se s dětmi nebo i bez dětí projít nebo proběh-
nout s mapou v ruce. Začínáme ve 14.00 hod. 
v parku na Zájezdě. Snad se nám neztratíte. Více 
na www.orientaceksedlcanky.cz.

Vlaďka Kuncová, Jiří Kratochvíl, 
Tomáš Jeřábek

Autorkou loga je Anna Radová.
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NABÍDKA CELOROČNÍ ČINNOSTI MDDM PRO ŠKOLNÍ 
ROK 2021/2022 (zájmové kroužky, kurzy, kluby)

SPORT A TURISTIKA
n Pohybové hry 3–4leté děti st 15.30–16.15 hod. (malá tělocvična ZŠ J. A. Komenského)
n Pohybové hry 5–6leté děti a 1. tř. st 16.30–17.30 hod. (malá tělocvična ZŠ J. A. Komenského)
n Plavání I a II pro začátečníky a pokročilé pá 15.15–16.00 a 16.15–17.00 hod. (plavecký bazén)
n Atletika I předškoláci, děti 1.–9. tř., mládež st a pá 17.00–19.00 hod. (tělocvična ZŠ J. A. Komenského)
n Atletika II předškoláci, děti 1.–3. tř. út a čt 15.00–16.00 hod. (sokolovna)
n Atletika II děti od 4. tř. út a čt 16.00–17.30 hod. (sokolovna)
n Střelecký kroužek děti 3.–9. tř. st a pá 15.00–17.00 hod. (střelnice)
n Florbal předškoláci, 1.–3. tř. út a čt 15.30–16.30 hod. (hala BIOS); pá 14.00–15.00 hod.
    (tělocvična ZŠ J. A. Komenského)
n Bocce sportovci se zdr. znevýhod. ? 16.00–17.00 hod. (klubovna MDDM v KD)
n Orienťáček děti 1.–6. tř. st 15.00–16.30 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Minibadminton I a II zač. děti 1.–4. tř. út a čt 14.00–15.00 hod. (hala VIKOMT) 
n Badminton I a II pokr. děti 4.–9. tř. út a čt 15.00–16.30 hod. (hala VIKOMT) 
n Medvíďata děti 1.–2. tř. čt 17.00–18.00 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Medvědi děti 3.–9. tř. čt 17.00–18.00 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Táborové muzicírování děti 2.–9. tř., mládež, dospělí ne 16.00–18.00 hod. ve vybraných termínech (MDDM Havlíčkova)
n Výletník děti, mládež, dospělí klub, každou sobotu
n Fotbal předškoláci, 1. tř. út a čt 16.00–17.00 hod.
n Dopravní výchova děti 10–12 let NOVĚ OTEVŘEN
n Stolní tenis děti 1.–9. tř. st a pá 16.00–17.00 hod. (sokolovna)
n Inline pokročilí předškoláci, školáci čt 15.00–16.00 hod. (školní hřiště u ZŠ J. A. Komenského)
n Aerobik děti 2.–5. tř. út 15.00–16.00 hod. (tělocvična U Frigosů)

TANEČNÍ
n Street Dance I děti 1.–9. tř., mládež st 17.00–18.00 hod. (tělocvična MILLS) ?
n Street Dance II děti 1.–9. tř., mládež st 18.00–19.00 hod. (tělocvična MILLS) ?
n Street Dance III děti od 1. tř., mládež st 19.00–20.00 hod. (tělocvična MILLS) ?

ŘEMESLNÉ
n Hraboši I děti od 4. tř., mládež po 15.00–17.30 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Hraboši II děti od 4. tř., mládež st 15.00–17.30 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Pletení košíků I dospělí, pokročilí so 8.45–14.00 hod. ve vypsaných termínech (klubovna 
    MDDM v KD)
n Pletení košíků II dospělí, zač. a mírně pokročilí ne 8.45–14.00 hod. ve vypsaných termínech (klubovna 
    MDDM v KD)
n Košíkování I děti 3.–9. tř., mládež ne 10.00–13.15 hod. ve vypsaných termínech (klubovna 
    MDDM v KD)
n Košíkování II děti 3.–9. tř., mládež ne 15.00–18.15 hod. ve vypsaných termínech (klubovna 
    MDDM v KD)
n Korálkování děti, mládež, dospělí ne 14.00–16.00 hod. ve vypsaných termínech (MDDM Havlíčkova)
n Paličkování děti od 5. tř., mládež, dospělí út 17.00–18.30 hod. (MDDM Havlíčkova)

VÝTVARNÉ KROUŽKY
n Výtvarka pro školáky I děti 1.–9. tř. čt 13.15–14.05 hod. (klubovna MDDM v KD)
n Kutílek  předškoláci, děti 1.–4. tř. út 14.00–15.00 hod. (klubovna MDDM v KD)
n Kutil – ekodílna pro děti od 2. stupně út 15.30–16.30 hod. (klubovna MDDM v KD)

ESTETIKA A VZDĚLÁVÁNÍ
n Foto design děti od 6. tř., mládež st 15.30–17.30 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Žonglování POI děti 3.–9. tř., mládež st 18.00–19.30 hod. (sálek – učiliště SOS Čelákovice)
n Žonglování POI mládež, dospělí po 19.00–20.30 hod. (sálek – učiliště SOS Čelákovice)
n Angličtina I mládež, dospělí – pokročilí út 16.30–18.30 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Angličtina II mládež, dospělí – více pokročilí út 18.30–20.30 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Angličtina III 2. stupeň ZŠ UPŘESNÍME
n Šachy – pokročilí děti 3.–8. tř. pá 16.00–18.00 hod. (klubovna v MDDM v KD)
n Lodní modeláři děti 5.–9. tř., mládež út 16.45–19.30 hod. (klubovna v MDDM v KD)
n Magic karetní klub děti 4.–9. tř., mládež a dospělí st 18.00 hod. (klubovna MDDM v KD)
n Logohrátky děti 1 rok před nástupem do ZŠ po 15.00–16.00 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Dámský klub mládež, dospělí pá 18.30–20.00 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Život v zahradě (EKO) děti 1.–9. tř. čt 15.00–16.00 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Francouzština dospělí NOVĚ OTEVŘEN
n Klub zábavné logiky a deskových her (Šablony II)
n Pokémon klub děti, mládež, dospělí st 16.00–18.00 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Geocaching děti, mládež po 15.00–16.30 hod. (MDDM Havlíčkova), 
n Divadlo „Od paty děti, mládež čt 15.30–17.00 hod. (klubovna MDDM v KD)
 až k hlavě“

vodáci

1. Čelákovický klub  
vodních sportů, z. s.

Vodácká sezona opět začala, tedy i vodáci 
z Čelákovic, v plné síle po dlouhém covido-
vém odpočinku, si vyrazili zazávodit, tentokrát 
do Starého Kolína. Závod se konal o víkendu 
11.–13. června a musíme zaklepat, že se nám 
počasí opravdu vydařilo. Opět se tedy musíme 
pochlubit našimi výsledky. Starší žáci předvedli, 
že na to první místo jednoduše mají, a vyzávo-
dili si krásné 1. místo. Totéž předvedli i junioři, 
kteří se „poprali“ s konkurencí, a vybojovali si 
tak zlatou medaili. Juniorky v nové sestavě bo-
jovaly statečně, ale síly jim na jejich soupeřky už 
nestačily, ale i tak nakonec skončily s bronzem. 
Závodů se zúčastnily taktéž naše ženy, které se 
na konci závodů s pýchou samých na sebe po-
stavily na místo druhé. 
Během víkendu 18.–20. června se naši čeláko-
vičtí vodáci zatoulali až na Moravu, konkrétně 
do Rajhradu, kde se konaly letošní druhé zá-
vody. A nebyly to lecjaké závody, jednalo se 
o Mistrovství ČR! Posádka starších žáků pocti-
vě trénovala a vyhrála všechny čtyři disciplíny. 
Klobouk dolů, mistři! Junioři nechali za sebou 
spoustu posádek, ale na první místo už jim síly 
nestačily, tudíž se stali vicemistry ČR. A nesmí-
me opomenout ani naši ženskou posádku, která 
si dojela pro bronz.
Všem účastníkům tímto gratuluji!
V létě, jak už je zvykem, vodáci vyjíždějí na naše 
krásné české řeky. Nebylo tomu jinak ani u nás 
a zároveň jsme mezi sebou přivítali spoustu no-
váčků. Ti se vydali tentokrát na řeku Ohři během 
týdne 4.–11. července. Počasí nám vhod příliš 
nepřišlo, ale i přesto si troufám tvrdit, že to byl 
skvělý týden – plný cvaknutí na vodě, táboráků 
s kytarou i výletů, na který budou dospělí i děti 
rádi vzpomínat. 

Karolína Drmotová

Juniorská posádka ve Starém Kolíně. Foto: Monika 
Chybová

Vodácké soustředění – děti se učí traverz. Foto: Mo-
nika Chybová
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V proslulé posázavské kleci na sportovně- 
trampské osadě Šacung se 24. července na ju-
bilejním 60. ročníku „Turnaje trojic“ představilo 
13 družstev. Čelákovice nasadily dvě formace. 
Obhájce loňského prvenství Spilka, Šafr, Flekač 
a nově zformovanou trojku Kolenský, Holas, 
D. Matura. Favorité nezaváhali a zajistili si po-
stup do play-off. B-tým porazil Radomyšl 2:0, 
ale prohrál o jediný míč v dalším zápase s ligo-
vým výběrem. Čelákovice „A“ o jediný míč ve 
třetí sadě porazily Šacung „B“. Posledním mož-

Smečující D. Matura v modrém z B-týmu Čelákovic. 
Foto: archiv oddílu

TJ Spartak Čelákovice

A-tým Čelákovic, zleva: M. Spilka, R. Šafr, M. Flekač. 
Foto: archiv oddílu

Vítězové turnaje, družstvo dorostu ČR. Zleva: Michal 
Doucek, trenér U21, Lukáš Tolar (Karlovy Vary), Filip 
Hokr (Šacung Benešov), Filip Seidl (Čelákovice), Jiří 
Šmejkal, šéftrenér ČR. Foto: archiv oddílu

Oddíl stolního tenisu
NÁBOR DĚTÍ
Úspěšně se rozvíjející oddíl stolního tenisu hle-
dá chlapce a děvčata ve věku od 6 do 10 (11) 
let, kteří se chtějí naučit hrát stolní tenis a nebojí 
se do toho pořádně plácnout.
Za 3 roky včetně koronaviru nám prošlo „přes 
stoly“ přes 30 dětí, dnes již máme fungující 
základnu mládeže a první odchovance s ambi-
cemi poprat se o místo v sestavě v krajských 
soutěžích…
Nábor spojený s malou ukázkou se uskuteční 
v sobotu 11. září od 15.00 hod. v sokolovně 
TJ Spartak Čelákovice, Masarykova č. p. 585. 
S sebou pouze sportovní sálové kecky a dob-

Soustředění bylo plné tréninkových bojů se soupeři. 
Foto: archiv oddílu

Šachový oddíl
Šachy – hra královská (z perského šáh, panov-
ník) mají více než tisíciletou historii a představují 
sportovní odvětví přesahující rámec běžného 
sportu. Se šachem se často setkáme v kultuře, 
umění, historii, filozofii, politice a mnoha dalších 
oblastech lidského konání. Šachy jsou celo-
světovým fenoménem, který dnes i díky online 
prostředí propojuje miliony hráčů a nadšenců 
ze všech koutů světa. Díky šachům se u dětí 
zlepšuje koncentrace, trpělivost, vytrvalost, 
schopnost řešení logických a abstraktních pro-
blémů, kritické myšlení atd. Šachy nabízejí ře-
šení neustále nových situací, a jak praví klasik, 
jsou jako život. Malý kluk si díky šachům může 
připadat jako Napoleon při bitvě, který se roz-
hoduje, jestli do útoku na pravém křídle vyšle 
jezdectvo nebo bude soupeřovu pěšcovou for-
maci ostřelovat dělostřelectvem. Mnohé dívky si 
naopak v obrazcích na šachovnici a uměleckém 
ztvárnění figurek a šachovnice užívají estetic-
ký prvek. Zkrátka šachy jsou skvělá, v mnoha 
ohledech náročná hra, která probouzí fantazii 
a hráčskou vášeň na celý život.
Náš šachový oddíl TJ Spartak Čelákovice 
sdružuje množství mladých hráček a hráčů 
z Čelákovic a okolí. Na regionální, krajské i re-
publikové úrovni dosahují naši hráči v různých 
kategoriích individuálních úspěchů. Jako ro-
dič dvou svěřenců musím vyzdvihnout skvělý 
přístup k dětem a enormní nasazení ze strany 
trenérů, pánů Jandy, Jankovského, Koláře, Ku-
bíčka a jejich pomocníků. Jsem přesvědčený, 
že náš klub momentálně disponuje silnou ge-
nerací mladších žáků, kteří by mohli v příštím 
roce dosáhnout skvělého týmového úspěchu. 
Tím by byl postup na Mistrovství České repub-
liky družstev mladších žáků, díky kterému by se 
Čelákovice dostaly na šachovou mapu republi-
ky i v soutěžích družstev, ve kterých nám zatím 
hmatatelnější úspěch chybí.
Milí rodiče, pokud máte doma hloubavého 
neposedu, zkuste ho přivést do šachového 
klubu, mohu jen doporučit. Nejen děti ročníků 
2014 a mladší jsou vítány. Bude jen na vašem 
zhodnocení a vůli dítěte, jestli bude hrát šachy 
pro zábavu, volnočasově nebo bude mít zájem 
i o účast na turnajích různého druhu.
Zájemci z řad dětí a dospělých, kteří se chtějí 
s námi věnovat královské hře, se mohou přihlá-
sit na tel.: 604 713 180.

Dalibor Fadrný

ným míčem přetlačily dorostence ČR, za které 
nastoupil i čelákovický Seidl, Dolní Počernice. 
V dalším zápase porazily i domácí první tým. 
V prvním semifinále Čakovice přetlačily ve třech se-
tech ligový výběr a v druhém Čelákovice „A“ pod-
lehly na devítkách ve třetím setu dorostencům ČR. 
Nečekaně ostrý byl mač o třetí místo. Po vyrov-
naném průběhu si nakonec bronz vybojovala 
obhajující čelákovická sestava.
Mistrovská kvalita a zkušenost, nebo zápas 
od zápasu se lepšící překvapení dne? To byla 
otázka pro finálový souboj. Trenér Doucek však 
své svěřence dobře připravil a ti ve třech setech 
přehráli favorizované Čakovice. 
Konečné pořadí turnaje
1. dorostenci ČR (Hokr, Tolar, Seidl)
2. TJ AVIA Čakovice (Pachman, J. a Z. Kalousové)
3. TJ Spartak Čelákovice A (Spilka, Flekač, Šafr)
4. ligový výběr (Chalupa, Ungermann ml., Knytl)

Petr Flekač

rou náladu. Ostatní zapůjčí trenéři. Více infor-
mací na http://stolniteniscelakovice.cz/mladez/
nabor-2021/, na facebooku Stolní tenis Čeláko-
vice. Těšíme se na vaši účast!

SOUSTŘEDĚNÍ JAROMĚŘ 3
První srpnový týden jsme s mládeží zahájili pří-
pravu na novou sezonu. Opět jsme se sešli spo-
lu s dětmi z Mostu, Děčína a místními v Jaromě-
ři, dohromady 35 dětí, 5 trenérů a sparingů, od 
čtvrtka devět.
Letos se hrálo hodně, protože případné výlety 
komplikovaly povinné testy. Ondra, Matěj a Ni-
kolas intenzivně dřeli se sparingy, někteří i nad 
rámec tréninku. Tomáš, Adam, Kuba a Dan zís-
kali na úderové jistotě. Velkou pochvalu zaslouží 
i kluci, kteří k nám chodí teprve několik měsíců 
– Víctor Sánchez s Adamem Švancarou. V kon-
trolních turnajích se nejlépe dařilo Ondrovi Če-
chovi, který obsadil 6., resp. 4. místo v konku-
renci starších kluků, hrajících již krajské soutěže 
dospělých, Vojta Gruber dokonce 2. ligu.
Letošní soustředění bylo úžasné. Chladnější 
počasí, skvělá organizace, super zázemí, Covid 
v nedohlednu. Kamarádství nejen mezi dětmi, 
ale i na úrovni oddílů Mostu, Děčína, Jaromě-
ře a Čelákovic. Plánujeme různé přáteláky, 
pozvánky na turnaje a máme slíbené fanoušky 
v případném play-off boji o postup do ligy. A za 
rok zase v Jaroměři!

Petr Dvořák a Matěj Iglo

Účastníci soustředění v Jaroměři. Foto: archiv oddílu

Nohejbalový oddíl
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Děti ze sportovního kempu. Foto: archiv akademie

Sportovní akademie

TJ Sokol Čelákovice

Prázdninové shrnutí
V červenci proběhl první ročník příměstského 
tábora ve všestrannosti pod taktovkou TJ Sokol 
Čelákovice.
Děti si nevyzkoušely pouze typické atletické dis-
ciplíny, ale každý den navštěvovaly bazén, měly 
hodiny gymnastiky vedené přeborníky, vyrazily 
na pořádnou túru a vyzkoušely si jízdu na koni!
Táborníci odcházeli nadšení a natěšení na další 
společné zážitky! A na ty nemusejí čekat dlou-
ho. Již od září opět startují pravidelné tréninky, 
které jsou (po žádostech rodičů) dostupné i pro 
mladší ročníky! Všechny tréninky vedou cer-
tifikovaní lektoři, kteří svoji práci milují, na děti 
se těší a pilně pracují na programech! A máme 
připravené i další mimotréninkové aktivity! Jed-
nou z prvních je zářijový výlet do Jizerských hor, 
který je otevřený nejen pro sokoly, ale i pro ve-
řejnost!
Veškeré informace o trénincích, výletech i dalších 
aktivitách najdete na www.sokolcelakovice.cz. 
Těšíme se na všechny staré i nové tváře!

Adéla Zelenková, hospodářka

Trénink na příměstském táboře. Foto: archiv jednoty

Děti a sport
V měsíci srpnu, v rámci aktivit Sportovní akade-
mie Čelákovice, z. s., úspěšně proběhl 1. spor-
tovní týdenní kemp, kterého se zúčastnily pře-
devším děti předškolního a raného školního 
věku. Sešla se zde skvělá parta skvělých a ve-
selých dětí, které se s radostí a nadšením zapo-
jovaly do všech pohybových aktivit. Děti získaly 
zkušenosti s gymnastikou, atletikou, míčovými 
hrami a koordinačně náročným cvičením, a to 
maximálně hravou a prožitkovou formou. Kemp 
nám potvrdil, jak moc sport děti baví a jak je 
naše práce tímto smysluplná.

Všechny tyto sportov-
ní dovednosti mohou 
děti i nadále rozví-
jet v našem projektu 
Děti na startu. Hlav-

ním cílem je všestranný pohybový rozvoj mís-
to jednostranné specializace a tlaku na výkon 
a výsledek a poznání přirozeného talentu místo 
okamžitého sportu. Projekt je věnovaný dětem 
ve věku 4–9 let. Jedná se o děti malé, velké, 
subtilní či s nadváhou. Kromě sportovních do-
vedností využíváme i hry pro rozvoj síly, vytrva-
losti, rychlosti a koordinace. V září otvíráme již 
7. ročník.
Bližší informace naleznete na www.sportovni-
-akademie.com, www.detinastartu.cz nebo na 
tel.: 776 635 588, 777 065 089.

Vlaďka Barešová a Markéta Linhartová

kulturistika

Od září nabíráme  
nové členy

Přidej se k nám a cvič v centru města ve vy-
bavené posilovně pouze za členský příspěvek. 
Vhodné od 16 let. Více na facebooku: Kulturis-
tický Spolek Čelákovice, Václav Dzumpel, tel.: 
606 725 277.
Budeme se těšit.

Kulturistický spolek Čelákovice

basketbal

NÁBOR DĚTÍ
Pořádáme nábor dětí – chlapců a dívek do bas-
ketbalové přípravky Čelákovice. Určeno pro děti 
narozené 2013–2015. 
Chceš poznat nové kamarády? Máš rád sport 
a vše kolem něj? Tak neváhej a pojď to zkusit!
Tréninky budou probíhat od září každý čtvr-
tek od 15.15 hod. v tělocvičně ZŠ v ulici J. A. 
Komenského. Trénovat budou zkušení trenéři 
z basketbalové školy Tygři Praha. Kontaktní 
osoba: Sabina Hořejší, tel.: 725 779 863, e-mail: 
horejsi.sabina@seznam.cz.

Basketbal Čelákovice, spolek

SK karate Dragon  
Čelákovice – nábor

Sportovní nabídka pro děti, mládež i dospělé – 
Sportovní klub karate Dragon, jeden z nejúspěš-
nějších v České republice, klub medailistů mist-
rovství světa a mistrovství Evropy, specialista na 
děti a mládež, pořádá nábor nových členů.
Informační schůzka s ukázkou exhibičního 
vystoupení našich členů proběhne ve čtvrtek 
9. září 2021 od 18.30 hod. v tělocvičně ZŠ v uli-
ci J. A. Komenského.
Zájemce přijímáme do oddílů:
n  Sportovní karate (od 7 let): určeno dětem, 

mládeži i dospělým, kteří mají zájem o kara-
te a sebeobranu a kteří si chtějí zlepšit svou 
fyzickou i psychickou kondici. Součástí výuky 
je rozvoj obratnosti, rychlosti a vytrvalosti.

n  Sportovní přípravka (4–6 let): pro velký zájem 
jsme pro vás připravili cvičení zaměřené na 
obratnost a pohybové dovednosti těch nej-
menších dětí. Vše probíhá formou her, do 
kterých jsou průběžně zařazeny nenásilnou 
formou prvky karate. Postupná příprava na 
sportovní karate.

Nabízíme profesionální přístup trenérů s mnoha-
letou praxí, výborný kolektiv, vedení výuky ško-
lenými a zkušenými instruktory, možnost účasti 
na národních i mezinárodních soutěžích, letní 
sportovní kemp, jarní a podzimní soustředění. 
Pokud nestihnete informační schůzku nebo 
stále váháte, jestli je karate to pravé, přijďte se 
k nám podívat.
Bližší informace vám rádi a ochotně poskytne-
me na tel.: 724 882 862 nebo 721 363 179, pří-
padně na e-mailu: mbrejcha1@seznam.cz.
Pro další informace o naší historii i současnosti 
navštivte náš web: karatedragon.cz, jsme také 
na facebooku: https://www.facebook.com/
groups/karatedragon/ a Instagramu: https://
www.instagram.com/dragonneraofficial/.

Martin Brejcha, předseda SK karate Dragon 
Čelákovice

karate
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Orka se zúčastnila tradičního turnaje Czech 
Open v Praze, kde obhajovala loňské vítězství. 
Na turnaji jsme odehráli první ostré zápasy po 
covidové pauze a nerozehranost byla znát.  Na-
ším cílem bylo prověřit širší kádr a odehrát pří-
pravné zápasy před začátkem ligy. Letošní herní 
klíč Czech Open byl od loňského odlišný, hrálo 
se pět zápasů ve skupině a dva nejlepší týmy 
postupovaly do play-off.
ORKA ČELÁKOVICE–FBŠ SLAVIA PLZEŇ 3:2
V prvním zápase turnaje jsme i přes nepříliš pře-
svědčivý výkon nakonec brali vítězství a první tři 
body do tabulky.
ZUG UNITED (SUI)–ORKA ČELÁKOVICE 7:2
Na švýcarského soupeře jsme v tomto zápase 
bohužel nestačili, proškolil nás zejména v efek-
tivitě a zaslouženě zvítězil.
FAT PIPE START98 KUNRATICE–ORKA ČE-
LÁKOVICE 6:4
Proti našemu známému soupeři se nám bohužel 
i přes dobrý výkon nepodařilo dotáhnout zápas 
k zisku bodů.
ORKA ČELÁKOVICE–PSN TATRAN STŘEŠO-
VICE 6:1
Proti juniorskému týmu Střešovic se nám dařilo 
herně i střelecky a díky jasnému vítězství jsme si 
uchovali naději na semifinále.
ORKA ČELÁKOVICE–KANONÝŘI KLADNO 3:2
Klíčový zápas s prvoligovým Kladnem jsme po-
třebovali vyhrát, abychom postoupili do semifi-

Orka na Czech Open získala bronz
nále. To se nám v dramatické koncovce poda-
řilo, zejména díky třem brankám Vaška Kramla.
ORKA ČELÁKOVICE–PANTHERS PRAHA 1:5
V semifinále jsme odehráli vyrovnaný první po-
ločas. Ve druhé části ale byl soupeř již lepší 
a předčil nás zejména fyzicky, a jelikož přidal 
i branky, tak zaslouženě vyhrál.

Jelikož se v turnaji již zápas o třetí místo mezi 
poraženými semifinalisty nehrál, brala Orka 
bronzové medaile. Celý turnaj nakonec vyhrál 
tým Karlových Varů.
Informace o aktuálním dění v klubu naleznete 
na www.orka.cz.

Martin Bajer

Orka na Czech Open. Foto: Šimon Zmátlo

fotbal

SK UNION – FOTBAL NA STARTOVNÍ ČÁŘE
Tak už jsme se dočkali, zhruba po jedenácti mě-
sících nastoupili fotbalisté Středočeského kraje 
k mistrovskému utkání. Pochopitelně zahájení 
soutěží předcházela příprava včetně několika 
přípravných zápasů. Union sehrál v červnu pět 
zápasů turnaje Labe Cup v Lysé nad Labem, 
poté následovala téměř měsíční pauza a násle-
dovala druhá část přípravy, kdy byla sehrána 
čtyři utkání, z toho dvě s příslušníky přeboru 
a dvě s I. B třídou. Ohlédněme se za sehranými 
zápasy.
SK UNION–AFK SEMICE 6:3
Branky: Filip 3, Kadeřábek, Štrobl, Choura

Utkání mělo zajímavý průběh a zastihlo obě 
obrany v nedbalkách. Vedení se ujali hosté, ale 
ještě do přestávky se Filip a Kadeřábek posta-
rali o změnu skóre na 2:1. Ve druhé části navýšil 
skóre nejprve Filip, na 4:1 skóroval opět Filip. 
V posledních deseti minutách hosté snížili na 
4:3, ale další dvě branky potvrdily výhru 6:3.
FK DOBROVICE–SK UNION 2:2
Branky: Kadeřábek, Bílek
Utkání s týmem přeboru mělo dobrou úroveň. 
Brankový poměr otevřel v 10. min. Kadeřábek, 
domácí po zaváhání naší obrany srovnali a v sa-
motném závěru první půle výsledek otočili na 
2:1. Ve druhé půli byla hra celkem vyrovnaná, 
z několika šancí na obou stranách se zadařilo 
v 70. min. hostům, když po faulu na Kadeřábka 
Bílek proměnil penaltu – 2:2. Remíza byla spra-
vedlivým výsledkem.
SK UNION–SS OSTRÁ 4:3
Branky: Kadeřábek 2, Bílek, Dalekorej
V úvodu srpnového utkání zahodil Kadeřábek 
penaltu, ale po půlhodině hry chybu odčinil vy-
rovnávací brankou na 1:1. Po chvíli hosté získali 
vedení zpět gólem na 1:2. V závěru půle Kade-
řábek svoji druhou brankou srovnal. Po přestáv-
ce hosté již potřetí šli do vedení – 2:3! Vyrovnání 
zajistil hlavou Bílek a v 82. min. technická střela 
Dalekoreje rozhodla o výhře Unionu 4:3.
SK UNION–SLOVAN LYSÁ 0:3
Soupeř hráče Unionu v úvodních minutách za-

skočil a již po čtvrthodině vedl 2:0. Po druhé 
brance se Union probral, hra se vyrovnala, ale 
další branky jsme se do přestávky nedočkali. 
Vstup do druhé části zápasu vyšel lépe hostům 
a centr se od tyče odrazil do sítě – 0:3. V dalším 
průběhu utkání bylo na obou stranách několik 
šancí, leč branku jsme již neviděli. Velkou záslu-
hu na tom měl i brankař hostí Rathouský.

Mistrovská soutěž pro Union nezačala dobře. 
Prvním soupeřem byl celek Záryb, který se ra-
doval ze zisku tří bodů po výhře 1:0. Ve vyrov-
naném utkání o výsledku rozhodl úvod druhé 
půle, kdy nejprve se dostal Filip tváří v tvář 
brankaři domácích, leč nedokázal jej překonat. 
Po pěti minutách domácí útočník Schütz utekl 
naší obraně a svoji šanci proměnil! Ve zbývají-
cím čase bylo na každé straně několik slibných 
akcí, ale domácí již vedení uhájili a Union do-
platil na svoji neproduktivitu. Nyní čekají tým 
další těžké zápasy a každý bod bude velmi 
cenný.

Sobotní zápasy Unionu na domácí půdě, 
začátek vždy v 10.15 hod.
2. 10.  SK UNION–FC MĚLNÍK
16. 10.  SK UNION–JAWA DIVIŠOV
30. 10.  SK UNION–SOKOL PĚČICE

Milan Šikl
Divizní jaro 2013, utkání BROZANY–UNION. Foto: ar-
chiv klubu



září 2021 / 25

sport / inzerce

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

Městský bazén
OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

po 6.15–7.30 – 19.00–21.30
út – – 17.15–21.30

(18.00–19.00 pronájem 2x dráha)
st 6.15–7.30 14.00–15.00 19.00–21.30
čt – – –
pá 6.15–7.30 14.00–15.00 17.00–21.30
so – 11.00–12.00 16.00–21.00

(9.00–11.00 senioři/ZTP)
ne – 11.00–12.00 16.00–19.30

(9.00–11.00 senioři)

Příměstské soustředění s atletikou
V druhém srpnovém týdnu jsme uspořádali ve 
spolupráci s EKOLANDIA, o. p. s., příměstský 
tábor s atletikou. Ekolandia nás zásobovala 
chutnou a pestrou stravou a domluvila zajíma-
vou přednášku o zdravé výživě. Zázemí nám 
poskytl MDDM Čelákovice, p. o. Program, 
který zajistili zkušení trenéři, byl nabitý od za-
čátku do konce. Za týden jsme stihli vyzkou-
šet skoro všechny atletické disciplíny: starty, 
skok do výšky, dálku, překážkové běhy, disk, 
oštěp, štafety, skok o tyči atd. Skok o tyči byl 
v parném dni zakončen skoky do Labe, ty 

měly u dětí opravdu velký úspěch. Atletické 
disciplíny byly doplněny o lanové centrum, 
kde si děti vyzkoušely například chůzi po 
slackline, na výběr měly hned tři obtížnosti. 
Využili jsme krásné počasí a dvě odpoledne 
jsme strávili na paddleboardech, kde nechy-
běla jízda zručnosti a závody. Celý tábor byl 
doprovázen spoustou her a zábavy. Obzvláště 
velký úspěch měly štafety, kde jsme na závěr 
štafetový kolík vyměnili za tričko, trenky, pod-
prsenku.

Miroslav Šup, Atletika Čelákovice, z. s.

Skok do vody o tyči. Foto: Miroslav Šup

atletika

Adam Raška třetí na mítinku v Andorfu
Čelákovický atlet Adam Raška, nyní reprezentující klub Atletika Stará Boleslav, potvrdil letošní formu 
na mezinárodním mítinku v rakouském Andorfu. Ve finálovém běhu na 100 m se jako junior prosadil 
mezi muži a skončil na skvělém 3. místě, hned za účastníkem LOH v Tokiu F. Omurwou z Keni a Britem 
J. Stevensem, ve svém novém osobním rekordu 10,83 s. Tímto časem se posunul na 5. místo českých 
juniorských tabulek. David Linhart, trenér

Adam Raška na stupních vítězů v rakouském Andorfu. Foto: Andreas Maringer (zdroj: http://eventfoto.at)

Hledáme vánoční strom
Přestože léto ještě nekončí, město již hledá „svůj“ 
vánoční strom. Strom by měl být rovně rostlý 
s rovnoměrnými větvemi a jednou špičkou, aby byl 
ozdobou a součástí vánoční výzdoby náměstí. Po-
kud máte na svém pozemku takový vhodný strom 
a jste ochotni jej městu darovat, ozvěte se do polo-
viny září 2021 na e-mail: zpravodaj@celakovice.cz 
nebo tel.: 326 292 110 / 108. Pošlete fotografii 
a adresu, kde se strom nachází, včetně kontaktů 
na majitele. Pokácení a odvoz stromu zajistí město 
Čelákovice. red
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