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Investiční akce města str. 5
Starosta Josef Pátek spolu s místostarostou Mi-
roslavem Opou informují o realizaci investičních 
akcí na území města Čelákovic.

Seniorské aktivity str. 8
Koordinátorka seniorských aktivit Jana Von-
dráčková rekapituluje rok 2021 a představuje 
aktivity pro seniory v roce letošním.

Podpora podnikání  str. 13–15
Součástí Zpravodaje je bezplatná inzerce v rub-
rice „Podpora podnikání“ určená na podporu 
místních živnostníků a podnikatelů v souvislosti 
s nepříznivými dopady pandemie COVID-19 na 
jejich činnost.

Nabídka letních táborů MDDM str. 17
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, p. o., 
informuje o nabídce pobytových a příměstských 
táborů v průběhu letních prázdnin.

Aktivity Tenisového klubu str. 21
O aktivitách čelákovického Tenisového klubu infor-
muje čtenáře Zpravodaje města Barbora Suková.

z obsahuSTAVBA NOVÉHO PARKOVACÍHO DOMU  
ZAHÁJENA!

V polovině ledna byly zahájeny práce na výstavbě nového parkovacího domu v blízkosti želez-
niční stanice v Čelákovicích v Masarykově ulici. Kompletní rekonstrukcí projde i přednádražní 
prostor. Stavební práce budou trvat 16 měsíců od předání staveniště a vyjdou na 73,5 mil. Kč 
bez DPH, přičemž 90 % uznatelných výdajů bude hrazeno z dotace ITI (Integrované územní 
investice). Upozorňujeme, že na parkovišti u výpravní budovy není možné z důvodu stavby od 
12. ledna parkovat!

V parkovacím domě, který bude součástí systému P+R, vznikne ve třech podlažích celkem 97 par-
kovacích míst, z toho dvě budou vyhrazena pro elektromobily a pět pro imobilní občany. Parkovací 
dům bude postaven v prostoru mezi výpravní budovou a cyklověží. Jeho celková podlahová plocha 
pro parkování bude 3 127 m2 a jednat se bude o 9 275 m3 obestavěného prostoru. S ohledem na 
omezený prostor je zde zúžen průjezd pro automobily na Masarykově ulici, rovněž autobusová za-
stávka je přesunuta směrem k Záluží před firmu Zavek.
Parkovací dům je navržen jako ocelový třípodlažní skelet na obdélníkovém půdoryse. Částečně se 
odívá do pláště z dřevěných lamel. Proti klimatickým podmínkám je stavba chráněna plochými stře-
chami nad rampou a schodištěm, které jsou rovněž kryté i z bočních stran prosklenými stěnami. 
Nosnou konstrukci tvoří prostorová ocelová konstrukce, spřažená s vodorovnými železobetonovými 
deskami. Fasáda u železniční tratě je řešena protipožárně a uzavřeně. 
Dispozičně je parkovací dům členěn následovně: v prvním nadzemním podlaží (přízemí) se nachází 
31 kolmých parkovacích míst včetně pěti stání pro imobilní a dvou stání pro možnost nabíjet elek-
tromobily. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází 32 parkovacích míst a ve třetím nadzemním 
podlaží 34 míst.

Josef Pátek, starosta, Petr Studnička, místostarosta I

Parkovací dům situovaný v Masarykově ulici bude umístěn do prostoru mezi výpravní budovou a cyklověží a bude přiléhat k nástupišti u 1. koleje. Výstavba objektu potrvá 
16 měsíců od předání staveniště, ke kterému došlo v lednu 2022. Zdroj: Laboro atelier
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úvodník

Velké investice ve městě
Milí spoluobčané,

dovolte, abych se vám omluvil za nepříjemnosti 
a omezení, které jsou spojeny s intenzivní inves-
tiční aktivitou ze strany města Čelákovic. Plně 
si uvědomuji, že investice v takovém rozsahu 
nebyly dosud nikdy na území města v jeden 
čas realizovány. Přijměte proto, prosím, omluvu 
jménem mým i města Čelákovic za způsobené 
komplikace. Věřím, že budou kompenzovány 
zlepšením prostředí, ve kterém žijeme.
Počátkem letošního roku byly zahájeny velké 
investiční akce, mezi kterými zmíním zahájení 
výstavby nového parkovacího domu a rekon-
strukci přednádražního prostoru v Masarykově 
ulici, započetí prací při výstavbě nového ob-
jektu pro Městský dům dětí a mládeže v Ko-
llárově ulici a přípravu pro výstavbu nového 
skateparku v areálu Městského stadionu. V re-
alizaci jsou rozsáhlé stavební práce ve staré 
zástavbě Jiřiny spolu s optimalizací železnič-
ní trati procházející naším městem či činnosti 
spojené se vznikem nového moderního víceú-
čelového sportovního areálu u Základní školy 
v ulici J. A. Komenského. Zvýšený pozor však 
dávejte i v Toušeňské ulici, kde byly zahájeny 
v obchodní zóně práce spojené s výstavbou 
nového obchodního domu Lidl, jehož výstavbu 
nefinancuje město, nýbrž soukromý investor.
Výčet akcí není kompletní. Je před námi za-
hájení celé řady dalších staveb. Například 
V Prokopě, ve Vašátkově ulici, v ulici Jiřinské 
či v ulicích S. K. Neumanna a Bratří Čapků. 
Práce však nezaostávají ani na přípravě pro-
jektových dokumentací pro další stavby. Zmí-
ním dvě podstatné – přeměnu objektu Fontány 
v Rybářské ulici pro potřeby Základní umě-
lecké školy Jana Zacha, která zde bude mít 
detašované pracoviště, a kompletní přípravu 
projektu pro výstavbu nového Domova pro se-
niory v lokalitě U Kovárny. Obě tyto investiční 
akce budou bezpochyby úkolem pro příští sa-
mosprávu města, která vzejde z komunálních 
voleb konaných na podzim letošního roku.
Všechny shora zmíněné investiční akce by 
nebylo možné realizovat, kdyby se nám nepo-
dařilo získávat dotace z různých zdrojů, ať už 
z národních, či evropských prostředků (např. 
ITI, SFDI, MAS Střední Polabí). Dalším vý-
znamným faktorem jsou také získané peněžní 
prostředky z prodeje bytů v Milovicích, které 
vlastnilo město Čelákovice. 
Přeji vám všem hezké zimní dny a těším se na 
symbolická únorová data 2. 2. 2022, 20. 2. 2022 
či 22. 2. 2022, kdy proběhne v Čelákovicích 
malý svatební maraton. Zatím je obsazeno  
deset termínů pro sňatečné obřady a ten po-
slední dokonce symbolicky ve 22.22 hodin J. 
Pevné zdraví a vše dobré vám přeje

Miroslav Opa, místostarosta II

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

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

s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Reklamace roznosu
Zpravodaje

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

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

KATALOG místních
podniků, firem, 

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

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

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

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

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET

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

SEPARUJTE TYTO
PLASTY A NÁPOJOVÉ

KARTONY VE ŽLUTÝCH
KONTEJNERECH NA PET

Respondeo, z. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

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

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.



zprávy z radnice / informace

Možnost bezplatné inzerce ve Zpravodaji č. 1–3/2022
pro místní živnostníky a podnikatele

Rada města Čelákovic schválila na své schůzi konané 30. listopadu 2021 opatření pro podporu 
místních živnostníků a podnikatelů pro zmírnění dopadů pandemie COVID-19. Jedním z opatření 
je možnost bezplatné inzerce pro živnostníky a podnikatele v lednovém, únorovém a březnovém 
vydání Zpravodaje 2022. Podmínky této bezplatné inzerce jsou následující:
n  V návaznosti na usnesení Rady města č. 25/2021/11.1.4 se uděluje výjimka z čl. 5 odst. 1 Zásad 

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

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

n  termín uzávěrky bezplatné inzerce „COVID-19 V“ pro Zpravodaj města Čelákovic č. 1/2022 byl 
13. 12. 2021, pro č. 2/2022 byl 15. 1. 2022 a pro č. 3/2022 je 15. 2. 2022 a tato inzerce se zasílá 
v elektronické podobě na e-mail: zpravodaj@celakovice.cz, přičemž bezplatnou inzerci je možné 
opakovat ve všech třech speciálních přílohách;

n  maximální rozsah speciální přílohy s bezplatnou inzercí ve Zpravodaji města Čelákovic č. 1/2022, 
č. 2/2022 a č. 3/2022 je vždy 8 stran, přičemž možná je pouze plošná inzerce o maximální velikosti 
šířka 6 cm x výška (max.) 6 cm, tj. 36 cm2;

n pro ostatní inzerenty se ceny inzerce nemění.
Petr Studnička, předseda redakční rady Zpravodaje

Rok 2022 – Evropský rok 
mládeže

Evropská komise zaměřila oslavy loňského 
roku na Evropský rok železnice. Není po-
chyb, že právě železniční doprava má pro Če-
lákovice zásadní význam, a investice Správy 
železnic dosahují nejen na území města v po-
sledních letech řádu stovek milionů korun 
ročně. Proto se oslavy Dne železnice usku-
teční v Čelákovicích v sobotu 25. června.

Letošním tématem je Evropský rok mládeže. 
S tímto tématem lze spojit realizaci tří investič-
ních akcí ve městě. V areálu Městského stadio-
nu bude zahájena společností Mystic Construc-
tions výstavba sportoviště pro kolečkové sporty 
– skateparku. Pro Městský dům dětí a mládeže 
probíhá v Kollárově ulici výstavba nového objek-
tu, který bude zaměřen na ekologickou výcho-
vu. Ve výstavbě je rovněž víceúčelový sportovní 
areál u Základní školy v ulici J. A. Komenského. 
V plánu je rovněž na území města v letošním 
roce obnovit sportovní hřiště ve dvou lokalitách. 
Děti a mládež jsou zvýhodňovány v rámci dotač-
ního řízení města při přerozdělování finančních 
prostředků pro sportovní subjekty. V rámci pro-
jektu Prevence rizikového chování dětí a mláde-
že Čelákovice 2020–2022 zavítá i letos do želez-
niční stanice Čelákovice Protidrogový vlak.

Petr Studnička, místostarosta I
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Výroční cenu města Čelákovic uděluje Zastupitelstvo města nejvýše jedenkrát v každém roce obča-
nům, kteří významným způsobem ovlivnili nebo ovlivňují některé obory lidské činnosti a významně 
působí ve prospěch ostatních občanů města, šířili či šíří dobré jméno města doma i ve světě. Dnem 
konání slavnostního večera k předání ceny laureátovi je 28. říjen.
Podání návrhu musí být učiněno v souladu se Statutem Výroční ceny města Čelákovic I/9/2018 ze 
dne 12. prosince 2018, a to nejpozději do 31. března aktuálního roku, k později podaným nominacím 
nebude v témž roce přihlíženo. Aktuální tiskopis návrhu viz: www.celakovice.cz.

odbor školství, informací a kultury   

NOMINACE KANDIDÁTŮ PRO ROK 2022

n VODNÉ a STOČNÉ
pro rok 2022 v Čelákovicích:
vodné = 45,13 Kč/m3 bez DPH
stočné = 45,11 Kč/m3 bez DPH
celkem 90,24 Kč/m3 bez DPH
celkem 99,26 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 je 30. června 2022.

n MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY
Za obecní systém odpadového hospodářství  
je stanoven poplatek na rok 2022 ve výši  
624 Kč/osoba. 
Splatnost poplatku je 30. června 2022.

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

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

informace

Tři metry k životu
Dne 20. ledna byla provedena bezpečnostně preventivní akce „3 metry k životu“. Prakticky celé 
město bylo projeto hasičskou cisternou a musíme řidiče pochválit, protože skutečně nechali dosta-
tek prostoru pro případný zásah vozidel IZS a tento zásah by byl bezproblémový. Přesto na několika 
místech nebyl průjezd vozidel možný. 
Prosíme, než odejdete od svého auta, podívejte se vždy kolem sebe a představte si, jak kolem vás pro-
jíždí cisterna k záchraně života. Nechávejte vždy prostor pro bezpečné a rychlé projetí k místu zásahu.
Za ohleduplnost děkují záchranáři složek IZS – hasiči, zdravotníci, policisté i strážníci!

Josef Pátek, starosta, Jiří Hanzl, velitel JSDH Čelákovice, 
Marek Drobný, velitel Městské policie Čelákovice

Kontrola průjezdu vozidly IZS v Čelákovicích. Foto: -jp-Základy nové budovy MDDM v Kollárově ulici. Foto: -dv-
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Finanční záležitosti
Rada města schválila rozpočtová opatření – změ-
ny rozpočtu města Čelákovic 2021 č. 22 a 23.

Zásady pronajímání bytů
Rada města schválila nové znění „Zásad prona-
jímání bytů v majetku města Čelákovic“ s účin-
ností od 1. ledna 2022.

Náves Vořechovka v Záluží
Radní schválili návrh studie „Regenerace ko-
munikace a návsi Vořechovka – Záluží“ zpra-
covanou Ondřejem Vojtíškem, IČO: 01388908, 
a souhlasili s rozpracováním do vyšších stupňů 
projektové dokumentace.

Projektová dokumentace chodníků
Rada města schválila uzavření a text smlouvy 
o dílo s AMMBRA PROJEKT, s. r. o., jako zhoto-
vitelem na plnění veřejné zakázky malého rozsa-

hu s názvem „Čelákovice – PD – chodníky v ul. 
Sedláčkova, Jiřinská, Na Stráni, chodník věžá-
ky, a chodníky mezi ul. J. Zeyera a Spojovací“ 
v ceně 780 000 Kč bez DPH.

Fasáda radnice
Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo 
s BESST Czech, s. r. o., jako zhotovitelem na 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu s ná-
zvem „Čelákovice – Obnova fasády radnice, 
náměstí 5. května 1/11“ v ceně 4 708 020,64 
Kč bez DPH.

Vodovod v ulici U Mostu
Rada města schválila uzavření a text smlouvy 
o dílo s Horák – stavební a obchodní společ-
nost, s. r. o., jako zhotovitelem na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice 
– Obnova vodovodu a kanalizace, ul. U Mostu“ 
v ceně 1 342 018,53 Kč bez DPH.

o čem jednali radní města

Hrob Josefa Jiřího Stankovského
Rada města rozhodla o dočasné adopci hrobo-
vého zařízení významného hrobu Josefa Jiřího 
Stankovského na Olšanských hřbitovech v Pra-
ze, a to za cenu 8 960 Kč včetně DPH na dobu 
10 let a uložila řediteli Technických služeb Če-
lákovice, p. o., zajišťovat nutnou údržbu tohoto 
hrobového zařízení.

Sportoviště pro kolečkové sporty
Rada města rozhodla o výběru pro město nej-
vhodnější nabídky podané účastníkem řízení 
Mystic Constructions, spol. s r. o., na plnění 
veřejné zakázky na stavební práce „Čelákovi-
ce – Sportoviště pro kolečkové sporty“ za cenu 
6 217 300 Kč bez DPH a schválila uzavření 
a text příslušné smlouvy o dílo.

Výběr z usnesení RM č. 27–28/2021.
-dv-

Porucha vodovodního přivaděče do města
Od 3. ledna 20.00 hod. do 4. ledna 12.00 hod. 
byla předpokládána omezená dodávka pitné 
vody do Čelákovic z důvodu poruchy hlav-
ního vodovodního přivaděče do města. Jen 
samotné vypouštění potrubí trvá zhruba dvě 
hodiny. S ohledem na počasí bylo zároveň ve 
městě zřízeno pět míst pro nouzové zásobo-
vání pomocí cisteren.

Místo poruchy bylo lokalizováno v 18.30 hod., 
následně byl navážen materiál potřebný k pro-
vedení opravy. V 20.00 hod. byl uzavřen pří-
vod vody do města a postupně byl vyprázd-
něn přivaděč o objemu 500 m3 díky spotřebě 
vody a pomocí hydrantů. Teprve poté mohlo 
dojít k výřezu poškozené trubky a její opravě. 
V 23.40 hod. byla zahájena instalace opravné-
ho pásu (trubky a spojek). Krátce po půlnoci 
v 00.10 hod. byla oprava dokončena a bylo za-
hájeno opětovné napouštění vodovodního řadu. 
Dovolte, abych se tímto omluvil všem občanům 

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.

a návštěvníkům města, živnostníkům, firmám 
a dalším subjektům za komplikace způsobené 
omezenými dodávkami pitné vody v dotčeném 
období, a zároveň tímto děkuji všem těm, kteří 
se podíleli na rychlé opravě poruchy. Za perfekt-
ně zvládnutou organizaci opravy děkuji přede-
vším zaměstnancům 1. SčV a Jednotce sboru 
dobrovolných hasičů Čelákovice.
O všech mimořádnostech informuje Mobilní 
rozhlas. Prosím, pokud je to možné, instalujte si 
tuto aplikaci do svých mobilních telefonů.

Josef Pátek, starosta

Zatímco vypouštění vodovodního řadu napomohl vel-
kokapacitní hydrant, pak napouštění bylo urychleno 
díky instalovaným vzdušníkům. Foto: -jp-

Při lednové opravě vodovodního přivaděče do Čeláko-
vic asistovali zaměstnancům 1. SčV čelákovičtí dobro-
volní hasiči pod velením Lucie Nims. Foto: -jp-

Poplatek za komunální 
odpad

INFORMACE PRO OBČANY

Oznamujeme občanům, že dle Obecně zá-
vazné vyhlášky města Čelákovic č. E3/2021, 
o místním poplatku za obecní systém odpado-
vého hospodářství, je sazba poplatku na rok 
2022 ve výši 624 Kč/osobu. Poplatek je splat-
ný do 30. června 2022.

Poplatníkem je: 
n fyzická osoba přihlášená v obci;
n  vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodin-

ný dům nebo stavbu pro rodinou rekreaci, 
ve které není přihlášena žádná fyzická oso-
ba a která je umístěna na území obce.

UPOZORŇUJEME, 
že stejně jako v loňském roce nebudou pro aví-
zo k platbě rozesílány složenky. Platební údaje 
jsou stejné jako v minulých letech, na požádání 
sdělíme telefonicky na tel.: 326 929 123 nebo 
je zašleme e-mailem: odpady@celakovice.cz.

odbor finanční a plánovací
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AKTUALITY Z INVESTIČNÍCH AKCÍ MĚSTA
Navzdory zimnímu období stavebně-inves-
tiční aktivity města probíhají v neztenčené 
míře. Proto bylo možné dokončit v uplynulém 
měsíci akce za zhruba 18 milionů korun. 

V tomto měsíci je z pohledu celkové investice 
asi nejvýznamnější dokončená oprava lodžií 
a fasády bytového domu Na Stráni 1628–1629 
v souhrnné výši převyšující 11 milionů korun. 
Daná investice nejen že výrazným způsobem 
přispívá k obnově a údržbě majetku města, ale 
ve stejně důležité míře i k pohodlí a komfortu 
obyvatel tohoto domu. Dům opět hezky vypadá 
a zároveň se stává i energeticky méně nároč-
ným, což jeho obyvatelé uvidí i na úsporách za 
vytápění. A to je v dnešní době velmi důležité. 
Rovněž byla dokončena lávka přes Čelákovický 
potok v ulici Bratří Čapků, která spolu s opravou 
komunikace S. K. Neumanna vyšla na zhruba 
2,5 milionů korun. Čelákovice jsou městem krát-
kých vzdáleností a tato lávka přispívá ke zpoho-
dlnění a urychlení průchodu touto lokalitou. 
V uplynulém období byly zahájeny dvě velmi 
důležité, potřebné a dlouhou dobu očekávané 
investiční akce. Jednou z nich je oprava komu-
nikací v místní části Jiřina, konkrétně v rámci 
1.–3. etapy. Tato akce navazuje na kompletní 
renovaci vodovodu a kanalizace v dané oblasti 
a po jejím dokončení se život v dotčených uli-
cích Jiřiny stane zase klidným a příjemným.

Mezi investiční akce, které mají za úkol rozví-
jet ve městě podmínky pro příjemný život, patří 
i bezbariérová lávka na železničním mostě přes 
řeku Labe, která usnadní přístup do přírody. 
Tento projekt také nespí, pouze probíhají do-
končovací práce na samotné konstrukci této 
lávky u zhotovitele a na přelomu ledna a úno-
ra probíhaly další práce přímo na železničním 
mostě. 
Budováním a renovacemi sportovišť město Če-
lákovice myslí na potřeby mladších spoluobča-
nů. Občanská vybavenost moderního města ale 
musí pokrývat potřeby všech věkových skupin 
občanů. Proto byla v uplynulém měsíci pode-
psána smlouva na vypracování projektové do-
kumentace potřebné ke stavebnímu povolení 
a následně k realizaci Domova pro seniory, kte-
rý našemu městu opravdu chybí. 
Naši předkové nám zanechali řadu nádherných 
budov a objektů a je naší povinností se o ně 

s náležitou péčí starat. V tomto kontextu měs-
to Čelákovice v minulém roce rekonstruovalo 
opravu kapličky v Císařské Kuchyni a v roce 
letošním bude rekonstruována i kaple sv. Jana 
Křtitele v Sedlčánkách. V rámci udržování 
památek byly v uplynulém měsíci podpisem 
smlouvy zahájeny i práce na opravě fasády 
historické budovy radnice řádově za 6 milionů 
korun, které by měly proběhnout v jarních měsí-
cích letošního roku. 
V polovině ledna zahájilo město Čelákovice 
výstavbu nového parkovacího domu u nádra-
ží v prostoru mezi cyklověží a výpravní budo-
vou. Investice ve výši téměř 74 milionů korun 
bude z 90 % hrazena z dotace ITI, tedy z fondů  
Evropské unie. Realizací parkovacího domu, 
jehož výstavba by měla být dokončena na jaře 
2023, získáme 97 parkovacích míst, prostor pro 
bezpečné krátkodobé stání a dojde k výrazné-
mu odlehčení dopravy v klidu v ulicích blízkých 
nádraží. Pro odlehčení dopravy v klidu město 
Čelákovice rovněž připravuje výstavbu nového 
parkoviště spolu s cyklověží v blízkosti železnič-
ní zastávky Čelákovice-Jiřina.

Josef Pátek, starosta,
Miroslav Opa, místostarosta II

Výstavba parkovacího domu v Čelákovicích je možná díky dotaci ITI v rámci Pražské metropolitní oblasti, neboť dotace 
dosahuje 90 % uznatelných výdajů. Rekonstrukcí projde i přednádražní prostor, kde vznikne jak K+R, tak budou upra-
veny autobusové zastávky, které nově obsluhují všechny tři autobusové linky č. 655, 443 a 662. Zdroj: Laboro atelier

Stavební práce hned v první pracovní den nového roku 
2022 byly zahájeny na výstavbě nového víceúčelového 
sportovního areálu u Základní školy v ulici J. A. Komen-
ského, který bude po dokončení ve správě Čelákovické 
sportovní. Foto: -ps-

O předání staveniště pro vybudování školního 
sportovního hřiště u Základní školy v ulici J. A. 
Komenského jsme informovali již v minulém vy-
dání Zpravodaje. Tato investiční akce za zhruba 
35 milionů korun navzdory problematickému 
počasí koncem roku 2021 a počátkem roku 
2022 probíhá v souladu s harmonogramem. Po-
kud nám nic nezkříží plány, již brzy se budeme 
těšit z nového sportovního zázemí, které bude 
využívané jak v hodinách tělesné výchovy, tak 
v době mimo vyučování sportovními subjekty 
pro celou řadu sportů, fotbalem a dalšími mí-
čovými hrami počínaje, přes atletické disciplíny 
až po prostý odpočinek v příjemném prostředí 
konče.
Vedle nového sportovního hřiště u základní ško-
ly bude ve školním roce 2022/2023 k dispozici 
i nová budova Městského domu dětí a mládeže 
v Kollárově ulici. I tato investiční akce probíhá 
v souladu s harmonogramem, který je sice am-
biciózní, ale realistický. 

Lokalita V Nedaninách – dokončeny jsou oprava vodo-
vodu a kanalizace, komunikace a chodník v Sukově ulici. 
Opraveno je veřejné osvětlení ve čtyřech ulicích (Dukel-
ská, V Nedaninách, Fügnerova, Matěje Červenky). Do-
končen je rovněž úvoz k mlýnskému náhonu. Aktuálně 
probíhá oprava komunikací. Foto: -jp-

Dům č. p. 1628–1629 Na Stráni. Foto: -dv-
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Sňatky – malé ohlédnutí za svatební sezonou 2021

Rozhodnutí snoubenců uzavřít manželství patří 
k jednomu z nejdůležitějších a nejzásadnějších 
rozhodnutí v životě člověka. A také k jednomu 
z nejkrásnějších. Společně se snoubenci jejich 
svatební den prožívají i jejich rodiče, příbuzní 
a přátelé. Svatební den by měl být krásný, dů-
stojný a slavnostní.
Na území České republiky lze uzavřít manželství 
formou občanského nebo církevního sňatku. Man-
želství se uzavírá svobodným a úplným souhlas-
ným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí 
uzavřít manželství. Toto prohlášení se činí veřejně, 
slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svěd-
ků. Jak pro občanský, tak pro církevní sňatek se 
předkládají stejné doklady na matrice, k církevní-
mu sňatku navíc matrika vystaví Osvědčení k cír-
kevnímu sňatku. Dokladem potřebným k uzavře-
ní manželství je platný občanský průkaz a rodný 
list, dále další doklady k doložení osobního stavu 
(např. rozsudek o rozvodu předchozího manžel-
ství). Veškeré informace k potřebným dokladům, 
místu a termínu sňatku získáte na matrice.
Úředně určeným místem k uzavření sňatku je 
obřadní síň Městského úřadu Čelákovice a pro-
story Městského muzea v Čelákovicích. Sta-
noveným dnem a dobou k uzavření sňatku je 
pátek (mimo státem uznávaný svátek) od 9.00 
do 13.00 hod. Spádovými obcemi matričního 
úřadu Čelákovice jsou Lázně Toušeň, Mochov, 
Nehvizdy, Svémyslice, Vyšehořovice a Zeleneč. 
Vyhledávanými místy sňatku jsou například i Ho-
tel Lony ve Vyšehořovicích (v Kozovazech) nebo 

Park profesora Procházky v Lázních Toušeni.
Správní poplatek za sňatek mimo stanovené 
místo, den nebo dobu je 1 000 Kč. Další poplat-
ky se platí například za sňatek, kdy jeden nebo 
oba snoubenci nemají trvalý pobyt v České re-
publice. Informace o poplatcích za obřad získá-
te na čelákovické matrice.
Pro provádění veřejných občanských obřadů 
a přijímání vůle snoubenců, že spolu vstupují 
do manželství, jsou kromě starosty Josefa Pát-
ka a místostarostů Petra Studničky a Mirosla-
va Opy pověřeni pro současné volební období 
i další zastupitelé města Čelákovic, a to Jarmila 
Volfová, Jindra Chourová, Marek Skalický, Pa-
vel Jindřich a Miloš Bukač.
Na matrice Městského úřadu Čelákovice si lze 
také domluvit slavnostní obřad k výročí sňatku. 
Tento slavnostní obřad organizujeme pro man-
želské páry, které uzavřely sňatek v Čelákovi-
cích nebo zde mají trvalý pobyt.

Trochu statistiky
Rok 2021 byl rokem zvláštním a vzhledem k epi-
demické situaci i smutným pro provádění sňa-
tečných obřadů. Byl omezen počet hostů na 
sňatku, musely být splněny podmínky nařízené 
vládou, například roušky během sňatečného 
obřadu, předložení potvrzení o očkování apod. 

Malá obřadní síň v budově radnice po rekonstrukci. 
Foto: Jiří Suchý

Kvůli těmto opatřením bylo v roce 2021 uzavřeno 
před naší matrikou mnohem méně sňatků. Cel-
kem bylo uzavřeno 74 sňatků, z toho 3 sňatky 
církevní. Přímo v Čelákovicích bylo uzavřeno 48 
sňatků, z toho 35 v obřadní síni, 9 sňatků v pro-
storách Městského muzea a 4 sňatky na jiném 
vhodném místě. Ve Vyšehořovicích bylo uzavřeno 
17 sňatků, v Lázních Toušeni 8 sňatků a 1 sňatek 
v Zelenči. Církevní sňatky byly uzavřeny před tě-
mito církvemi: Apoštolská církev, Církev bratrská 
a Náboženská společnost českých unitářů.

Novinky pro rok 2022
Koncem roku 2021 prošla velkou rekonstrukcí 
„malá“ obřadní síň Městského úřadu Čelákovi-
ce. Došlo k výměně podlahové krytiny, nábytku 
včetně stolu a židlí a osazení nového zrcadla. 
Stěny jsou pokryty krásnou textilní tapetou 
a ozdobeny obrazy. Malá obřadní síň tak získala 
vzhled anglického salonku a stala se důstojným 
místem pro malý sňatek pouze se svědky.
Pokud tedy plánujete uzavřít sňatek před naším 
matričním úřadem, pokud máte otázky, na které 
jste v tomto článku nenašli odpověď, pokud si 
chcete rezervovat termín nebo si domluvit osob-
ní schůzku, neváhejte a kontaktujte nás na níže 
uvedených telefonních číslech. Těšíme se na vás!

Matrikářky odboru pro občanské záležitosti 
Městského úřadu Čelákovice

Radka Körnerová – tel.: 326 929 148,
e-mail: radka.kornerova@celakovice.cz

Martina Jindřišková – tel.: 326 929 151,
e-mail: martina.jindriskova@celakovice.cz

Svatební zvyky a tradice
Ve svatební den by měla mít nevěsta něco no-
vého, něco starého, něco vypůjčeného, něco 
modrého a něco darovaného.
Nová věc – symbol nového začátku.
Stará věc – symbol konce starého života a za-
chování rodinné tradice.
Půjčená věc – přinese kousek štěstí, pokud je 
půjčená od veselého člověka nebo šťastně pro-
vdané ženy.
Modrá věc – symbol věrnosti, lásky a dlouhého 
života, nejčastěji je to podvazek.
Darovaná věc – symbol hojnosti a blahobytu, 
často se nahrazuje vložením mince do střevíčku.

Radka Körnerová, vedoucí odboru  
pro občanské záležitosti

Novomanželé. Foto: soukromý archiv

KOTLÍKOVÉ DOTACE

S výměnou může poskytnutím dotace pomoci Středočeský kraj. Podrob-
nější informace i odpovědi na nejčastější otázky k dotaci získáte tak, že 
na internetových stránkách Středočeského kraje: https://www.kr-stredo-
cesky.cz, kliknete v pravé části stránky na modrý obdélník s bílým textem 
„Kotlíkové dotace“.
Pro prvotní informaci uvádíme velmi zjednodušené shrnutí:
n  podporované zdroje vytápění: kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, ply-

nový kondenzační kotel;
n  žádost podává vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti, který v ní sku-

tečně bydlí (trvalý pobyt může mít jinde);
n  požádat může, pokud pro jeho domácnost platí, že průměrný čistý příjem na 

člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 14 242 Kč na osobu a měsíc;
n  příjmy neprokazují: žadatel/členové domácnosti pobírající starobní dů-

chod nebo invalidní důchod 3. stupně, nezletilý žadatel/žadatel – stu-

dent denního studia do 26 let, je-li jediným vlastníkem nemovitosti a ža-
datel, který od 1. 1. 2020 pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek 
na bydlení;

n  příjmy nezletilých dětí a studentů do 26 let se uvažují ve výši 0 Kč.
Podat žádost bude možno až po vyhlášení výzvy, ale již nyní můžete vyjá-
dřit předběžný zájem o dotaci vyplněním dotazníku na stránkách Středo-
českého kraje – https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotac-
nich-projektu/kotlikove-dotace-2019-2023.
Následně vám budou zasílány potřebné aktuální informace. Oficiální for-
mulář žádosti 4. výzvy kolíkových dotací má být zveřejněn v průběhu jara 
2022. Kdo nestihne do 1. září 2022 výměnu nevyhovujícího kotle zreali-
zovat, nebo alespoň do tohoto termínu nezažádá o dotaci na nový zdroj 
vytápění, bude v případě kontroly platit pokutu (v desítkách tisíc korun).

odbor životního prostředí

Od 1. září 2022 bude platit zákaz používání kotlů na pevná paliva, které nesplňují minimálně 3. třídu.
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Přivítáni do života byli tito noví  
občánci města Čelákovic
v sobotu 15. ledna 2022

Elen Luksová, Vanessa Vurmová, Amélie Slavíčková,

Přemek Hakl, Anežka Zitová, Tobiáš Hrudka, Joana Jarošová a Helena Ranková.
Foto: Jiří Suchý

Čelákovice vykazují výborné  
podmínky pro život

V návaznosti na diskusi ke studii srovnávající podmínky k životu  
v 206 obcích s rozšířenou působností v Česku (kterou Čelákovice ne-
jsou), obdrželo město Čelákovice vybraná statistická data pro obvody 
s pověřeným obecním úřadem (OPOÚ), kterými jsou právě Čelákovi-
ce. Data pocházejí z databáze CzechInvest a z výzkumu financované-
ho Technologickou agenturou ČR.

Čelákovice se zařazují mezi tzv. malá města, mezi která se řadí zpravidla 
sídla mezi 3, resp. 5 a 20 tisíci obyvateli (viz mapa).

Stárnutí populace je průvodním znakem dnešní doby. Téměř 3/4 malých 
měst očekává, že v nejbližších deseti letech budou konfrontována s tím-
to trendem. Mezi malými městy přitom existují značné rozdíly ve věkové 
struktuře: Čelákovice např. evidují pouze 18,5 % seniorů, zatímco Brou-
mov 21,9 % a Mariánské Lázně dokonce 25,4 %. Celosvětové prognózy 
ukazují, že se do budoucnosti bude zvyšovat podíl stříbrné ekonomiky. 
I proto považuje vedení města za prioritu připravit k výstavbě v příštím 
volebním období v letech 2022–2026 nový Domov pro seniory v centru 
města.
Podle dat agentury CzechInvest dosahuje průměrný věk obyvatel v OPOÚ 
Čelákovice 39,1 let, přičemž v září 2021 dosahovala míra nezaměstnanosti 
1,5 %. Správní obvod s 23 000 obyvateli je typický přírůstkem obyvatel, 
kvalitním dálničním i vlakovým napojením na Prahu a vysokou pracov-
ní mobilitou obyvatelstva. Největšími zaměstnavateli jsou společnosti  
FERMATA, a. s., a FV-Plast, a. s. Obvod s pověřeným obecním úřadem 
Čelákovice je charakterizován jako tzv. vyjížďkový region.

Josef Pátek, starosta,
Petr Studnička, místostarosta I

Zdroj: Západočeská univerzita v Plzni

Zdroj: CzechInvest

Změny Územního plánu sídelního 
útvaru Čelákovice

Zastupitelé města schválili pořízení změny č. 8 Územního plánu sídelního 
útvaru Čelákovice (ÚPnSÚ), která předpokládá transformaci průmyslové-
ho areálu bývalých Kovohutí na rezidenční čtvrť k bydlení v blízkosti Labe. 
Dotčená lokalita má rozlohu 12,5 ha a přestavba je rozdělena do čtyř etap 
v letech 2022–2037. Předkládanou změnou dojde k pozitivnímu vlivu na 
krajinný ráz a svým způsobem sníží potřebu rozpínání sídel do volné kraji-
ny a zvýší podíl zeleně v intravilánu města.
Zastupitelstvo vydalo změnu č. 6 Územního plánu sídelního útvaru ve formě 
opatření obecné povahy č. 1/2022/OOP, která se týká lokalit u železniční 
zastávky Čelákovice-Jiřina a vrchu Šibeňák v souvislosti s výstavbou parko-
viště pro téměř 60 aut a s plánovanou výstavbou silničního obchvatu města.
Zároveň Zastupitelstvo města schválilo pořízení změny č. 7 Územního plá-
nu sídelního útvaru, aby byly správně vymezeny plochy k zajištění veřejné 
infrastruktury města – Domova pro seniory – na pozemku parc. č. 161/1 
v k. ú. Čelákovice.

Petr Studnička, zastupitel určený k pořízení změn ÚPnSÚ Čelákovice
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Otázka  

????
Při zlepšování kvality veřejné hromadné 
dopravy na území města vycházíme z do-
poručení ve zpracované Koncepci mobility 
města Čelákovic. Od prosince 2021 obsluhují 
všechny tři autobusové linky 655, 443 a 662 
zastávku u železniční stanice Čelákovice. 
Tím se zlepšila jak návaznost na vlaky, tak 
dopravní obslužnost místních částí a odlehlej-
ších částí města nejen s centrem a nádražím, 
ale i s obchodní zónou v Toušeňské ulici. 
Naší snahou je vytvořit okružní autobusovou 
linku. Výše spolufinancování veřejné dopravy 
z rozpočtu města ve výši 2 mil. Kč je letos re-
kordní. V rámci Čelákovické iniciativy chceme 
při úschově kola v cyklověži cenově zvýhodnit 
nejen majitele In-karty ČD, ale i Lítačky PID. 
V blízkosti nádraží byla zahájena rekonstrukce 
přednádražního prostoru a výstavba nového 
parkovacího domu, který bude součástí sys-
tému P+R, u zastávky v Jiřině bude vybudo-
vána nová cyklověž a vznikne zde parkoviště 
pro téměř 60 aut. Uděláme vše pro to, aby 
Čelákovice byly městem krátkých vzdáleností.

Petr Studnička, zastupitel

Za PRO Č přicházíme s následujícími náměty: 
Zlepšit návaznost vlakových a autobusových 
spojů a nadále efektivně spolupracovat se 
Středočeským krajem na dopravní obslužnos-
ti města. Vhodné by bylo analyzovat možnosti 
doplnění sítě autobusových zastávek ve měs-
tě, např. Mochovská, zvážit posílení někte-
rých autobusových spojů, a to např. školních 
autobusů. Rozhodně podpořit aktivity Kraje 
při zavádění ekologičtějších variant městské 
hromadné dopravy (minibusy, elektrobusy 
atd.). Vaši Pročáci.

Zdeňka Tichá, zastupitelka

Z pohledu tarifu je vhodné se zamyslet nad 
zavedením jedné sazby jízdného v obvodu 
města. Při jízdě přímým spojem po městě se 
platí základní sazba plnocenného jízdné-
ho PID 14 Kč, oproti tomu, pokud se musí 
přestupovat (například Sedlčánky – Záluží), 
tak cena naroste vzhledem k času čekání na 
přestup na 30 Kč.
Z pohledu autobusové dopravy se nabízí 
sjednocení intervalů během dne a zavedení 
zastávek všech linek na nádraží, což se snad 
podaří.
U vlakové dopravy je třeba zabránit uvažo-
vanému nasazení jednopodlažních jednotek 
na linku S9 Lysá – Praha, a to z důvodu jejich 
nižší kapacity oproti stávajícím patrovým 
EMU.
Z pohledu vlaků je potřeba řešit i P+R, a to 
jak po přechodnou dobu, tak i po výstavbě 
dvoupodlažního parkovacího domu. Ten situ-
aci určitě výrazně zlepší, ale je potřeba zajistit 
jeho využívání a parkování v jeho okolí.
Z pohledu B+R je potřeba tlačit na využívání 
cyklověže, která zeje prázdnotou, a zábradlí 
u peronů jsou obložena odloženými koly.

Martin Bajer, zastupitel

Jaké vidíte náměty ke zlepšení veřejné hromadné dopravy  
na území Čelákovic?

ODS ANO 2011PRO Č

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

dovolte mi nejdřív malé ohlédnutí za prosin-
cem 2021, kdy se nám, Pečovatelské službě 
Čelákovice společně se seniorkami z Čelá-
kovic, podařilo instalovat a ozdobit vánoč-
ní stromečky pro seniory, a to dva u Domu 
s pečovatelskou službou v Kostelní ulici 
a jeden na náměstí, kde ten potom sloužil 
i jako místo vánočních setkání a klubových 
rozloučení s rokem 2021, místem, kde jsme 
se sešli s Klubem trénování paměti, popřáli 
si do nového roku zazpívali něco koled a po-
veselili se.
Dalším vánočním povzbuzením pro důvěru 
v laskavost lidí v celé zemi bylo spuštění dal-
šího kola Ježíškových vnoučat, charitativní-
ho projektu Českého rozhlasu, se kterým se 
nám podařilo obdarovat 20 osamělých seni-
orů vánočními dárky, které by jinak pro ně 
byly nedostupné. Tato událost je vždy něčím 
dobrým a krásným ve vánočním čase, kdy se 
zvyšuje víra v lidi a jejich srdce.
Prosincové události v klubu KLUS bilancuje 
i Jana Vachková: „Co se dělo v Klubu senio-
rů v závěru roku? Pozvání přijala skvělá čelá-
kovická aranžérka Dana Nosková z obchůdku 
Kvítí. Tvořila s námi vánoční svícen a každý 
si odnesl do svátečního času krásné světýl-
ko. Svou hudbou nás potěšil pan Petr Slovák 
s pozounem a akordeonem. Zazpívali jsme si 
společně oblíbené písničky a nechyběl ani 
tanec. To nejlepší nakonec. Silvestr. Nadšení 

Vážení a milí senioři,

KONTAKT na koordinátorku  
seniorských aktivit
POZOR ZMĚNA:

Jana Vondráčková, tel.: 739 323 818,

e-mail: seniori@celakovice-mesto.cz.

senioři si rozbalili šest silvestrovských pře-
kvapení. Patřil mezi ně básník Honza Luhan, 
zpěvačka Lenka Švestková, specialistka na 
trénování paměti Renáta Nentvichová No-
votná, lektorka tance Lenka Skalická, z dílny 
Labyrint Mirka a Miloš a nechyběl ani světo-
známý kouzelník Ladislav. Každý si připravil 
zábavný, poutavý program ze svého oboru. 
Nakonec si všichni odnesli zahřátí u srdce 
ze společného setkání, zážitků a radosti. Po-
děkování patří všem, kdo nelenili a přišli se 
rozloučit s rokem 2021. Dále všem lektorům 
a hostům, kteří se seniorům po celý rok vě-
nují a vidí v tom smysl.“
Děkuji Janě Vachkové za spolupráci a za shr-
nutí činnosti klubu a ještě bych upozornila na 
pravidelné Klus-klubové právní poradny pro 
seniory, kteří se setkali s nějakými potížemi 
či nekalými praktikami a můžou se tam přijít 
poradit, jak vše řešit. 
Aktivity seniorů pokračují nyní bez výraz-
ných změn: oblíbené a zábavné lekce Tré-
nování paměti probíhají každou středu od 
9.30 hod., a to střídavě v prostorách Tech-
nických služeb a farních prostor. Angličtina 
s Milošem Špringrem probíhá v pátek od 
10.00 hod. ve farních prostorách. Kerami-
ka v Labyrintu každý druhý pátek od 13.00 
hod. Senioři tam vyrábí famózní dílka pod 
vedením Mirky Špringrové. Cvičení s Lenkou 
Skalickou vás zve dokonce třikrát v týdnu 

si blahodárně protáhnout tělo, lekce Ran-
ního probuzení jsou v pondělí a středu od 
8.30 hod. a ve čtvrtek od 9.00 hod., kdy je 
lekce s hudbou. Zváni jsou i pánové. Těšíme 
se i na nové členy, přijďte udělat něco pro 
sebe. Cvičí se ve studiu Marlen ve středis-
ku v ulici Stankovského. Cvičení na židlích 
s Olgou Stuchlíkovou nadále probíhá v úterý 
ve farních prostorách od 9.00 hod., a proto-
že jeho oblíbenost stoupá, nově přidáváme 
hodinu cvičení i každý pátek v prostorách 
kostela naproti nádraží, tam, kam chodíte do 
klubu KLUS, začíná se v 8.30 hod.
Klub KLUS také beze změn, každý pátek od 
9.30 hod., jeho program je pestrý a vždy je 
vyvěšen na vývěsce i rozesílán na e-maily zá-
jemcům.
Pokud by měl kdokoliv další zájem o rozesí-
lání programů a aktivit seniorů, ozvěte se na 
e-mail: seniori@celakovice-mesto.cz. Přeji 
vám krásné a aktivní dny.

Jana Vondráčková, koordinátorka  
seniorských aktivit
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střípky z činnosti  
městské policie

V případě potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

Servírka jedné restaurace oznámila strážníkům 
MP problém s mužem, který nedokázal pochopit, 
že už mají zavřeno. Neustále bušil do vchodových 
dveří a požadoval pivo, nebo prý zemře žízní. Muži 
bylo vysvětleno, že po tom všem, co už vypil, roz-
hodně žízní neumře, a byl vyslán směr domov.

Všímavý občan oznámil strážníkům MP pode-
zřelé vozidlo, které o víkendu přijelo na stavbu 
a „zvláštní dělníci“ naložili do vozidla nějaké věci 
a z místa rychle odjeli. Šetřením u vedoucího 
stavby bylo zjištěno, že došlo ke krádeži staveb-
ního materiálu. Pomocí městského kamerového 
systému bylo vozidlo zjištěno a věc šetří PČR.

Strážníci MP v prosinci vypátrali na území Čelá-
kovic 4 cizince, kteří neměli oprávnění k pobytu 
na území České republiky. Převzala si je Cizi-
necká policie ČR k dalšímu opatření.

Strážníci MP si všimli několika igelitových pyt-
lů u cesty. Bylo v nich oblečení, vybavení bytu, 
fotografie atd. Zjištěný majitel uvedl, že si pro 
své věci ihned dojede; takto prý u nich probíhá 
rozvodové řízení.

Hlídka MP přijala žádost o příjezd do jednoho domu, 
protože tam údajně běhají velké krysy. Oznamova-
teli bylo vysvětleno, že MP neprovádí odchyt krys 
a musí se obrátit na specializovanou firmu.

Strážníci MP přijali během jednoho týdne dvě 
oznámení o poškození zaparkovaných vozidel, 
do kterých někdo naboural. O událostech bylo 
vyrozuměno Oddělení dopravních nehod PČR. 
Strážníkům MP se pomocí městského kamero-
vého systému podařilo dohledat oba pachatele 
a ti se k poškození doznali.

V časných ranních hodinách byl oznámen po-
hyb cizího muže s baterkou na pozemku souse-
dů. Byl to pracovník bezpečnostní agentury na 
výjezdu po oznámení alarmu.

Výpravčí SŽ oznámil hádku v blízkosti nástupiš- 
tě. Otec vysvětloval svému synovi, že se nemá 
chovat jako „vůl“ a má pít alkohol pouze v míře, 
kterou je schopen ustát. Nebylo zjištěno žádné 
protiprávní jednání, pouze otcovské rady do ži-
vota podané zvýšeným hlasem.

Strážníci MP byli upozorněni na zaparkované 
otevřené vozidlo, ve kterém spí delší dobu pes. 
Majitele se nepodařilo dohledat, proto byl pes 
odvezen na služebnu MP. Po několika hodinách 
se dostavil muž a svého psa si vyzvedl. O udá-
losti byla informována veterinární správa.

Na tísňovou linku MP bylo přijato oznámení o par-
tě mladíků, kteří mají v úmyslu vylézt na vysoký 
komín v ulici Tovární. Strážníci „komínolezcům“ 
vysvětlili, že to není možné, a z místa je vykázali.

chodíme kolem nich

V předcházejících obdobích, lze říci staletích, 
byly kašny a veřejné studny důležitým, často 
jediným zdrojem pitné vody občanů našich obcí 
a měst. Jejich postupné znehodnocování po-
vrchovými splachy obsahujícími fekálie hospo-
dářských zvířat a lidí či odpadními vodami z ře-
meslnických, zemědělských a později továrních 
činností přispívaly k šíření epidemií nakažlivých 
chorob. Viz například epidemii cholery v našem 
městě kolem Vánoc 1848, zmíněnou v městské 
kronice. V moderní době si pak neexistující, 
nebo nedokonalá kanalizace či vysychání pra-
menů spodní vody vynutily výstavbu vodovodů, 
popřípadě domovních studní vrtaných.

Označení studny Barbora na náměstí. Foto: archiv 
Městského muzea

O veřejné studny už dnes nemá téměř nikdo zá-
jem, historické kašny, pokud existují, jsou spíš 
atrakcí. Mimochodem slovo kašna jsme, jako 
mnoho jiných, převzali z německého Wasser- 
kasten (doslovně přeloženo schránka na vodu). 
O kašně v našem městě není v historických pra-
menech zmínka. Pořídili jsme si ji rádi až v roce 
2012 při revitalizaci náměstí. Zato veřejná studna 
na náměstí byla, a ne jediná. O té nejstarší napsal 
čelákovický purkmistr Antonín Ferles v roce 1865 
ve svých Pamětech v souvislosti s pivovarem 
toto: „Pivovar stál od starodávna uprostřed rynku 
blíže mostku; po něm až dosud studně Barbora 
stojí (pozn. – pivovar byl po roce 1845 přemístěn 
do Rybářské ul.).“ A věřte, studna je na náměstí 
dodnes, ale schovaná pod dlažbou poblíž dneš-

ního pítka, napojeného samozřejmě na městský 
vodovod. Na přiloženém obrázku je označena 
červeným puntíkem. Na náměstí byla později 
studna i před radnicí (označena rovněž červeným 
puntíkem na snímku z 20. let 20. stol.) a bývalo 
jich po městě jistě víc. Například před dnešní lé-
kárnou Erica, na starém i novém hřbitově a mož-
ná i další. Na pozemcích v majetku obce dodnes 
snadno najdete tři veřejné studny, původně vy-
bavené ručními stojanovými čerpadly – stojany. 
V ulici U Kovárny, v parčíku před křížkem mezi 
ulicemi Sedláčkovou a Kollárovou nebo Ve Skále. 
V Císařské Kuchyni mají dokonce ulici U Studán-
ky s fungujícím stojanem. Studnu se stojanem jen 
symbolickým mají i v Sedlčánkách na náměstí 
před kaplí sv. Jana Křtitele. Z té místní lidé čerpali 
vodu až do roku 1859 vahadlem. Jak takové za-
řízení vypadalo? Je to v podstatě páka – na dře-
věném sloupku pohyblivě upevněné břevno jako 
protizávaží k vytahování vědra s vodou, zavěše-
ného na konci břevna nad studní. Některé obce 
obnovují studny převážně jen z úcty k předcho-
zím generacím a snaží se zachovat jejich původ-
ní podobu, včetně zařízení k čerpání vody. Tato 
snaha bývá ale v dnešní překotné době spojena 
s rizikem znečišťování studniční vody a k nebez-
pečnému zneužívání stojanů jako fitness nářadí. 
Těm, kteří mají studny, přeji, aby jim nevyschly 
prameny, ostatním co nejméně přerušení dodá-
vek vody z veřejného vodovodu.

Ivan Vaňousek

Označení studny na náměstí před radnicí. Foto: archiv 
Městského muzea

Veřejné studny, kašna a studánka

Osvětová akce Městské policie Čelákovice a Besipu se uskutečnila v pondělí 24. ledna ráno. Foto: -dv-
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Nejnovější archeologické  
výzkumy muzea

Nejrozsáhlejší archeologickou aktivitou čeláko-
vického muzea v letech 2020–2021 byly práce, 
které předcházely stavbě splaškové kanalizace 
a vodovodu v Záluží (obr. 1). Vzhledem k roz-
sahu akce jsme spolupracovali se společností 
Archeo Pro, o. p. s. Doufali jsme, že v souvis-
losti se zemními pracemi získáme ucelený obraz 
ztracené a zapomenuté minulosti Záluží. 
Již při přípravě jsme se snažili zohlednit potřeby 
zhotovitele, a tak jsme naši práci organizovali 
dvěma výrazně odlišnými způsoby. Plošný ar-
cheologický výzkum byl naplánován na místech 
již známých z předchozích muzejních akcí jako 
archeologické lokality. Na jiných místech jsme 
předpokládali klasický archeologický dohled, 
který se provádí současně s probíhajícími sta-
vebními pracemi. 
Jaké lokality jsme znali už z dřívějška? Nejroz-
sáhlejší pravěká sídliště se rozprostírala po obou 
stranách dnešní silnice Zálužské, na západ až 
k bývalé Kůlově cihelně v Nehvízdkách. Dalším 
důležitým archeologickým nalezištěm je prostor 
dřívější návsi. Zde prozkoumali pracovníci mu-
zea domy a zásobní jámy středověké ze 14. sto-
letí a raně novověké ze 17. století. Poslední 
známou lokalitou je část laténského pohřebiště 
v areálu nového multifunkčního sportoviště.

Pro čtenáře Zpravodaje jsme vybrali jeden z mnoha nových archeologických výzkumů mu-
zea. Jeho dějištěm bylo Záluží.

Co tedy přinesl nejnovější archeologický vý-
zkum?

Ulice Vořechovka a Haškova ulice: středově-
ké a novověké Záluží (obr. 2)
Akci jsme zahájili na tehdy ještě krásné a útulné 
návsi. Jelikož kanalizace vede pod současnou 

silnicí, bylo otázkou, jaká souvrství a v jakém 
rozsahu se zachovala. Z map 18. a 19. století 
totiž víme, že cesty zůstávaly víceméně na stej-
ném místě. Na základě námi odkrytých objek-
tů je vidět, že situace jako dnes byla podobná 
i v 17. století. Výjimkou byly pozůstatky zdiva 
stavení na jižním konci ulice Vořechovky a vel-
ké odpadní jímky (obr. 3) naznačující větší hos-
podářství u křižovatky ulic Vořechovky a Haš-
kovy. Nejzajímavějším nálezem bylo z cihel 
a kamenů vybudované topeniště (obr. 5), které 
bylo pravděpodobně původně v samostatné 
budově.
Středověké odpadní a zásobní jámy, mož-
ná obydlí i jednu pec (obr. 6) jsme nalezli jak 
v severní, tak i v jižní polovině ulice Vořechov-
ky, částečně poničené pozdějšími cestami. To 
dokazuje, že středověká vesnice byla větší, 
než bylo zjištěno předchozími výzkumy. Osada 
z 14. století pravděpodobně zabírala celý pro-
stor bývalé návsi. 

obr. 1: Plán kanalizace označující různé způsoby archeologického výzkumu. Foto: archiv Městského muzea

obr. 2: Náves před zahájením stavby. Foto: archiv Městského muzea
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I v ulici V Zahrádkách jsme našli objekty ze 
14. století, stejně jako muzejníci v roce 2005. 
Nabízí se otázka, jaký je vztah mezi lokalitami 
ve dvou ulicích, zda můžeme hovořit o jedné 
a téže vesnici? Nálezy od sebe tak vzdálené 
(350–400 m) pravděpodobně naznačují spíš 
dvojí osídlení (jako je dnes Záluží a Nehvízdky). 
V Haškově ulici jsme zdokumentovali téměř 
v celém prostoru vrstvy novověkých cest. Zde 

se znovu potvrdilo, že starší i současné silnice 
vedly a vedou po stejné trase, s jedinou výjim-
kou křižovatky ulic Haškova–Vořechovka.

V parku a V Zahrádkách: sídliště z doby že-
lezné a doby římské
Naši předkové se zde usadili v mladší době že-
lezné a v době římského císařství. Ve výkopech 
jsme všude narazili na zásobní a odpadní jámy, 
a dokonce i pozůstatky do země částečně za-
hloubených chat, takzvaných polozemnic. Bo-
hatý zlomkový keramický materiál z doby řím-
ské zahrnoval i několik zvláštních tvarů (obr. 7). 
Odkryli jsme i část železářské pece z této doby 
(obr. 8).

Vzhledem k tomu, že tuto lokalitu protíná ulice 
Zálužská, čekali jsme se zvýšeným zájmem, zda 
se v tomto úseku najdou ještě stopy bývalých 
osad. Bylo však vidět, že silnici zpevnili velmi 
důkladně, pod živičným povrchem komunikace 
se nalézá mocná podkladová vrstva, kterou byly 
při jejím budování zničeny případné archeolo-
gické situace.

Okolí sportoviště a severní část Záluží: latén-
ské pohřebiště a pravěké jámy
S největším napětím jsme očekávali zemní prá-

obr. 3: Skvrny velkých jímek na křižovatce ulic Voře-
chovka a Haškova. Foto: archiv Městského muzea

obr. 5: Polovina středověké pece v ulici Vořechovka. 
Foto: archiv Městského muzea

obr. 6: Keramický „chobot“ (část nádoby?) z doby řím-
ské. Foto: archiv Městského muzea

ce v okolí nového multifunkčního hřiště, proto-
že se tam mohly objevit další laténské hroby. 
K velké úlevě investora a stavební firmy se tak 
nakonec nestalo (v muzeu však jediné oko ne-
zůstalo suché…). Neobjevily se zde ani stopy 
rozsáhlého pravěkého sídliště z doby železné 
a římské. Toto sídliště nepřesahuje severní 
polovinu ulice V Zahrádkách a linii ulice Mstě-
tické. 
V severní části obce jsme prováděli pouze ar-
cheologický dohled, protože zde dříve nebyly 
nalezeny žádné archeologické památky. Velmi 
nás proto překvapilo, že se ve stěně výkopů 
v ulici K. Brabce objevily obrysy jam. Nepodaři-
lo se nám v nich najít žádné keramické zlomky, 
naše hlavní chronologické pomůcky, které by 
umožnily je přesně datovat. Na základě cha-
rakteru objektů a fragmentů lidských kostí na-
lezených v jedné z jam se domníváme, že jde 
většinou o památky z mladší nebo pozdní doby 
bronzové. V roce 2018 jsme u hřiště (to zname-
ná asi 100 m dále) našli dvě zásobní jámy toho-
to stáří, ve kterých bylo též jen několik malých 
zlomků keramiky.
Prozkoumali jsme celkem 169 objektů a zdoku-
mentovali více než 450 metrů řezů s kulturními 
souvrstvími. Podařilo se nám vyzvednout té-
měř 3 400 keramických zlomků, desítky zlomků 
kachlů, několik bronzových, železných a skle-
něných předmětů, spolu se zvířecími kostmi 
i skořápky a mazanici. Artefakty a další nálezy 
vyzvednuté z výplní objektů nebo z kulturních 
vrstev jsou uloženy v Městském muzeu a již 
prošly primárním čištěním. Nějaký čas si ještě 
vyžádá zpracování dokumentace a laboratorní 
zpracování nalezených artefaktů, zejména zlom-
ků keramiky. 
Při výzkumu jsme nezískali tak velkolepé před-
měty jako z laténských hrobů v roce 2018, vy-
těžili jsme však důležité informace o rozsahu již 
známých lokalit, a můžeme tak lépe pochopit, 
jak se osídlení v Záluží vyvíjelo. V současnosti 
nejstarší známé osídlení lze datovat patrně do 
mladší nebo pozdní doby bronzové (1300–800 
př. Kr.). Sídliště se nacházelo v mírném svahu 
asi 300 m severně od toku dnešního Zálužské-
ho potoka a jeho obyvatelé jej pravděpodobně 
poklidně opustili. Asi o 600 až 700 let později 
vzkvétala keltská vesnice v mladší době železné 
přímo na vysokém severním břehu potoka. Její 
stopy se objevují v délce asi 500 m. Po 100–150 
letech se na stejném místě usadila germánská 
komunita. Není vyloučeno, že nově příchozí 
ještě rozeznali pozůstatky bývalé keltské ves-
nice. Nálezy z různých míst (například mince 
císaře Vespasiana, skleněný korálek, železářská 
pec…) dokazují, že šlo o soběstačnou germán-
skou kolonii se všemi potřebnými řemeslníky. 
Do pátého století se však osada značně zmen-
šila, známe jen jednu zahloubenou chatu z to-
hoto období. 
Z následujících osmi až devíti století chybějí ve 
zkoumaném prostoru archeologické relikty jaké-
hokoli osídlení, najdeme je opět až ze 14. stole-
tí. Tato středověká vesnice je již přímým před-
chůdcem dnešního Záluží, o kterém můžeme 
získat mnohem více informací z historických 
pramenů. Krátký souhrn máte k dispozicí napří-
klad v Čelákovickém uličníku II.

Téma zpracovala
Katalin Almássy, archeolog  

Městského muzea v Čelákovicích

obr. 4: Topeniště v sondě čerpací šachty. Foto: archiv 
Městského muzea

obr. 7: Železářská pec z doby římské – vodovodní 
přípojka u bytových domů. Foto: archiv Městského 
muzea

obr. 8: Zlomky novověkých nádob a kachlů. Foto: ar-
chiv Městského muzea
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Manželé Jaroslava a Petr CUBROVI z Čeláko-
vic oznamují, že den 3. února před 60 lety byl 
jejich dnem svatebním.
Hodně štěstí a zdraví do dalších let přejí synové 
Petr a Milan s rodinami.

Dne 6. února oslaví své 80. narozeniny naše 
maminka, babička a prababička paní Alena  
ŠÁMALOVÁ.
Za všechnu lásku a péči jí děkují a do dalších let 
hodně zdraví z celého srdce přejí děti s rodina-
mi a partner.

Necelé dva měsíce po se-
skoku parašutistů Kubiše 
a Gabčíka před osmdesáti 
lety v Nehvizdech se v Praze 
manželům Chvátlinovým na-
rodila dcerka, nyní paní Jana  
MACKOVÁ, obětavá mamin-
ka, babička, prababička, osobnost zlatého srd-
ce. Od roku 1956 žije v Čelákovicích, nejprve 
s rodinou, nyní mezi svými blízkými a přáteli.
Do dalších let přeje „babi“ Janě zdraví, spokoje-
nost a klid její rodina a všichni nejbližší.

Dne 21. ledna uplynulo 40 let 
od úmrtí p. Jana ŠEBESTY, 
dlouholetého zaměstnance fy 
Volman, později TOS Čeláko-
vice. Narodil se před 130 roky 
dne 18. března 1892 v Rakous-
ku v obci Ursendorf u Vídně.
Vzpomíná vnuk Jan Šebesta s rodinou.

Milí přátelé a kamarádi, dne 
25. února by se dožil 55 let pan 
Miroslav PETRŽEL. 
Kdo jste ho znali, věnujte mu 
s námi tichou vzpomínku. 
Stále s láskou vzpomínají rodi-
če Miroslav a Hana Petrželo-
vi a bratr Tomáš.

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

společenská kronika

Nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento 
přípravek nežádoucí účinky. Protože léčivou 
látkou Inflacinu je pelyněk, blín a durman, jsou 
tablety velmi nechutné a mírně jedovaté, ne 
však o moc víc, než stanoví Evropská unie. 
Proto jsou tablety potaženy obalem se speci-
álním sametovým povrchem, po kterém hladce 
kloužou. Tablety se tedy polykají celé. Užíva-
jí se 3x denně na lačno a po každé tabletě je 
nutné utáhnout opasek o 1 dírku. Utáhnete-li 
omylem o 2, není to důvod k vynechání příští 
dírky. Dojdou-li vám, přiloženým dírkovačem 
si je přidělejte. Inflacin je určen k léčbě účinků 
inflace na lidský organizmus, hlavně v oblasti 
nervových a duševních poruch.
Možné nežádoucí účinky dokáže jen málokdo 
rozlišit od příznaků, takže se může některé oso-
bě zdát, jako by se neléčila. Té připomínáme, že 
zdání klame.
Méně vzácné účinky (příznaky) postihují 1 ze 
100 osob: Závratě, bolesti hlavy, zrychlený tep, 
vysoký krevní tlak.
Vzácné účinky (příznaky) jsou tak vzácné, že 
postihnou 1 z 1 000 osob: Křeče, epileptické 
záchvaty, ztráta vědomí a podvědomí, krvácení 
z dělohy mimo menstruační cyklus.
Velmi vzácné účinky (příznaky) jsou úplně ze 
všech nejvzácnější a postihnou 1 osobu z hor-
ních 10 000: Tanec sv. Víta se záchvaty zuřivos-
ti, končící zpravidla bezživotím osoby, které už 
ani svěcená voda nepomůže.
Léčbu nepřerušujte, protože VZP vám stejně 
nic nedoplatí. Nepočítáme-li velmi vzácná úmr-
tí, přípravek není určen k úplnému vyléčení, 
neboť žádný takový lék na inflaci nebyl dosud 
vynalezen. V poslední době se však zkouší 
kombinace elektrických šoků s plynovými in-
jekcemi od DPI. První zkoušky na zkušebním 

Němé oběti
Jako celoživotní obyvatelka Čelákovic mám 
možnost pozorovat zblízka dění v Jiřině, Záluží 
i Za Dráhou. Za tu dobu jsem se stala svědkem 
lidského chování, které se neobešlo bez obětí. 
Případy jsou to neznámé, jejich oběti byly totiž 
němé, ačkoliv živé, plné mízy, stínící žár slunce, 
zlepšující ovzduší, pamatující ruce našich dědů 
atd. Ano, mám na mysli stromy, ne však ty ne-
mocné nebo veřejnou zeleň, nýbrž letité, zdravé 
stromy našich zahrad.
Setkala jsem se s neobratným kácením 40leté-
ho ořešáku těsně před dozráním plodů, důvod: 
„vadí nám tu to listí“, viděla jsem zplaňovat 
čerstvě zakoupený pozemek kolem domu, prý 
první krok „zvelebování“. Panické kácení při-
chází s železnou pravidelností také po silnějších 
sezónních poryvech větru. Nestává se však vítr 
opět jen pohodlným alibi? Víte, že více stromů 
tvoří uzavřenou porostní strukturu, která naopak 
větru brání? Vykácí-li se v určité oblasti téměř 
vše, stává se pak ze zbylého stromu větrem 
zmítaný solitér.
I na jednom veřejném prostoru zmizely po vět-
ším větru břízy, majitelka sousedící zahrady 
přiznává svůj čin s odůvodněním, že její syn má 
alergii na pyl. Pylové zrnko může letět desítky 
kilometrů. Hodláte takto vykácet břízy celého 
kraje? 
Možná by i za ploty našich zahrad měla existo-
vat určitá povinnost poradit se s odborníkem, 
než bude přistoupeno k radikálnímu řešení. 
Buďme uvážliví při kácení, ale také při sázení. 
Mnoho stromů nyní zbytečně nadzvedá souse-
dům plot. Veronika Vodrážková

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.

MS ODS Čelákovice informuje
Místní sdružení Občanské demokratické strany (MS ODS) Čelákovice zvolilo 
opět po dvou letech na volebním místním sněmu své vedení pro období od 
1. února 2022 do 31. ledna 2024. Volební sněm konaný dne 10. ledna zvolil 
do vedení MS ODS předsedu Josefa Pátka a místopředsedu Petra Studničku. 

Zbylá tři místa v pětičlenné Radě MS ODS obsadili Miroslav Opa, Ondřej Bouška a Andrea Wolfová. 
Všichni členové Rady MS ODS své členství obhájili z předchozího funkčního období. Členové voleb-
ního sněmu zároveň jednomyslně vyjádřili podporu a zvolili lídrem ODS pro komunální volby 2022 
v Čelákovicích dosavadního starostu Josefa Pátka.
Josef Pátek, předseda MS ODS Čelákovice, Petr Studnička, místopředseda MS ODS Čelákovice

vzorku osob dopadly tak nadějně, že se zva-
žuje žádost do Bruselu, aby tato metoda byla 
zařazena mezi zelené, spolu s jadernou ener-
getikou. Miloslav Kolínko

V polovině ledna byla zahájena výstavba nového par-
kovacího domu u nádraží v prostoru mezi cyklověží 
a výpravní budovou. Z důvodu stavby zde není možné 
parkovat! Foto: -dv-



únor 2022 / 15

školství

 

e-mail: j.valasek@cmail.cz; tel.: 739 472 290

str. 35www.celakovice.cz

INZERCE

sanace po požáru •
sanace po škodách
způsobených vodou •
stavební práce • izola-
ce proti vlhkosti •
rekonstrukce objektů
• drenáže • malby •
nátěry • sádrokartony

Milan Kouřil
tel.: 775 267 437, 326 991 419
e-mail: mil.kouril@seznam.cz

www.sanace-rekonstrukce.cz

SAMAT Čelákovice, s. r. o.
TOVÁRNÍ 2004, ČELÁKOVICE

tel.: 326 993 805, mobil: 775 600 392
e-mail: info@samat-okna.cz

www.samat-okna.cz

vyrábí, dodává a montuje
plastová a hliníková

OKNA, DVEŘE, 
ZIMNÍ ZAHRADY,

ŽALUZIE, SÍTĚ PROTI HMYZU, PARAPETY,
PŘEDOKENNÍ ROLETY A GARÁŽOVÁ VRATA

ZDARMA ZAMĚŘENÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

POLIKLINIKA ČELÁKOVICE, Stankovského 1643
Nabízíme volné prostory k pronájmu:
– provoz ambulance praktického lékaře;
– odborné lékařské ambulance.

Dále nabízíme prostory pro:
– prodejnu zdravé výživy, potravinových doplňků;
– prodejnu zdravotnických prostředků;
– další obchodní využití.

Též nabízíme prostory s možností úpravy např.:
– pro provoz fitness centra;
– pro rehabilitaci, masážní salon, pedikúru, manikúru, kadeřnictví apod.

Rozsah výměr jednotlivých nebytových prostor od 30 m2 do 750 m2.

Při dlouhodobém pronájmu je možné prostory upravit dle požadavků 
nájemce.

Bližší informace tel.: 777 775 111 nebo e-mailu: vojtisek@medigroup.cz

MICHAL - ŽALUZIE
PRODEJ, MONTÁŽ, OPRAVY

• horizontální • horizontální na plastová okna
• vertikální • venkovní rolety a markýzy

• žaluzie do střešních oken
• sítě proti hmyzu

Široký výběr materiálů za nízké ceny
Návrhy a zaměření zdarma

Tel.: 604 612 022, po 19. hod. 326 995 366
www.zaluzie.jex.cz

dodáváme a montujeme
plastová, hliníková a dřevěná okna a dveře

dále
žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu a parapety

Okna i okenní doplňky jsou vyráběny 
v České republice.

ZAMĚŘENÍ ZDARMA
Provádíme i pozáruční servis oken a dveří

Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme
V Zahrádkách 100, Čelákovice-Záluží

Tel.: 777 163 533
e-mail: info@oknaslezak.cz

www.oknaslezak.cz

TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE
- podlahy – dřevěné, laminátové, vinylové 
 prodej, pokládka;

- pergoly – garážová stání;
- schody – ploty – podhledy;
- opravy dřevěných částí staveb;
- nábytek z masivu a lamina.

Radim Salamánek, tel.: 777 001 511,
e-mail: rsalamanek@seznam.cz
http://rezbarstvisalamanek.cz

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 
A DAŇOVÉ EVIDENCE
IRENA BREJCHOVÁ

Od 1. 1. 2017 
otevíráme provozovnu na adrese:

Na Panském 518, Lázně Toušeň
tel.: 775 158 344

www.uctobrejchova.cz

LYŽE · PRODEJ · SERVIS
· PŮJČOVNA · BAZAR
KOLA - PRODEJ, SERVIS

Náchodská 708, Praha 9 - Horní Počernice

Tel./fax 281 928 897, www.cyklopocernice.cz
Po, Út, St, Pá 9.00 - 18.00, Čt 9.00 - 19.00, So 9.00 - 12.00

RNDr. Petr BEYR, CSc.
soudní znalec, IČ: 71502912

Obor geologie, geofyzikální, geomechanický 
a pyrotechnický průzkum

Únosnost základových půd, vlivy dopravy, 
odstřelů, čerpání podzemních vod nebo pod-
dolování na občanské, dopravní a průmyslo-

vé stavby. Stabilita svahů, náspů a zářezů.
Kontakt:

e-mail: beyrp@seznam.cz
tel.: 732 117 568

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Barbora Diepoltová

www.diabetologiepraha9.cz
Tel.: 604 887 365

Axmanova 131, Praha 9 – Klánovice
Přijímáme nové pacienty.
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základní škola
J. A. Komenského 414, Čelákovice
tel.: 326 998 211
e-mail: info@zscelakovice.cz
http://www.zscelakovice.cz

Veletrh učňovských 
a studijních oborů 

ŘEMESLA 2022
Krajská hospodářská komora Střed-
ní Čechy vás zve na „Veletrh uč-
ňovských a studijních oborů – ŘE-
MESLA 2022“, který se koná dne 

24. února v Kulturním domě v Čelákovicích.
Akce nabízí žákům osmých a devátých tříd
a dalším návštěvníkům seznámení s aktuál-
ní nabídkou učebních a maturitních oborů ve
školských zařízeních z regionů Nymburk, Mladá
Boleslav, Mělník, Kolín, Praha-východ, Praha
a Kutná Hora. Vystavující školy přiblíží studium
ve škole, pochlubí se svými výrobky, které na-
bídnou k ochutnání i prodeji. Součástí veletrhu
jsou soutěže pro účastníky a samozřejmě pes-
trý program pro návštěvníky, který bude zajiš-
těn prezentacemi zúčastněných škol. Můžete
se také jako každý rok těšit na módní přehlídku
studentů Střední školy designu Lysá nad La-
bem. Akce se přesouvá z Výstaviště v Lysé nad
Labem, které letos některé výstavy zrušilo.
Kromě prezentace ve stáncích se školy zúčast-
ní soutěže o nejlepší prezentaci školy, při kte-
ré představí zajímavé výrobky svých studentů
a dovolí nahlédnout do programu studií kon-
krétních škol.
V jednotlivých stáncích školy představí žákům
ZŠ, jejich rodičům a dalším návštěvníkům obo-
ry, které jejich škola nabízí. Gastronomické školy

Školní akce okleštěné, 
ale škola funguje dál

I když s ohledem na současnou situaci děti 
přicházejí o doplňkové formy výuky (besedy, 
přednášky, taneční vystoupení, divadla, výtvar-

né dílny apod.) a oblíbené školní akce (Vánoč-
ní slavík, Slavíček, besídky, sportovní soutěže 
apod.) se konají sporadicky a pouze pro žáky 
naší školy – učíme se, chodíme do školy, pra-
cujeme – a to je nejdůležitější. To dobré z online 
hodin jsme přenesli do výuky, využíváme data-
projektory, třídy jsme vybavili pěti novými, pra-
cujeme s osvědčenými aplikacemi a programy. 
Staly se vhodným doplňkem naší běžné učitel-
ské práce.
Eliminujeme mixování žáků z různých škol, pro-
to v prosinci minulého roku proběhla ve velké 
tělocvičně tradiční Vánoční laťka (soutěž ve sko-
cích do výšky) bez účasti diváků a pouze v kon-
kurenci dětí z naší školy. Zúčastnilo se 75 žáků 
a jsme rádi, že právě tady dosáhla vynikajícího 
úspěchu v kategorii mladších žákyň Monika Pa-
loušová, která překonala laťku ve výšce 150 cm. 
O dění v posledních měsících vás může in-
formovat nejnovější číslo školního časopisu 
Pastelka, který naleznete na našich stránkách. 
V posledním čísle najdete, jak jsme přivítali ve 
škole novu Miss České republiky Janu Krojidlo-
vou, bývalou žákyni naší školy, rozhovor s Miss 
Polabí Eliškou Svobodovou. Seznámí vás s pra-
nostikami, zavedeme do tajů hlavolamů…
Děkujeme celé redakční radě a především ini-
ciátorovi a tvůrci časopisu panu učiteli Radimu 
Keithovi. 
Rádi bychom vás zahrnovali větším množstvím 
informací a zážitků z proběhlých akcí, ale zatím 
se na ně jen připravujeme a věříme, že na jaře už 
bude jinak a lépe.

Alena Pechalová, ředitelka

připraví ochutnávky svých výrobků, obory kadeř-
nice a kosmetičky nabízí líčení, úpravu účesu či 
stříhání. Další školy zajistí možnost výroby drob-
ného dárku. Program nabízí také seznámení žáků 
ZŠ, SŠ a jejich rodičů s nabídkou některých firem 
z okolí, které chtějí motivovat žáky k výběru stu-
dijního oboru a mohou nabídnout absolventům 
práci v jejich firmě. Žáci ZŠ budou moci získat 
více informací o vystavovaných školách zábav-
nou formou v podobě malých kvízů a soutěží, 
které pro ně KHK Střední Čechy připravila. 
Prezentace škol na pódiu budou probíhat 
od 9.00 do 13.00 hod., prezentace škol ve 
stáncích do 16.00 hod. Další informace na  
www.khkstrednicechy.cz.

Vladislava Šizlingová



16 / zpravodaj města čelákovic

kultura

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

Malé ohlédnutí  
za loňským rokem

Začátek roku 2021 zastihl knihovnu v režimu vý-
dejního okénka. Tento stav trval až do 12. dubna. 
Čtenářům nebylo dovoleno vstoupit do prostor 
knihovny a bylo možné vydávat pouze předem 
objednané tituly. Knihy a časopisy si mohli čtená-
ři objednávat prostřednictvím e-mailu nebo tele-
fonicky. My jsme je podle přání čtenářů připravili 
a všechny následně informovali, že si je mohou 
vyzvednout. I přes mírné komplikace jsme díky 
„okénku“ obsloužili více než 5 800 čtenářů, kteří 
si vypůjčili skoro 15 000 knih a časopisů. 
Toto období jsme se snažili využít také k vy-
zkoušení nových metod a technologií při práci 
se čtenáři, a proto jsme na jaře uspořádali dvě 
online akce pomocí videokonferenční platfor-
my Jitsi Meet – Čaj o páté aneb Klub čtenářů 
pro dospělé a Trénování paměti s paní Renátou 
Nentvichovou Novotnou.
Od poloviny dubna knihovna fungovala již nor-
málně, i když podle přísných hygienických pra-
videl, a my jsme mohli naše čtenáře opět přivítat 
v půjčovnách. Přestože byla knihovna během 
roku 111 dní pro veřejnost uzavřena, zaregistro-
valo se do knihovny 2 172 čtenářů, z toho 768 
dětí. V loňském roce si čtenáři v hlavní budově 
knihovny a na pobočkách V Prokopě a v Sedl-
čánkách vypůjčili celkem 58 570 knih, 3 373 
časopisů, 595 audioknih a 365 e-knih a navštívili 
knihovnu 22 675krát. Stále více sledují bohatou 
knižní produkci, dávají nám tipy na nové kni-
hy a využívají možnost zarezervovat si ty, které 
nejsou právě k dispozici. V průběhu roku 2021 
pracovnice knihovny vyřídily 7 221 rezervací knih.
Od začátku června se také naplno obnovila 
spolupráce se školami, které opět v hojném 
počtu začaly navštěvovat naše programy. Jen 
za měsíc červen jsme pro školní děti připravili 
35 pořadů, kterých se zúčastnilo přes 600 dětí. 
Od září jsme mohli opět zorganizovat akce nejen 
pro školní děti, ale i pro širokou veřejnost, a tak 
se nám podařilo v roce 2021 uspořádat celkem 
150 kulturních a vzdělávacích akcí, které navští-
vilo bezmála 2 800 lidí.
Kromě online katalogů, které se nacházejí na 
našich webových stránkách, přispívá naše 
knihovna pravidelně svými záznamy do Sou-
borného katalogu ČR. Tím se snažíme zpřístup-
nit náš fond čtenářům ostatních knihoven ČR 
a umožnit jim vypůjčit si naše tituly prostřed-
nictvím meziknihovní výpůjční služby. Do konce 
roku 2021 vložila naše knihovna do Souborného 
katalogu ČR 13 264 záznamů knih a periodik, 
z toho 137 záznamů bylo unikátních, tzn. tyto 
knihy zatím vlastní pouze naše knihovna. Jiné 
knihovny si pro své čtenáře z našeho fondu vy-
žádaly 19 knih a my od nich pro naše čtenáře 
zajistili 159 výpůjček. Tato služba je dlouhodo-
bě využívána především studenty, kteří si chválí 
pohodlné zajištění literatury pro své studium.

Helena Marvanová

Co nás čeká
Městská knihovna Čelákovice, p. o., funguje 
podle aktuálně platných pravidel. Informace na-
jdete na webových a facebookových stránkách 
knihovny, viz výše. Během pololetních a jarních 
prázdnin je knihovna otevřená v běžných vý-
půjčních hodinách. Stále pro vás připravujeme 
pořady na různá témata. V únoru pořádáme ve 
středu 16. od 17.00 hod. pravidelný čtenářský 
klub pro dospělé pod názvem Čaj o páté. Na 
tuto akci je nutné se předem přihlásit na výše 
uvedených kontaktech.
Pravidelně se budeme setkávat s lektorkou Re-
nátou Nentvichovou Novotnou, certifikovanou 
trenérkou paměti I. stupně, na „Hrátkách s pa-
mětí“, tentokrát ve čtvrtek 17. od 18.30 hod.

Naděžda Picková, ředitelka

Jarní prázdniny 
v knihovně

O jarních prázdninách se tradičně jezdí na hory. 
A pro ty, co lyžovat nejedou, máme připravený 
program v knihovně. Na své si přijdou všechny 
hravé a tvořivé děti. Přijďte si s námi zahrát spo-
lečenské hry nebo si něco vyrobit. Zábava pro 
děti bude připravena v následujících hodinách: 
pondělí 7. – pátek 11. února, 9.00–11.00 hod.; 
pondělí 7. února, úterý 8. února a čtvrtek 
10. února, 14.00–16.00 hod.

Čtenáři. Zdroj: archiv knihovny

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

Z tvorby malíře  
Jaroslava Mokrého

Městské muzeum v Čelákovicích zve na výstavu 
obrazů s názvem Z tvorby malíře Jaroslava Mok-
rého, která bude probíhat ve dnech 5. až 27. úno-
ra ve výstavní místnosti muzea a infocentru. 
Jaroslav Mokrý je realista, jeho krajiny přibližu-
jí krásy přírody, řek, hor, hradů a měst. Většina 
jeho tvorby vzniká v plenéru, což mu umožňuje 
vyjádřit také svůj vlastní dojem, právě ten pocit 
prožívaný přímo na místě. K oblíbeným místům 
krom rodného Polabí patří i místa na Slovensku, 
především na Liptově, kam jezdil už jako malé 
dítě s rodiči. Nejen vrcholky hor s nedotče-
nou přírodou, ale i vesnice pod nimi s kouzlem 
roubenek, zahrad a polí. Díky dvěma letům ve 
skautu si zamiloval Český ráj a lesy, staleté duby 
a rybníky. V posledních dvaceti letech každoroč-

Zároveň zůstávají v platnosti běžné otvírací ho-
diny pro děti i dospělé. 
Společenské hry si můžete přijít zahrát průběž-
ně po celý rok. Děti ze čtenářského kroužku už 
je vyzkoušely! Těšíme se na vás!

Jindřiška Kvasničková  
a Marta Vaňková, dětské oddělení

Vynálezce Alva – výstava
V naší knihovně často a rádi spolupracujeme 
s autory dětských knih. Pro nás i pro dětské čte-
náře je možnost setkání s člověkem, který na-
psal jejich oblíbené knihy, přínosným zpestřením. 
V lednu jsme se setkali s panem Jiřím Walkerem 
Procházkou, spoluautorem oblíbených knih Vyná-
lezce Alva, podle kterých vznikl oblíbený večerní-
ček. K těmto besedám máme zapůjčenou výstavu 
na stejné téma. Děti i dospělí se tak mohou s Al-
vovými vynálezy a jeho zážitky seznámit i touto 
formou v dětském oddělení čelákovické knihovny. 
Samozřejmostí jsou připravené knížky k nahléd-
nutí a chybět nebudou ani pracovní listy s Alvou 
pro všechny děti. Výstava potrvá do 15. února.

Jindřiška Kvasničková  
a Marta Vaňková, dětské oddělení

Věkové rozložení čtenářů. Zdroj: archiv knihovny

Čtenářský kroužek. Foto: archiv knihovny

Výstava Vynálezce Alva. Foto: archiv knihovny
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Změna otevírací doby

Od 2. ledna do 31. března je Městské muzeum 
v Čelákovicích a Turistické informační centrum, 
které se zde nachází, přístupné denně v časech: 
9.00–12.00 a 13.00–16.00 hod.

David Eisner, ředitel

4.  Řezbářství a práce z kamene (dřevo, kůra, 
kámen a další materiály).

5.  Košíkářství (proutí, pedig, papír, další ma-
teriály).

6.  Šperk a drátování (předměty i ozdoby 
z drátu, korálků a dalších materiálů).

7.  Ostatní řemesla (malba na porcelán a sklo, 
svíčky, mýdla atd.).

8. Keramika (práce z keramické hlíny).
9.  Naše město, naši lidé (téma zpracováno 

různými technikami, různým materiálem).

Pozor, změna u 9. kategorie, téma je Naše měs-
to, naši lidé, myšleno „Vaše město…“. 
Práce zaslané do soutěže budou součástí vý-
stavy Řemesla Polabí XIV, kterou pořádáme ve 
spolupráci s Městským muzeem v Čelákovi-
cích. Pevně věříme, že se sejde spousta krás-
ných prací, a moc se na ně těšíme.
Slavnostní zahájení a vyhodnocení prací pro-
běhne 12. března od 10.00 hod. na nádvoří 
Městského muzea v Čelákovicích.
Výstava bude přístupna od 12. do 26. března 
v běžných otevíracích hodinách muzea. Pozor, 
ve všední dny dopoledne budou probíhat pro-
gramy pro ZŠ a MŠ.
Podmínky přijetí výtvarných prací, přihlášku 
a další propozice naleznete na našich webo-
vých stránkách. V případě dotazů se na nás ne-
váhejte obrátit i telefonicky.

Veronika Kratochvílová

MASOPUST
V sobotu 19. února na zahradě MDDM Čelá-
kovice pořádáme tradiční Masopustní průvod. 
Je pro vás připraveno profesionální maskování, 
které začíná od 13.00 hod. Ve 14.00 hod. vyrazí 
průvod na svou veselou cestu městem. S sebou 
vlastní občerstvení, dobrou náladu. Bude hrát 
muzika a bude veselo. Všichni jste srdečně zváni!

Veronika Kratochvílová

Nabídka letních táborů
POBYTOVÉ TÁBORY
30. 6. – 9. 7. Sedloňov (Naďa Pokorná)
1.–19. 7. Bulharsko (Eva Bukačová)
1.–10. 7.  Atletický tábor v Křižanově, pro 

děti z oddílu Atletika Čelákovice 
(Verča Kratochvílová)

10.–15. 7.  Atletický tábor v Křižanově, pro 
děti z oddílu Atletika Čelákovice 
(Verča Kratochvílová)

2.–16. 7. Ostrý (Mirka a Jindra Vaňkovi)
23. 7. – 12. 8. Čestín (Mirka a Jindra Vaňkovi)

volný čas

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

Řemesla Polabí XIV
Výstava a soutěž je určena zájemcům o tra-
diční řemesla v současném výtvarném proje-
vu. Přihlásit se mohou děti i dospělí, účastníci 
a absolventi uměleckých a řemeslných kurzů 
pořádaných různými organizacemi, spolky 
a sdruženími, DDM, školy, školky a výtvarníci 
samouci.
Cílem soutěže je prezentace prací řemesl-
ných kroužků při MDDM, porovnání prací vy-
tvořených amatérskými výtvarníky, umožnění 
kontaktu a vzájemné inspirace mezi lidmi se 
stejnými zájmy. Každoročně jsou soutěžní i ne-
soutěžní výrobky vystaveny v Městském muzeu 
v Čelákovicích.

Soutěž Řemesla Polabí XIV je vyhlášena ve 
čtyřech věkových kategoriích:
1. do 6 let;
2. 7 až 10 let;
3. 11 až 15 let;
4. mládež nad 15 let a dospělí
a v devíti tematických okruzích: 
n  tradiční řemesla – děleno podle způsobu 

zpracování;
n  doprovodné téma roku 2022 jsou „Zimní 

olympijské hry“ (ztvárnění jednoho tématu 
různými technikami).

1.  Tkaní (ruční tkaní, na stavech a předtkal-
covské techniky).

2.  Krajka (paličkování, šitá krajka, frivolitky 
a další zpracování nití a provázků).

3.  Textil a ovčí rouno (potisk, malování na 
textil, barvení různými technikami, plstění).

Jaroslav Mokrý. Foto: soukromý archiv

ně namaluje několik obrazů od moře na jihu Itá-
lie. Největší radost mu však přináší portrétování.

Petr Válek, kurátor

30. 7. – 6. 8. Vojtův Mlýn (Martina Slováková)
6.–20. 8. Vojtův Mlýn (Martina Slováková)

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
11.–15. 7. Vojta Slovák
18.–22. 7. Vojta Slovák
25.–29. 7. Andrea Míchalová
15.–19. 8. Verča Kratochvílová
Podrobnosti k jednotlivým táborům naleznete 
na našich webových stránkách v sekci tábory.

Veronika Kratochvílová

Z Masopustu. Foto: archiv MDDM

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

Komunitní centrum ROUTA – JURTA za 
podpory města Čelákovic.
Sledujte náš FB, kde se dozvíte aktuální infor-
mace o připravovaných akcích. Případně nás 
kontaktujte na telefonu.

Swapovaní v Jurtě na téma: Co se doma ne-
hodí. Každé únorové pondělí.

Tak trochu jiné úterky v Jurtě: 8. 2. výtvarka 
– rukavice; 15. 2. tělocvik – levá, pravá ruka, 
levá, pravá noha; 22. 2. výtvarka – malujeme 
ptáčky.

Divadélko pro nejmenší – O perníkové cha-
loupce, pátek 25. 2., 10.00 hod., Mateřské 
centrum, bez rezervace pro všechny volně pří-
chozí, vhodné pro děti od 1,5 roku.

Přespávačka v Mateřském centru na téma Indi-
áni – noc z pátku 25. na sobotu 26. 2. Info a při-
hlášky: Monika Žatečková, tel.: 728 660 493.

Klub náhradních rodin: seminář Pěstoun 
a daně, 26. 2., lektor Jana Žižkovská, určeno pro 
pěstouny a zájemce o náhradní rodinnou péči. 
Další informace: Lenka Slováková, tel.: 776 152 
929, e-mail: lenka.slovakova@rc-routa.cz.

Jazykové kurzy
Angličtina od předškoláků až po úroveň kon-
verzace, výukové dny pondělí nebo středa, 
16 lekcí (60 min) 2 200 Kč;
Němčina pro začátečníky (nebo školáky, kteří 
letos začali ve škole němčinu) a mírně pokro-
čilé, 16 lekcí (60 min) 2 200 Kč.

Cvičení pro těhotné, pátek 18.00–19.00 
hod., tělocvična Městského bazénu Čeláko-
vice. Lekci vede certifikovaná lektorka. Cena 
100 Kč/hod. Rezervace nutná skrze Face-
book: Cvičení pro těhotné Čelákovice nebo 
SMS tel.: 724 443 643.

Dobročinný obchůdek, od prosince do února 
přerušení provozu.
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Třepenitka maková. Foto: Miroslav Rudolf

Třepenitka maková

Po Jidášovu uchu přejdeme k další téměř ce-
loročně se vyskytujícímu druhu jedlé houby, 
k třepenitce makové. Třepenitek je více dru-
hů. Některé jsou nehojné či přímo vzácné. Za 
velmi běžné a hojné se pak považují druhy tři. 
První je nejhojnější a téměř celoročně rostoucí 
třepenitka svazčitá. Je odporně hořká, jedovatá 
a vyznačuje se nazelenalým zbarvením lupenů. 
Druhou je podzimní nejedlá (nahořklá) třepe-
nitka cihlová, která má našedlou barvu lupenů, 
cihlově načervenalý povrch klobouku a vytváří 
ze všech třepenitek největší plodnice. Třetí je 
pak již zmíněná třepenitka maková.
Popis: Klobouk je široký 2–8 cm, v mládí po-
lokulovitý, později až plochý, žlutavý, místy 
s bělavými místy. Lupeny jsou v mládí bělavé, 
později šednoucí až makově šedé s bělavým 
ostřím, nikdy však žlutozelené (důležitý znak). 
Třeň je válcovitý, pod kloboukem světle žlutý, 
směrem k bázi hnědnoucí. Roste skoro po celý 
rok, nejvíce však na podzim na tlejícím dřevě 
(hlavě pařezy) jehličnatých stromů, často ve 

volný čas / sport
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Orka drží pozici pro play-off
V Národní lize se pomalu blíží konec základní části, zbývá odehrát ještě 
pět kol. Orka si zkomplikovala třemi prohrami v řadě situaci ve středu ta-
bulky a o play-off bude muset ještě zabojovat.
ORKA–PANTHERS PRAHA 6:9
Proti druhému týmu tabulky jsme odehráli vyrovnané utkání, které se roz-
hodlo až v závěrečné třetině. V ní se hostům podařilo brankově odskočit 
a náskok uhájili až do konce zápasu. Favorita jsme tak zaskočit nedoká-
zali.
ORKA–TRAVERZA MUKAŘOV 6:7
Vyrovnané utkání rozhodla větší efektivita v koncovce hostů. I přes velký 
tlak ke konci zápasu jsme vytouženého vyrovnávacího gólu i přes šance 
bohužel nedosáhli.
FLORBAL NÁCHOD–ORKA 8:6
První polovinu utkání jsme předvedli vlažný výkon a domácí toho aktivní 
hrou dokázali využít. Ve druhé polovině jsme výrazně přidali, ale opět se 
nám nedařila střelecká koncovka. Gólově jsme zabrali až v samotném zá-
věru, na dotažení to už ale nestačilo.

Junioři pokračovali v novém roce na vítězné vlně a v prvním turnaji dotáhli 
k vítězství oba své zápasy.
FBC SLAVIA PRAHA–ORKA 2:7
V jednoznačném utkání jsme měli od začátku více ze hry a postupně jsme 
zatěžovali konto Slavie pěknými góly. Domácí se dostali ke slovu až v zá-
věrečné třetině, našemu jasnému vítězství ale zabránit nedokázali.
ORKA–SOKOL RUDNÁ 6:3
Souboj z čela tabulky pro nás začal dobře a dostali jsme se do vedení 2:0. 
Rudná ale dokázala vyrovnat, to ale netrvalo příliš dlouho a do poslední 

třetiny jsme si vedení vzali zpět. Třetí část pak už vyzněla jasně pro nás, 
a slavili jsme tak další zasloužené vítězství.
Starší žáci ovládli svůj turnaj v Čelákovicích, kde vyhráli všechna tři utkání. 
Díky tomu postupují ze svého koše o patro výše.
ORKA–FLORBALOVÁ AKADEMIE BENEŠEV 6:2
ORKA–MANIACS MĚLNÍK 6:5
ORKA–TRAVERZA MUKAŘOV 5:3
Informace o aktuálním dění v klubu naleznete na www.orka.cz.
 Martin Bajer

Turnaj starších žáků v Čelákovicích. Foto: Šimon Zmátlo

Zamykání lesa
V úterý 28. prosince 2021 se uskutečnila tradič-
ní akce pořádaná Spolkem houbařů Čelákovi-
ce, a to „Zamykání lesa“. Počasí nám poměrně 
přálo a účast byla vzhledem k pandemické situ-
aci docela hojná. Celkem se sešlo asi 25 osob 
a 1 pes. Trasa vedla z Lysé nad Labem – Dvor-
ců, kolem Sv. Václava, přes Lipovku a Grado 
až do Čelákovic. V cíli akce, v restauraci Mount 
Club v Čelákovicích, došlo tradičně i na špekáč-
ky a povídání nad donesenými nálezy. Jednalo 
se o důstojnou tečku za letošní i přes covidová 
omezení poměrně rozsáhlou činností našeho 
spolku.
Zaznamenali jsme růst celkem 55 druhů hub. 
Kromě chorošovitých druhů to byla především 
klasika zimy a pozdního podzimu jako hlíva ús-
třičná, bolcovitka Jidášovo ucho, kržatka zimní, 
několik druhů černoroslolů a roslovek či strmě-
lek. Z méně obvyklých či vzácnějších druhů stojí 
za zmínku hlíva hnízdovitá, outkovka žlutavá, 
housenice cizopasná či dřevokaz borový.

Miroslav Rudolf, Spolek houbařů Čelákovice

Skupinové foto většiny účastníků akce. Foto: Miroslav Rudolf

velkých trsech. Obzvláště ráda má smrčiny ve 
střední nadmořské výšce (400 m n. m.), kde 
dokáže vyrůstat v nesesbíratelném množství. 
V okolí Čelákovic ji nacházíme sice méně často, 
ale nikoliv nehojně. Někdy již brzo na jaře, jindy 
i po nástupu zimy.
Kuchyňsky se jedná o dobře použitelný druh, 
nejlépe do směsi s ostatními druhy hub. Použi-
telná je především do polévek, omáček, či zava-
řená ve sladkokyselém nálevu.
Při sběru je nutné dát značný pozor na záměnu 
za jiné na pařezech trsnatě rostoucí druhy lu-
penatých hub, jako jsou ostatní druhy třepeni-
tek, opeňka měnlivá, čepičatka jehličanová, či 
některé druhy křehutek. Důležitými znaky jsou 
žlutý klobouk, „makově“ zbarvené lupeny a na-
prostá absence nahořklé chuti. V našem blíz-
kém okolí jsme zaznamenali situaci, kdy z jed-
noho velkého mechem porostlého smrkového 
pařezu rostly ve stejnou dobu všechny tři dru-
hy zmíněných třepenitek. Proto sběr třepenitky 
makové vyžaduje již jistou dávku zkušenosti.

Miroslav Rudolf a Ondřej Tomeček,  
Spolek houbařů Čelákovice
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plavání

Rodák z Čelákovic, Daniel Mitka, vybojoval na 
zimním Mistrovství ČR staršího žactva v Mladé 
Boleslavi zlatou medaili na 100 m motýlek ve 
skvělém čase 01:04,96. Dařilo se mu i v dalších 
disciplínách: získal druhou zlatou medaili ve šta-
fetě 4 x 50 m volný způsob, stříbrnou medaili za 
100 m polohový závod v čase 01:06,51 a dvě 
bronzové medaile za 100 m a 200 m volný způ-
sob v čase 00:58,03, resp. 02:08,22. Velké podě-
kování patří zejména rodičům a trenérům T. Pe-
chové, T. Seemanovi, R. Zikešovi a J. Mikulovi.
Daniel Mitka začal plavat již v kojeneckém věku, 
poté pokračoval v Městském bazénu v Čeláko-
vicích pod vedením trenérky D. Fijalové v pla-
veckém klubu RC Routa. V osmi letech přestou-
pil do plaveckého klubu SK Motorlet Praha, kde 
působí dodnes. -miroo-

Plavecké zlato 
z Mistrovství ČR putuje 

do Čelákovic!

Daniel Mitka na stupních vítězů, prosinec 2021, Mladá 
Boleslav. Foto: soukromý archiv

TJ Spartak Čelákovice

Šachový oddíl
Na konci roku proběhl již 7. ročník turnaje 
O pohár starosty města Čelákovic za podpory 
města a pana starosty. Jako tradičně se své-
ho domácího turnaje zúčastnilo velké množ-
ství našich hráčů. Tentokrát se poprvé objevili 

členové všech částí našeho klubu od Čeláko-
vic až po Jince. A jakpak si vedli v porovnání 
s dalšími? Posuďte sami. První místa obsadili 
Ellen Topenčíková D10, Jan Mauric H10, Sa-
bina Jeníková D12, Antonín Pešek H16, Karina 
Nela Müllerová D16, Zuzana Jandová junioři. 
Stříbrní byli: Štěpán Mrázek H12, Tess Hujová 
D12, Bruno Topenčík H14. Bronzoví na závěr: 
Ivana Mauricová D10, Ala Besleaga D12, Linda 
Kubíčková D14, Jakub Cintl H16. Všem děku-
jeme za dobře odvedený výkon. Celkem bylo 
rozdáno 24 pohárů a naši svěřenci jich mají 
doma hned 13, a to o něčem svědčí. Blýskli se 
i naši nejmenší Ivana a Filip.
Pro naše nováčky se uskutečnil tradiční mo-
tivační turnaj „Talent 2022“, ke kterému jsme 
letos přidali společný turnaj rodičů a dětí pro 
naše stálé hráče. Motivační turnaj se vydařil. 
Rozdělili jsme ho do dvou skupin malí, tedy 
školka a první třída, a ostatní. V turnaji malých 
se utkalo 12 hráčů a hráček ročníky 2017–
2015. Zvítězil Filip Kohout mezi kluky a mezi 
děvčaty byla nejlepší Alexa Balmuš. Turnaj ro-
dičů, jenž následoval nováčky, byl hlavně zá-
bavou a poděkováním pro rodiče za podporu, 
kterou svým dětem a nám věnují. Vítězství si 
odnesli Jan a Jan Mauricovi. 
Třetí akcí a zároveň první v letošním roce byl 
Krajský přebor týmů starších žáků. Do této 
soutěže jsme postavili tři družstva: tým A slo-
žen ze starších zkušených hráčů s úkolem po-
stoupit do finále, tým B hrál ve složení připra-
veném pro stejnou soutěž mladších žáků a tým 
C z hráčů lovících první zkušenosti s vážnými 
partiemi. Vzhledem ke třem týmům jsme mohli 
soutěž uspořádat v domácím prostředí. Jako 
soupeře nám los přidělil dvě družstva z Říčan, 
a tak se cesta do finále malinko zkomplikovala. 
Říčany určitě nejsou lehký soupeř. První kola 
ukázala, že rozhodující souboj bude mezi na-
ším týmem A a Říčany E. Oběma týmům se da-
řilo podobně a vzájemná velmi vyrovnaná bitva 
dopadla 3:2 ve prospěch Čelákovic. A bylo 
rozhodnuto. V posledním kole tento říčanský 
silnější tým narazil na náš B tým a dopadl úplně 
stejně a prohrál i s ním také v poměru 3:2. Tým 
C lovící hlavně zkušenosti nám udělal radost 
a v posledním kole porazil slabší říčanský tým. 
Celkové pořadí tedy bylo 1. Čelákovice A2. Če-
lákovice B3. Říčany E4. Čelákovice C5. Říča-
ny G. Velká gratulace našim k postupu. Finále 
proběhne 9. dubna u nás.

Peter Janda

Nejmenší členové klubu. Foto: archiv klubu

Sportovní akademie Čelákovice, z. s., kromě 
sportovního aerobiku dále úspěšně pokračuje 
v celonárodním projektu Děti na startu. Jeho 
podstatou je přinést dětem jak talentovaným, 
tak netalentovaným radost z pohybu a bez stre-
su z očekávaných výkonů. Vzhledem k úžasné-
mu nadšení dětí a rodičů vstupujeme v únoru do 
II. pololetí již 7. ročníku.
Cvičení „DĚTI NA STARTU“ je určeno dětem od 4 
do 10 let, ať už se jedná o děti malé, velké, sub-
tilní či s nadváhou, děti sportovně založené nebo 
naopak – u všech dětí chceme probudit radost 
z pohybu, a to se nám daří. Především se za-
měřujeme na to, jak děti naučit základy ovládání 
vlastního těla, jak správně běhat, udělat kotrme-
lec, skákat, padat nebo se nebát míče. Všeobec-
ná sportovní průprava děti komplexně připraví na 
pozdější zvládání specializovaných sportovních 
disciplín a sport je přitom nepřestane bavit. Vý-
uka je pestrá a zábavná. Malí sportovci se nejdří-
ve věnují atletice, pak gymnastice, v půlce hodiny 
se přejde na míčové hry, motorická cvičení a na 
závěr nechybí ani soutěže. Děti zde cvičí s radostí 
a bez stresu z výkonů. Rádi bychom touto cestou 
přivedli ke sportu co nejvíce dětí. Kurzy kopíru-
jí školní rok (září–leden a únor–červen), v rámci 
desetiměsíčního tréninkového bloku se usku-
teční 40 lekcí (1x týdně 60 minut). Pokud budete 
mít o náš projekt zájem, kontaktujte nás na tel.: 
776 635 588, 777 065 089.
Rádi bychom touto cestou poděkovali městu 
Čelákovice za podporu a rodičům za spolupráci.

Helena Dozorcová, Sportovní akademie  
Čelákovice, z. s.

DĚTI NA STARTU
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OCR Čelákovice

První měsíc nového roku nám přinesl třetí roč-
ník Čelákovické novoroční koupačky. Podařilo 
se nám spojit 35 otužilců, kteří neváhali 1. ledna 
vběhnout do ledového Labe. Při teplotě vody 
2,6 °C dokázali všichni účastníci pobýt ve vodě 
dvakrát 20 sekund. Pro některé velká výzva, pro 
jiné rutina, takže pak pokračovali i mimosou-
těžně. Koupací část proběhla pod dohledem 
zhruba sedmdesáti čistě suchozemských di-
váků. Celá akce byla charitativní, a tak jsme 
s radostí mohli na konci ledna předat RC Routa 
10 000 Kč pro jejich sociální programy.
Leden nám přinesl premiéru v podobě worksho-
pu s výukou techniky cvičení. V této aktivitě 
chceme pokračovat i v dalších měsících, a po-
máhat tak dalším a dalším lidem objevovat 
krásu zdravého pohybu. Tím rozhodně letošní 
novinky nekončí, tak nás sledujte na facebook.
com/OCRCelakovice.

Honza Pfeffer, OCR Čelákovice

Do nového roku s chladnou hlavou

fotbal

SK Union v novém roce
V minulém čísle Zpravodaje jsme se ohlédli za podzimními výsledky 
A mužstva a dorostu. Protože žákovský krajský přebor má 18 účastníků, 
dohrávala se podzimní část soutěže po uzávěrce, a tak se podívejme na 
výsledky kategorie žáků. Starší žáci v konečném účtování obsadili po-
slední místo se ziskem pouhých 4 bodů (remíza 2:2 v Mělníku a výhra 4:0 
v Zelenči). Skóre bylo hrozivé – 20:163. Největší výhra byla 4:0 se Zelenčí, 
nejhorší výsledek 1:16 doma s Českým Brodem. Na dvaceti vstřelených 
gólech se nejvíce podíleli Filip Kuchař – 8 branek, David Kočvara – 4 bran-
ky, Ivo Palouš – 4 góly atd. Tým mladších žáků skončil po podzimu ne-
patrně lépe – v 18 zápasech získali za tři výhry 9 bodů. Nejvyšší výhra 
přišla v utkání s Lysou 9:3, naopak nejvyšší porážku uštědřil Unionu celek 
Brandýsa v poměru 1:23! Celkové skóre 32:108 a na tom se podíleli – De-
nis Mráz 10 góly, Tomin Corbin 5 brankami, Daniel Petrtýl se 3 góly atd. 
Musíme si přiznat, že u žáků jsme byli zvyklí na lepší umístění, ale letní 
odchod nejlepších hráčů do vyšších soutěží se nedal nahradit.
Ani přípravky tentokrát nepatří mezi okresní špičku. Starší přezimují na 
5. místě z osmi týmů, mají aktivní skóre 81:72. Střelecky se prosadili Ši-
mon Bartoň s 24 góly, následují Denis Kočvara – 18 branek, Jasmína Fri-
drichová – 11 gólů atd. Celek mladší přípravky obsadil poslední místo ve 
své skupině při skóre 78:152. Na vstřelených brankách se nejvíce podílel 
Jáchym Mikoška s 29 góly, dále Robin Austin – 16 branek, Lukáš Bos-
kovic – 10 zásahů atd. Výsledky žákovských mužstev nejsou uspokojivé 
a vedení mužstev čeká náročná příprava s cílem vylepšení současné si-
tuace.
Co mají mužstva dospělých a dorostu před sebou během zimní přestávky? 
Trenér Skuhravý spojil přípravu A týmu s dorostem a první trénink v novém 
roce proběhl v pondělí 10. ledna na umělce v Zápech. Následovala další 
příprava v místních podmínkách s využitím umělky v okolí. Zápasová pří-
prava se rozběhla 29. ledna přípravným zápasem s příslušníkem okresní-
ho přeboru AFK Nehvizdy. Plán dalších zápasů: neděle 13. 2., 10.00 hod., 
s SK ÚVALY (hrají Středočeskou I. B třídu) – utkání proběhne na UMT 
v Brandýse; sobota 19. 2., 10.00 hod., na UMT v Benátkách a soupeřem 
bude účastník I. B třídy AFK Milovice; neděle 27. 2., 14.00 hod., se Soko-
lem Kunratice (hraje I. A třídu Prahy) na umělé trávě v Újezdu – Praha 4; 
generálku na mistrovskou soutěž obstará utkání na hřišti v Brandýse, a to 
v sobotu 5. 3., 13.00 hod., se Slovanem Lysá.
Pochopitelně naše fanoušky nejvíce zajímají změny v hráčském kádru. 
Zatím je však pro naši soutěž velmi brzo na konkrétní jména. O našeho 
útočníka Kadeřábka projevily zájem Benátky. Velmi malá je pravděpodob-
nost prodloužení hostování u Kovalova. To je z odchodů vše. Opačným 
směrem byla obnovena letní jednání se stoperem z Mladé Boleslavi. Rádi 

Brankář Jakub Janda nastoupil během podzimu ve 12 mistrovských zápasech. Foto: 
archiv M. Šikla

bychom pokračovali ve spolupráci s divizními Horkami a pochopitelně 
využije trenér služeb dorostenců (z hostování se vrátil předčasně Janák). 
V jarní části soutěžního ročníku bychom rádi udrželi alespoň současné po-
stavení ve středu tabulky, a to nebude lehké.

Milan Šikl

Čelákovická novoroční koupačka 2022. Foto: archiv OCR Čelákovice
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karate

Další úspěšný rok Sportovního klubu 
karate Dragon

Rok 2021 byl velmi úspěšnou sezonou, i když byl opět z velké části ovliv-
něn probíhající koronavirovou pandemií. V tomto roce se vlastně veškerá 
vnitřní sportoviště mohla plně využívat až v jeho druhé polovině, kdy se 
začala postupně rozvolňovat vládní opatření. To samozřejmě pozname-
nalo celou sezonu, a to jak tréninky, tak sportovní akce.
I za těchto ztížených podmínek jsme se zúčastnili 10 národních a meziná-
rodních soutěží, včetně mistrovství světa. Celkem jsme v roce 2021 vybo-
jovali v individuálních a týmových kategoriích 201 medailí, z toho 78 zla-
tých, 66 stříbrných a 57 bronzových. Naši reprezentanti získali 21 titulů 
mistra ČR, 22 titulů vicemistra ČR a 26 titulů druhého vicemistra ČR.
Nejprestižnější akcí roku bylo MISTROVSTVÍ SVĚTA WUKF, které se ko-
nalo v Rumunsku. Zúčastnili se ho reprezentanti z 39 zemí celého svě-
ta. Fantastického úspěchu na tomto šampionátu dosáhli reprezentanti 
našeho klubu, kteří vybojovali celkem 19 medailí a 5 titulů mistra světa. 
Školní rok 2021/2022 byl zahájen úspěšným náborem nových členů. Do 
nových oddílů klubu se přihlásilo 25 nových adeptů tohoto bojového 
umění. O letních prázdninách jsme uspořádali již 23. ročník velice oblíbe-
ného sportovního kempu, který se konal v Holanech u České Lípy, a na 
podzim se podařilo uspořádat velké klubové soustředění v RS Radost 
u Blatné.
Za dosažené výsledky je nutné poděkovat nejenom všem závodníkům
a členům, ale především městu Čelákovice a NSA za celoroční finanční
podporu naší činnosti. Dále ZŠ zřízeným městem za vytvoření výborných
podmínek pro cvičení. Děkujeme také všem rodičům a přátelům klubu za 
podporu a věříme, že rok 2022 bude již bez restrikcí a neméně úspěšný.

Martin Brejcha

Úspěšní reprezentanti SK karate Dragon na mistrovství ČR Beginner. Foto: archiv klubu

Daniel Brejcha – mistr světa v kategorii kadetů a nejúspěšnější reprezentant. Foto: 
archiv klubu

tenis

TK Čelákovice
V říjnu 2021 začala zimní tenisová sezona po-
stavením nafukovací haly přes dva kurty. Hala 
je přístupná i pro veřejnost, TK zde organizuje 
pravidelné tréninky dětí. Část přípravy probíhá 
v prostorách tělocvičny ZŠ v ulici J. A. Komen-
ského. Pod vedením Karolíny Šuráňové zde děti 
posilují a zlepšují si svou fyzickou kondici. 
V zimních měsících nejsou organizovány soutě-
že družstev. Naše hráčky a hráči se proto sou-
středí na celostátní soutěže jednotlivců, repre-
zentují náš klub a sbírají body ČTS v kategoriích 

Matyáš Kodera a Štěpán Dzúr. Foto: archiv klubu

babytenisu, mladších a starších žáků a žákyň, 
dorostenek a dorostenců. 
Jednoho z nejlepších výsledků dosáhla Eliška 
Strachová. V kategorii babytenisu na turnaji na 
pražském Hamru odsadila druhé místo ve dvou-
hře.
Marek Soukup skvěle zabodoval v okresním 
přeboru mladších žáků v Houštce. Zde obsadil 
první místo ve dvouhře a společně s Václavem 
Žemlou následně i první místo ve čtyřhře.
Ve stejné soutěži obsadila druhé místo Nella 

Hozmanová a třetí místo Natali Maršálková. Nel- 
la Hozmanová společně s Lenkou Grmelovou 
(LTC Houštka) zde vyhrály čtyřhru.
Čtyřhru v okresním přeboru starších žáků 
v Houštce vyhrál náš Matyáš Kodera se Štěpá-
nem Dzúrem (LTC Houštka).
TK Čelákovice úspěšně reprezentují: Vojtěch 
Žemla, Eliška Strachová, Natali Maršálková, 
Marie Počárovská, Vanda Klaudová, Riana Pod-
horská, Agáta Hlásná, Nella Hozmanová, Marek 
Soukup, Václav Žemla, Eliška Klarová, Vítek Šu-
ráň, David Červený, Matyáš Kodera, Sofie Bidzi-
lia, Barbora Bidzilia, Darina Fungačová a Adéla 
Soukupová.
Zimní sezona pokračuje, a tak přejeme všem 
našim svěřencům mnoho dalších úspěchů!

Barbora Suková

Marek Soukup a Nella Hozmanová. Foto: archiv klubu Vojtěch Žemla a Eliška Strachová. Foto: archiv klubu




