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úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři!
Dostává se vám do rukou březnové vydání Zpra-
vodaje města. Zima se pomalu blíží ke svému 
konci a jsou před námi jarní dny i změna ze zim-
ního na letní čas.
O padesáti investičních akcích, které jsou sou-
běžně na území města realizovány, informujeme 
v samostatném článku. Rozsah investic, které 
spadají do kompetence místostarosty II Miroslava 
Opy, je historicky rekordní a je možný nejen díky 
prodeji čelákovických bytů v Milovicích, ale i tím, 
že město získalo velký objem dotačních prostřed-
ků. Všechny investice je možné realizovat díky po-
litické stabilitě v Zastupitelstvu města a aktivnímu 
přístupu zaměstnanců Městského úřadu. Tímto 
všem děkuji za spolupráci!
Na 28. března připadá Den učitelů, kterým vyvr-
cholí i Národní oslavy výročí J. A. Komenského 
2020–2022. Již před dvěma lety jsme měli připra-
ven z iniciativy místostarosty I Petra Studničky, 
do jehož gesce agenda školství spadá, slavnostní 
akt k ocenění vybraných pedagogů působících ve 
školách a školském zařízení zřízených městem Če-
lákovice. Koronavirová pandemie jeho uskutečnění 
znemožnila, a proto se uskuteční až letos v před-
večer Dne učitelů v neděli 27. března a oceněno 
bude přibližně 50 pedagogických pracovníků. 
Připravena je i celá řada dalších kulturních a spo-
lečenských akcí a moc si přeji, aby se podařilo 
všechny uskutečnit. Z těch tradičních zvu v prvním 
pololetí letošního roku na sobotní akce – vernisáž 
výstavy Řemesla Polabí 12. března, Veselé Veliko-
noce na náměstí 16. dubna, Den Karla IV. v Čelá-
kovicích 14. května, vernisáž výstavy Malý salón 
21. května, Setkání na náměstí IX a Vinný košt 
4. června, Muzejní noc a Svatojánskou divadel-
ní pouť spojené s připomenutím 80. výročí úmrtí 
Aloise Vašátka 18. června a v neposlední řadě Re-
gionální den PID, oslavy železnice a Letní slavnost 
u Labe 25. června. Těšíme se s vámi na viděnou.
Milou povinností bylo zpracování závěrečného 
slova do publikace České Grado, kterou vydá 
letos Městské muzeum v Čelákovicích, jehož 
publikační činnost je v posledních letech zvlášť 
ocenění hodná. České Grado bylo fenoménem 
pro trávení volného času a rekreace především 
ve dvacátých a třicátých letech minulého století. 
Říční lázně na Labi v blízkosti Čelákovic poutaly 
pozornost přijíždějících Pražanů. Vždyť jejich roz-
květ začal přesně před sto lety, neboť v roce 1922 
došlo k jednoduchým úpravám písčitého břehu 
v délce skoro tří kilometrů.
Dne 14. února jsem složil slib krajského zastupite-
le do rukou hejtmanky Středočeského kraje Petry 
Peckové. Chci ujistit všechny občany, že naše 
krásné město je pro mne nadále prioritou, neod-
cházím na kraj, ale naopak zůstávám v Čelákovi-
cích. Děkuji vám za podporu mé osoby i celého 
mého týmu. Je pro nás všechny zavazující.

Váš starosta
Josef Pátek

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

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

s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Reklamace roznosu
Zpravodaje

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

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

KATALOG místních
podniků, firem, 

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

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

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

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

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET

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

SEPARUJTE TYTO
PLASTY A NÁPOJOVÉ

KARTONY VE ŽLUTÝCH
KONTEJNERECH NA PET

Respondeo, z. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

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

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

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

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

www.celakovice-mesto.cz/ts/

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

ulice Polská na křižovatce s Lidickou
9. dubna
ulice Jiráskova
parčík mezi ulicemi Majakovského a Jungma-
nnovou
23. dubna
Záluží u hřiště
Císařská Kuchyně u pomníčku
Sedlčánky u pobočky knihovny

LETNÍ ČAS ZAČÍNÁ!
neděle 27. března 2022

ve 2.00 na 3.00 hod.

Finanční záležitosti
Rada města schválila rozpočtová opatření – 
změny rozpočtu města Čelákovic 2022 č. 1 a 3. 
Zároveň schválila 13 příspěvkovým organizacím 
města rozpočty na rok 2022 a střednědobé vý-
hledy rozpočtů na roky 2023–2024.

Dětské hřiště V Nedaninách
Rada města schválila uzavření a text smlouvy 
o dílo se společností 4soft, s. r. o., jako zhotovi-
telem na plnění veřejné zakázky malého rozsa-
hu s názvem „Čelákovice – Dětské hřiště v ulici 
V Nedaninách“ v celkové ceně 890 744 Kč bez 
DPH.

Smlouvy s podnikateli o využití obecního 
systému odpadového hospodářství
Radní schválili smlouvy o využití obecního sys-
tému odpadového hospodářství mezi městem 
Čelákovice a 6 firmami a podnikateli jako pů-
vodci odpadu.
V případě zájmu o uzavření smlouvy se obra-
cejte na odbor životního prostředí, Stankov-
ského 1650 (Obecní dům), Čelákovice, tel.: 
326 929 127, e-mail: zivotni@celakovice.cz. Na 

směsný komunální odpad se smlouva nevzta-
huje, i nadále jej musí každý podnikatel řešit 
samostatně.

Změny mandátů
Radní vzali na vědomí rezignaci Ondřeje Hol-
zmana na mandát člena Zastupitelstva města 
Čelákovic a vydali Ondřeji Bouškovi osvědčení 
o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva 
města Čelákovic.

Chodník v Kostelní ulici
Rada města schválila uzavření a text smlou-
vy o dílo se společností STAPRINC – stavby, 
s. r. o., jako zhotovitelem na plnění veřejné za-
kázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – 
Oprava povrchu chodníku v ulici Kostelní“ v cel-
kové ceně 669 671,86 Kč bez DPH.

Výběr z usnesení RM č. 1–3/2022. 

Prodej bytů v Milovicích
Zastupitelstvo města schválilo dle pravidel po-
stupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 
Čelákovic v obci Milovice, vymezených v do-

o čem jednali zastupitelé a radní města

mech č. p. 501, 502, 606 a 621, jejichž způsob 
využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej 
dalších bytových jednotek.

Finanční záležitosti
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové 
opatření – změnu rozpočtu města Čelákovic 
2022 č. 2.

Územní plán města
Zastupitelstvo města vydalo změnu č. 6 ve 
formě opatření obecné povahy. Zastupitelstvo 
města schválilo pořízení dalších změn územního 
plánu, a to č. 7 zkráceným postupem pořizová-
ní změny ÚP, k zajištění veřejné infrastruktury 
města (občanského vybavení – Domov pro se-
niory), a č. 8 jejímž důvodem je požadavek na 
změnu pravidel ve využití a uspořádání území 
stanovených platným ÚPnSÚ Čelákovice pro 
areál bývalých Kovohutí Čelákovice, a. s., vyvo-
laný ukončením průmyslové výroby a zrušením 
vlečky.

Výběr z usnesení ZM č. 24 ze dne 19. 1. 2022.
-dv-

Fota a kresba na str. 1: archiv města
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AKTUALITY Z INVESTIČNÍCH AKCÍ MĚSTA
Je to až k neuvěření, ale ve chvíli, kdy píšeme 
tyto řádky, probíhá v našem městě na pade-
sát investičních akcí. Jsme si vědomi, že na 
následujících řádcích nedokážeme obsáhnout 
všechny tyto akce, ale dovolte nám představit 
alespoň ty klíčové. 
Kdo v uplynulých dnech zavítal do Kollárovy 
ulice, nemohl si nevšimnout již dokončených 
základových konstrukcí a zdí přízemí nové bu-
dovy Městského domu dětí a mládeže (MDDM). 
To znamená, že máme za sebou klíčové obdo-
bí zemních prací, kdy se obyčejně odhalí řada 
nepředvídatelných vlivů s dopadem na termín 
dokončení celé stavby. Jsme rádi, že časový 
harmonogram držíme, a je čím dál jasnější, že 
v novém školním roce 2022/2023 již začneme 
využívat pro zájmové vzdělávání i tuto novou 
budovu čelákovického MDDM. 
Do zájmové činnosti lidí všech věkových ka-
tegorií patří i umění, umělecká tvorba a inter-
pretace. K našemu městu pak v této oblasti 
neodmyslitelně patří Základní umělecká škola 
Jana Zacha, které pro velký zájem zejména dětí 
a žáků již nestačí stávající budova. Město pro-
to využilo příležitosti a koupilo budovu známou 
jako Fontána v Rybářské ulici, která, po náležité 
rekonstrukci, poskytne nové prostory ZUŠky. 
Jsme ale na samém začátku a rozbíhá se před-
projektová příprava a pasportizace celé stavby. 
S ohledem na umístění ZUŠ zároveň upozor-
ňujeme, že 14. února byly zahájeny práce na 
rekonstrukci dešťové kanalizace ve Vašátkově 
ulici. Následovat bude rekonstrukce chodníku 
a asfaltové komunikace tak, aby práce byly do-
končeny do května.
Nový víceúčelový sportovní areál při Základní 
škole v ulici J. A. Komenského má rovněž za 
sebou hlavní část zemních prací. V uplynulých 
týdnech došlo ke skrývce povrchových vrstev 
stávajícího sportoviště, proběhl archeologický 

průzkum a nyní se dokončují zemní práce a pří-
prava pláně pro stavbu samotnou. 
Pro naše nejmladší bude v jarních měsících za-
hájena výstavba dvou víceúčelových dětských 
sportovních hřišť, a to v lokalitě V Nedaninách 
a J. Zeyera. 
Výstavba Domu pro seniory je jednou z priorit 
stávajícího vedení města a pracujeme na její 
realizaci. Rada města již schválila finální studii 
a je zpracovávána projektová dokumentace pro 
společné územní a stavební řízení.
Některé stavby bohužel nelze realizovat bez 
dočasného narušení komfortu obyvatel našeho 
města. To je i případ výstavby nového parko-
vacího domu, která s sebou přináší dopravní 
omezení v Masarykově ulici, a to jak úpravou 
jízdních pruhů, tak dočasným přesunutím au-
tobusové zastávky a samozřejmě nemožností 
parkovat na parkovišti u nádraží, jako tomu 
bylo dosud. Zároveň je od 14. února z důvodu 
výstavby parkovacího domu pro 97 aut uza-
vřena cyklověž. Nicméně protihodnotou těchto 
dočasných omezení bude moderní, bezpečné 
a kapacitní parkování u nádraží. 
Stavebními pracemi je aktuálně asi nejvíce ovliv-
něna místní část Jiřina. Po stavební stránce byla 
zdárně dokončena třetí etapa obnovy vodovodu 
a kanalizace a byla schválena soutěžní doku-
mentace na čtvrtou etapu, která bude probíhat 
v Dělnické ulici v úseku Ruská – Pavla Ježdíka 
a v ulici Zahradní v úseku Dělnická – Polská. 
V ulici U Mostu byla rovněž zahájena rekon-
strukce vodovodu a kanalizace, na kterou navá-
že stavba gabionu u nového železničního náspu 
a samozřejmě výstavba veřejného osvětlení 
a komunikace. „Hned vedle“, tedy v úseku od 
železnice k Mateřské škole v Přístavní ulici, se 
připravuje realizace nové komunikace a chod-
níku. Zahájení této investiční akce je plánováno 
ještě na první pololetí tohoto roku.

V místní části Jiřina bude stát nové parkoviště 
pro téměř 60 vozidel a nová cyklověž, kterou 
bude realizovat Správa železnic. Pro tuto inves-
tiční akci město podalo žádost o stavební povo-
lení a rádi bychom celou akci realizovali během 
prvního pololetí tohoto roku. 
Stavební aktivita probíhá rovněž na Městském 
stadionu. V těchto dnech finišuje výstavba 
nových veřejných WC. V souladu s plánem 
revitalizace celého Městského stadionu aktu-
álně dokončujeme předprojektovou přípravu 
k renovaci tribuny. Pokud tato studie bude 
schválena Radou města, bude dále rozpra-
cována do podoby projektové dokumentace 
k rekonstrukci. 
A na Městském stadionu ještě zůstaneme. Po 
značných peripetiích a obstrukcích se podařilo 
prosadit realizaci skateparku. Na konci února 
měla být podepsána smlouva o dílo se zhotovi-
telem stavby. To znamená, že už na letní prázd-
niny bude toto nové sportoviště pro kolečkové 
sporty k dispozici.
V místní části Záluží proběhla v uplynulých dvou 
letech výstavba vodovodu a kanalizace a nyní je 
potřeba obnovit komunikace. Abychom mohli 
začít, je potřeba mít projektovou dokumentaci, 
která se aktuálně dokončuje. Do poloviny roku 
bychom rádi vysoutěžili a zahájili první etapu, 
a to v ulici Na Radosti. 
Nezbytnou podmínkou pro udržitelný rozvoj na-
šeho města je fungující a kapacitně výkonná čis-
tírna odpadních vod (ČOV). Bude pořízen nový 
vírový lapák, technologie dosazovacích nádrží 
a čerpadla. Kapacita ČOV je pro budoucí rozvoj 
města naprosto dostatečná, je projektována pro 
více než 17 000 ekvivalentních obyvatel.

Josef Pátek, starosta,
Petr Studnička, místostarosta I,

Miroslav Opa, místostarosta II

U podjezdu v ulici Přístavní začíná výstavba přístupové rampy na bezbariérovou lávku 
přes Labe zavěšenou na železničním mostu. Foto: -jp-

V areálu Městského stadionu byla dokončena veřejná WC. Foto: -jp-

Nové sportoviště pro kolečkové sporty – skatepark – vznikne na Městském stadionu  
v blízkosti řeky Labe. Foto: -jp-

Do května projde kompletní rekonstrukcí Vašátkova ulice. V červnu se zde uskuteční 
akt připomenutí 80. výročí úmrtí Aloise Vašátka. Foto: -ps-
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pronájem obecních bytů

tán ½ plochy) sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 
21,33 m2, 2. pokoj 21,33 m2, 3. pokoj 14,83 m2, ku-
chyň 11,16 m2, předsíň 8,99 m2, koupelna 2,78 m2, 
WC 0,88 m2, komora 1,16 m2, sklep 5,51 m2.
Byt je situovaný ve 2. podlaží dvouvchodového 
pětipodlažního zděného domu s valbovou stře-
chou a půdní vestavbou. Dům byl vybudován 
v roce 1958. Vytápění a dodávka teplé vody jsou 
zajištěny z kotelny umístěné v domě. 
Výše nájemného je minimálně 12 782 Kč měsíč-
ně (150 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné 
obálce označené nadpisem: Pronájem bytu č. 7, 
Prokopa Holého č. p. 1443, Čelákovice, při po-
dávání nabídky musí žadatel složit jistotu ve výši 
5 000 Kč na č. ú.: 107-6915360247/0100, pod 
VS: 1443007.

n PROKOPA HOLÉHO Č. P. 1445, BYT Č. 13, 
ČELÁKOVICE
Byt č. 13 o velikosti 1+1 o celkové ploše 31,53 m2 

(započitatelná plocha 31,53 m2), sestávající 
z těchto prostor: pokoj 14,40 m2, kuchyň 7,72 m2, 
předsíň 4,00 m2, koupelna + WC 4,25 m2, komora 
1,16 m2.
Byt je situovaný v 5. podlaží dvouvchodového pě-
tipodlažního zděného domu s valbovou střechou 
a půdní vestavbou. Dům byl vybudován v roce 
1957. Vytápění a dodávka teplé vody jsou zajiště-
ny z kotelny v domě. 
Výše nájemného je minimálně 4 730 Kč měsíč-
ně (150 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné 
obálce označené nadpisem: Pronájem bytu č. 13, 
Prokopa Holého č. p. 1445, Čelákovice, při po-
dávání nabídky musí žadatel složit jistotu ve výši 
5 000 Kč na č. ú.: 107-6915360247/0100, pod 
VS: 1445013. 

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

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

n PROKOPA HOLÉHO Č. P. 1440, BYT Č. 8, 
ČELÁKOVICE
Byt č. 8 o velikosti 1+1 o celkové ploše 44,91 m2 
(započitatelná plocha 41,76 m2 – sklep je zapo-
čítán ½ plochy) sestávající z těchto prostor: po-
koj 19,44 m2, kuchyň 11,16 m2, předsíň 3,68 m2, 
koupelna 2,29 m2, WC 0,88 m2, komora 1,16 m2, 
sklep 6,30 m2.
Byt je situovaný ve 3. podlaží dvouvchodové-
ho pětipodlažního zděného domu s valbovou 
střechou a půdní vestavbou. Dům byl vybudo-
ván v roce 1957. Vytápění a dodávka teplé vody 
jsou zajištěny z kotelny v domě.
Výše nájemného je minimálně 6 264 Kč měsíčně 
(150 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhled-
né obálce označené nadpisem: Pronájem bytu 
č. 8, Prokopa Holého č. p. 1440, Čelákovice, při 
podávání nabídky musí žadatel složit jistotu ve 
výši 5 000 Kč na č. ú.: 107-6915360247/0100, 
pod VS: 1440008.

n PROKOPA HOLÉHO Č. P. 1440, BYT Č. 11, 
ČELÁKOVICE
Byt č. 11 o velikosti 1+1 o celkové ploše 
42,61 m2 (započitatelná plocha 40,61 m2 – sklep 
je započítán ½ plochy) sestávající z těchto pro-
stor: pokoj 19,44 m2, kuchyň 11,16 m2, předsíň 
3,68 m2, koupelna 2,29 m2, WC 0,88 m2, komora 
1,16 m2, sklep 4 m2.
Byt je situovaný ve 4. podlaží dvouvchodové-
ho pětipodlažního zděného domu s valbovou 
střechou a půdní vestavbou. Dům byl vybudo-
ván v roce 1957. Vytápění a dodávka teplé vody 
jsou zajištěny z kotelny v domě.
Výše nájemného je minimálně 6 092 Kč měsíčně 
(150 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhled-
né obálce označené nadpisem: Pronájem bytu 
č. 11, Prokopa Holého č. p. 1440, Čelákovice, 
při podávání nabídky musí žadatel složit jistotu 
ve výši 5 000 Kč na č. ú.: 107-6915360247/0100, 
pod VS: 1440011.

n PROKOPA HOLÉHO Č. P. 1443, BYT Č. 7, 
ČELÁKOVICE
Byt č. 7 o velikosti 3+1 o celkové ploše 87,97 m2 

(započitatelná plocha 85,21 m2 – sklep je započí-

Závazný a konečný termín pro předložení 
nabídek od případných zájemců je: 
30. březen 2022 do 17.00 hod. v podatelně 
MěÚ Čelákovice.

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

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

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

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

n  čestné prohlášení zájemce o způsobilosti 
k právním úkonům;

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

n  čestné prohlášení o trvalém pobytu
n  čestné prohlášení, že zájemce není veden 

v Centrálním registru dlužníků ČR;
n  při podávání nabídky musí žadatel slo-

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

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Vyhodnocení nabídek provede komise jmeno-
vaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny 
nabídky předložené po stanoveném termínu, 
neoznačené stanoveným způsobem, neobsa-
hující konkrétní výši nabídky nájemného v ko-
runách, neobsahující požadovaná prohlášení či 
jinak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší, než 
je minimální cena nájemného uvedená v těchto 
záměrech. Na základě předložených nabídek 
sestaví komise pořadí zájemců o pronájem. 
V případě předložení více shodných nabídek 
na 1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabíd-
ky předložili, k dalšímu kolu soutěže stejným 
způsobem. Jestliže vítěz od uvažovaného ná-
jmu z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní 
stanovené podmínky, bude nájem nabídnut 
dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebu-
de k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové 
řízení. 
Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do 
pěti pracovních dnů od obdržení usnesení RM 
o souhlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši trojná-
sobku měsíčního nájemného, uhradí nájemné 
a zálohy na služby za běžný měsíc ve stejném 
termínu, bude s ním uzavřena nájemní smlouva 
k předmětnému bytu na dobu určitou v době tr-
vání 2 roky. Současně budou předány klíče od 
bytu a byt bude protokolárně předán. Pokud ve 
stanoveném termínu nebude uhrazena jistota, 
nájemné a zálohy na služby za běžný měsíc, 
bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. 
V případě, že nebude k dispozici, bude vypsáno 
nové nabídkové řízení.  

Vlastník si vyhrazuje právo záměry zrušit 
v případě zjevně spekulativního vývoje řízení.
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SYSTÉM HOSPODAŘENÍ S ODPADY V NAŠEM MĚSTĚ
Obecní systém odpadového hospodářství upravuje od 1. ledna 2022 
obecně závazná vyhláška města Čelákovic č. E2/2021, kterou schváli-
lo Zastupitelstvo města. Je zveřejněna na webových stránkách města  
www.celakovice.cz/cs/sprava-mesta/vyhlasky-a-narizeni.
Směsný komunální odpad od rodinných domů je svážen svozovou společ-
ností AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., v intervalu 1x 14 dní. Úze-
mí města je pro svoz rozděleno do 4 oblastí a každá z nich je pravidelně 
obsluhována v lichý, nebo sudý týden – v pondělí, nebo úterý. Rozdělení 
ulic do svozových oblastí je též zveřejněno na webových stránkách města 
www.celakovice.cz/cs/mesto/zivotni-prostredi/odpady/plan-svozu-
-popelnic-z-rodinne-zastavby.
V bytové zástavbě je směsný komunální odpad svážen jednou týdně orga-
nizací Technické služby města Nymburka.
Dále jsou přímo od rodinných domů a z vybraných míst v bytové zástav-
bě sváženy biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu. Svoz pro 
rodinné domy probíhá shodně jako u směsného komunálního odpadu, 
ovšem pouze v období 1. dubna až 30. listopadu každého kalendářního 

roku. V bytové zástavbě je svoz bioodpadu celoroční. Nádoby obsluhuje 
společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.
Další vytříděné složky komunálního odpadu pro komodity papír, sklo, 
plasty a nápojové kartony, kovy, textil, potravinářské oleje a tuky, elektro-
zařízení a baterie je možno odevzdávat do určených kontejnerů na celkem 
85 stanovištích na veřejném prostranství. V Čelákovicích tak separujeme 
spolu s bioodpadem celkem 8 „vytříditelných“ komodit a řadíme se mezi 
premianty třídění ve Středočeském kraji. Vytříděný odpad je také možno 
bezplatně odevzdat ve sběrném a separačním dvoře komunálního odpadu 
v ulici Mochovské, kde je rozsah druhů vybíraných odpadů ještě mnohem 
širší – viz http://ts.celakovice-mesto.cz/sd_odpady.php, případně na 
sběrném místě v Sedlčánkách.
Od 1. ledna letošního roku došlo v Čelákovicích k částečné změně v na-
kládání s plasty a nápojovými kartóny. Zčásti zůstaly nádoby ve správě 
Technických služeb Čelákovice, p. o., z části byly vyměněny za nové kon-
tejnery s horním výsypem, které na základě smlouvy obsluhuje organizace 
Technické služby města Nymburka.

komodita nádoba objem četnost obsluhy svoz den v týdnu organizace poznámka

papír
modrý plastový 

kontejner
1 100 l

2x týdně 2/3 nádob pondělí a čtvrtek
TS města Nymburka

před vhozením 
zmenšete objem 

krabic na minimum1x týdně 1/3 nádob pondělí

plasty + nápojové 
kartony

žlutý kovový 
kontejner nebo žlutý 
plastový kontejner

7 m3 nebo 1 100 l 1x týdně
kovové kontejnery  

dle potřeby/
plastové vždy v pátek 

TS Čelákovice/ 
TS města Nymburka

před vhozením 
zmenšete objem na 

minimum 

sklo
zelený plastový 

kontejner
1 100 l 1x za 3 týdny čtvrtek TS města Nymburka

s ohledem na 
spící spoluobčany 

nevhazujte sklo  
v časných ranních 

hodinách

kovy šedý „zvon“ 1,1 m3 1x za měsíc
poslední týden  

v měsíci
AVE CZ

plechovky 
sešlápnout 

potravinářské oleje 
a tuky

zelená popelnice 
s polepem EKO-PF 
a vhozem ve víku

240 l 
dle potřeby/

rychlosti naplnění 
nádoby

– EKO-PF
vkládat v uzavřených 

PET lahvích

textil
zelený kovový 

kontejner
–

dle potřeby/ 
rychlosti naplnění 

nádoby
– Koutecký

vkládat v igelitovém 
pytli / tašce

elektrozařízení 
a baterie

červený kovový 
kontejner

–
dle potřeby/ 

rychlosti naplnění 
nádoby

– ASEKOL
jedná se o zpětný 

odběr

BIO vilová zástavba hnědá popelnice 240 l 1x za 14 dní
pondělí/úterý dle 
svozového plánu 
lichý/sudý týden

AVE CZ od 1. 4. do 30. 11.

BIO sídliště
hnědý kontejner/

popelnice
770 l nebo 240 l

1x týdně,  
v zimě 1x za 14 dní

pondělí AVE CZ –

SKO sídliště černý kontejner 1 100 l 1x týdně čtvrtek TS města Nymburka –

SKO vilová zástavba nádoby občanů do 240 l 1x za 14 dní
pondělí/úterý dle 
svozového plánu 
lichý/sudý týden

AVE CZ –

Ve městě je celkem zřízeno 87 sběrných míst tříděného odpadu (v loňském 
roce bylo vybudováno nové stanoviště pro kontejnery na třídění v ulici Pod 
Přerovskou cestou poblíž křižovatky s ulicí Rooseveltovou) v různém slo-
žení nádob. V průměru máme ve městě jedno sběrné místo na zhruba 140 
obyvatel, s docházkovou vzdáleností vesměs do 100 m.
Letošní další novinkou je možnost zapojení do systému pro právnické 
a podnikající fyzické osoby v rozsahu vytříděných složek odpadu vznika-
jícího při jejich nevýrobní činnosti. Tito podnikatelé mají možnost uzavřít 
smlouvu s městem, zaplatit každoročně paušální částku podle počtu za-
městnanců (maximem je 20) a následně své vytříděné odpady odkládat do 
nádob na stanovištích pro třídění nebo dovážet do Sběrného a separač-
ního dvora bez dalšího placení. Vzor smlouvy je zveřejněn na webových 
stránkách města pod odkazem www.celakovice.cz/cs/mesto/zivotni-
-prostredi/odpady/smlouva-o-vyuziti-obecniho-systemu-odp-hospo-
darstvi-podnikajici-fyzickou-nebo-pravnickou-osobou.
Třídění má důležitou úlohu také v ekonomice odpadového hospodářství 
města. Obecně platí, že čím více budeme třídit, tím bude méně směsného 
komunálního odpadu, a tím také méně za odpady zaplatíme. Důležité je 

nejen množství tříděného materiálu, ale také jeho kvalita, vhazování odpa-
du do jiných než příslušných nádob výdaje výrazně zvyšuje. 

Marek Skalický, radní

Sběrné místo v ulici Na Stráni. Foto: -ms-

Přehled obsluhy nádob na veškeré druhy odpadu a výrobky s ukončenou životností v Čelákovicích udává následující tabulka:
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Základními příjmy v odpadovém hospodářství města byly: poplatek za 
odpady od občanů (v roce 2021 byl 612 Kč, v roce 2022 činí 624 Kč na 
jednoho trvale žijícího v Čelákovicích nebo za nemovitost), v sumě za rok 
2021 to pak bylo necelých 6,7 mil. Kč, „odměna“ za třídění od společnosti 
EKO-KOM ve výši 2,2 mil. Kč, platba občanů za stavební a další zpoplat-
něný odpad odevzdávaný na sběrném dvoře přes 0,5 mil. Kč, prodej dru-
hotných surovin přes 0,4 mil. Kč a za zpětný odběr elektrozařízení okolo 
0,1 mil. Kč. Celkové příjmy za rok 2021 byly necelých 10 mil. Kč. 
Základní výdaje v odpadovém systému města jsou výdaje na svoz 
a uložení odpadů jednotlivým nasmlouvaným firmám či skládkám. 
Např. za směsný komunální odpad jsme v roce 2021 zaplatili asi 6,2 mil. 
Kč, za bioodpad 2,8 mil. Kč, za papír 1,6 mil. Kč, za sklo 0,3 mil Kč, za 
kovy 0,09 mil. Kč. Do celkových výdajů v oblasti odpadů také spadá 
výsyp veřejných košů, odpad z úklidu veřejných prostranství či zajiš-
ťování sáčků na psí exkrementy, ale také náklady na plán odpadového 
hospodářství, nákup nových odpadových nádob nebo likvidace černých 
skládek. Celková suma ročních výdajů na odpady v roce 2021 byla ve 
výši 17,2 mil. Kč. 
Detailní rozpis financí spojených s odpady města za rok 2021 je uveden 
v následujících tabulkách.

Ekonomika odpadového hospodářství v roce 2021

Celkové výdaje za rok 2021 (v Kč)

OŽP: platby svozovým firmám – nádoby další výdaje

SKO vilová 
AVE CZ

SKO sídliště 
TS Nymburk

papír 
TS Nymburk

sklo 
TS Nymburk

BIO
AVE CZ

kovy 
AVE CZ

Oleje
EKO-PF

vyhodnocení 
Plánu 

odpadového 
hospodářství

nákup 
kontejnerů

ohrádky ke 
kontejner. 

stáním

sáčky na psí 
exkrementy

2 518 338 2 178 849 1 544 854 240 567 1 988 302 50 370 10 346 53 240 95 396
685 915  

z rozpočtu 
OSMI

58 501

Výdaje MěÚ celkem: 9 424 678 Kč

Technické služby Čelákovice – sběrný dvůr a sběrné místo v terénu

plasty + 
NK celkem 
s městem

SKO papír sklo BIO kovy
nebezpečný 

odpad
objemný 
odpad

stavební 
odpad

koše na 
veřejných 

prostranstvích

úklid 
veřejných 

prostranství

černé 
skládky

2 134 527 1 479 033   42 596   41 324   815 329   39 633   145 044   1 430 401   862 410   251 418   529 689   12 281   

Výdaje TS celkem: 7 783 685 Kč  CELKEM VÝDAJE ZA ROK 2021: 17 208 363 Kč

Celkové příjmy za rok 2021 (v Kč)

Poplatky za odpady od občanů 6 408 636   
příjmy 
města

Poplatky za nemovitosti bez trvale hlášených osob 268 793   

EKO-KOM (odměny za třídění město) 1 819 028   

EKO-KOM (odměny třídicí linka) 398 013

příjmy 
TS

Platby občanů za stavební odpad na sběrném dvoře 544 954

Příjmy od kolektivních systémů za zpětný odběr 
elektrozařízení

104 541   

Prodej druhotných surovin 421 476   

CELKEM PŘÍJMY ZA ROK 2021: 9 965 441 Kč

Rozdíl příjmů a výdajů v roce 2021 činil asi 7,2 mil. Kč, tato suma byla 
pokryta z rozpočtu města nebo Technických služeb. Poplatek vybíraný od 
občanů pak pokrýval pouze necelých 39 % celkových nákladů města na 
odpadové hospodářství v loňském roce.

odbor životního prostředí a Technické služby Čelákovice

Od dubna bude opět svážen BIO odpad z rodinné zástavby
Počínaje dubnem budou od rodinných domů opět ve čtrnáctidenním  
intervalu sváženy hnědé popelnice na biologicky rozložitelný odpad rost-
linného původu. Nádoby budou, stejně jako v předchozím roce a v sou-
ladu s platnou smlouvou se svozovou firmou, obsluhovány ve stejný den 
jako nádoby na směsný komunální odpad (ovšem jiným vozidlem). Svoz 
bude probíhat do konce listopadu.
Nádoby na SKO a BIO budou tedy od rodinných domů obsluhovány ná-
sledovně: v pondělí liché jižní část „města“ + Záluží, v úterý liché Za Drá-
hou + Sedlčánky a Císařská Kuchyně, sudé pondělí severní část „města“ 
a sudé úterý Jiřina.
První termíny vývozu letos připadají podle lokality na 4., 5., 11. a 12. 
dubna 2022.
Plán svozu popelnic z rodinné zástavby s přesným výčtem ulic naleznete 
na webových stránkách města: www.celakovice.cz/cs/mesto/zivotni-
-prostredi/odpady/plan-svozu-popelnic-z-rodinne-zastavby. 
Velké kontejnery o objemu 770 l na bioodpad u bytové a sídlištní výstavby 
budou vyváženy každý týden.
Pro funkční systém sběru bioodpadu je zásadní, co do hnědých popelnic 
patří, resp. nepatří. Do hnědých popelnic je možné ukládat především:
n  rostlinné zbytky, jako je listí, tráva, sláma, seno, plevel, pokojové rost-

liny, květiny;
n malé či drcené větve stromů a keřů;
n štěpku, hobliny, piliny;
n zeminu z květináčů;
n zbytky pečiva;
n odpady z ovoce a zeleniny (slupky od brambor, zbytky mrkve, jablek atd.);

n čajové sáčky;
n skořápky z vajec;
n sedlinu z kávy a čaje. 
Zásadně tam ale NEPATŘÍ:
n zbytky vařených jídel;
n živočišné zbytky, jako je maso, kosti, kůže, oleje a tuky, exkrementy;
n pleny, vlhčené ubrousky;
n popel, oharky z cigaret, žvýkačky;
n směsný komunální odpad;
n ostatní tříditelné odpady jako papír, sklo, plast, textil apod. 
Do nádob na bioodpad také nepatří jakékoli obalové materiály jako např. 
igelitové nebo papírové tašky a pytle, květináče apod., bioodpad musí být 
do biopopelnic uložen vždy samostatně bez těchto obalů! Podrobný popis 
odpadů, které do nádob patří, či nepatří, je vylepen na každé popelnici.
V případě uložení jiného druhu odpadu obsluha svozu nemusí tuto 
nádobu vyvézt.
Ti z vás, kteří si prozatím hnědou popelnici nevyzvedli a mají o ni zájem, se 
mohou domluvit na odboru životního prostředí (tel.: 326 929 129 nebo e-mail: 
zivotni@celakovice.cz) na jejím individuálním převzetí. Nabízíme i možnost 
vyzvednutí dalšího kusu hnědé popelnice pro domy, které jsou obývány více 
rodinami, nebo pro ty, kterým kapacita nádoby na BIO odpad nedostačuje.
Biologicky rozložitelný odpad tvoří významnou součást vytříděného ko-
munálního odpadu, čímž se výrazně snižuje zatížení životního prostředí. 
Děkujeme, že třídíme!

Marek Skalický, radní, Lenka Rašínová,  
vedoucí odboru životního prostředí
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Podzemní voda tématem Světového dne vody
Hlavním mottem Světového dne vody roku 2022, který připadá na 22. bře-
zen, je „Podzemní voda: zviditelnění neviditelného“. Podzemní voda je pro 
většinu lidí v jakémsi „nedohlednu“, a tedy mimo mysl… a co člověk ne-
vidí, málokdy tomu přikládá větší význam. Je sice našim zrakům skryta, 
ale její dopad je vidět všude. Podzemní voda tvoří okolo 30 % světových 
zásob sladké vody, je životně důležitým zdrojem, který poskytuje zhruba 
polovinu veškeré spotřeby pitné vody na celém světě (nevyjímaje Českou 
republiku). Značná část je využívána v zemědělství, stejně jako v průmys-
lu. Podzemní voda udržuje ekosystémy, zajišťuje tok řek, zabraňuje pokle-
su půdy, je důležitou součástí procesu adaptace na změnu klimatu a také 

často řešením pro lidi bez přístupu k nezávadné vodě. Lidské aktivity, ze-
jména populační a ekonomický růst a také proměnlivost klimatu, rychle 
zvyšují tlak na větší využití zdrojů podzemní vody, a tak v mnoha částech 
světa jsou již dnes s jejím vyčerpáním či znečištěním vážné problémy. 
Podzemní voda může být sice neviditelná, nicméně o to více musíme mít, 
my lidé, na mysli její hospodárné využívání a také pečlivou ochranu. 
Stejně jako polovina naší republiky, tak i naše město má pitnou vodu 
z vody podzemní. A ne ledajakou – ze zdroje vodárny v Káraném, která 
patří se svojí unikátní technologií tzv. umělé infiltrace nejen k největší v ČR, 
ale i v Evropě. Jde o proces přeměny nepitné povrchové vody na kvalit-
ní vodu pitnou, a to bez použití přidaných chemických látek. Původem 
je voda z řeky Jizery, která se pouze po mechanickém předčištění díky 
jedinečným geologickým podmínkám v podzemí klínu soutoku řek Labe 
a Jizery přemění na velmi kvalitní vodu podzemní s parametry pro vodu 
pitnou. Vodárna v Káraném – břehová a umělá infiltrace – zásobuje pitnou 
vodou nejen naše město, ale také dalších 9 obcí a měst v okolí, včetně 
zhruba třetiny hlavního města Prahy. Za jednu sekundu může káranská vo-
dárna v maximu vyrobit až 1 850 litrů, v běžném provozu vyrábí v průměru 
okolo 1 000 l/s, tedy jeden kubík vody za sekundu.

Spotřeba pitné vody v Čelákovicích byla v roce 2021 na standardní úrovni. 
Do města z Káraného za celý rok doteklo téměř 570 milionů litrů vody, 
což bylo zhruba 18 litrů za sekundu, průměr na jednu osobu a den činil 
112,5 litrů. Ztráty vody v bezmála 55 km dlouhé vodovodní síti byly jen na 
úctyhodných 11,4 %. Kvalita pitné vody na všech devíti odběrných mo-
nitorovacích místech v Čelákovicích nepřekročila v roce 2021 u žádného 
sledovaného parametru hygienický limit ve smyslu vyhlášky č. 252/2004 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Marek Skalický, radní
Umělá infiltrace v Káraném. Foto: -ms-

Čelákovická voda v číslech roku 2021

n Zdroj pitné vody: ZPV Káraný (100 %)
n  Celkové množství vody dodané do vodovodní sítě města v roce 2021: 

569 301 m3

n Celkové množství vody fakturované v roce 2021: 504 558 m3

n  Celkové ztráty vody v roce 2021: 11,4 % (pozn.: „Ztráty“ zahrnují kro-
mě kontinuálních ztrát na porušeném vodovodním potrubí také odběry 
vody při požárech, technologickou vodu na odkalování, proplachy po 
poruchách, spotřebu ve vlastních objektech, čištění vodojemu či ztráty 
vody při velkých poruchách.)

n  Průměrná spotřeba vody na 1 obyvatele města v roce 2021 při počtu 
12 293 obyvatel: 41 044 litrů/rok, tj. 112,5 litrů/den

n Délka vodovodní sítě v katastru města: 54,9 km
n Počet požárních hydrantů na území města: 10 ks
n Počet odběrných míst pitné vody pro kontrolu její jakosti: 9 míst
n Počet měření jakosti pitné vody: 12x ročně

Jakost pitné vody v roce 2021 (z 12 měření na 9 odběrových místech):
Ukazatel Jednotka Rozsah namě-

řených hodnot
Vyhláška 

č. 252/2004 Sb.
pH – reakce vody – 7,07–7,49 6,5–9,5 MH
dusitany mg/l <0,01 0,5 NMH
dusičnany mg/l 11,9–24,2 50 NMH
chloridy mg/l 6,8–31,6 100 MH
železo mg/l <0,05–0,19 0,2 MH
CHSK – Mn mg/l 0,58–1,03 3,0 MH
Ca+Mg (tvrdost) mmol/l 2,51–2,92 2,0–3,5 DH
chlor volný (na místě) mg/l <0,05–0,14 0,3 MH
koliformní bakterie KTJ/100 ml 0 0 MH
Escherichia coli KTJ/100 ml 0 0 NMH
enterokoky KTJ/100 ml 0 0 NMH
počty kolonií při 36 °C KTJ/100 ml 0–36 40 MH
počty kolonií při 22 °C KTJ/100 ml 0–105 200 MH
Vysvětlivky: DH – doporučená hodnota, její nedodržení není považováno za negativní; 
MH – mezní hodnota – limitní hodnota ukazatele; NMH – nejvyšší mezní hodnota – její 
překročení vylučuje použití vody jako pitné. Zdroj provozovatel VaK: 1. SČV, a. s.

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 vlast-

ním sociálním prostředí klienta.

MĚSTO VĚNUJE ZVÝŠENOU POZORNOST PREVENTIVNÍM PROJEKTŮM
Po období distanční, hybridní či rotační výu-
ky v době pandemie covid-19 probíhá výuka 
žáků v základních školách od září 2021 opět 
prezenčně. Proto byla obnovena realizace 
projektu Prevence rizikového chování dětí 
a mládeže v letech 2020–2022. 

Prevence rizikového chování (záškoláctví, van-
dalismus, agrese, šikana, kyberšikana, gamb-
ling, užívání návykových látek, sebepoškozová-
ní, poruchy příjmu potravy, rasismus a další) je 
důležitou součástí výchovy našich dětí. Zejmé-
na na základních školách, kde děti tráví většinu 
dne, je této oblasti věnována značná péče a po-
zornost. Ze zákona jsou tzv. minimální preventiv-
ní programy zakotveny do školních vzdělávacích 
programů. Za jejich tvorbu a realizaci zodpovídá 
ředitel školy a školní metodik prevence.

Strategii prevence řeší i samospráva města, která 
dlouhodobě financuje mnohé preventivní progra-
my a odborné služby ze svého rozpočtu (např. 
Protidrogový vlak), a to kontinuálně od roku 
2016. Vedle základních škol se na realizaci podí-
lejí i další příspěvkové organizace (Městský dům 
dětí a mládeže), Městská policie či Městský úřad.
Projekt je zaměřen na obecnou prevenci proje-
vů rizikového chování, na vytváření přirozených 
mezilidských vztahů a zdravého životního stylu. 
Výchovu dětí je nezbytné vnímat jako komplex 
dovedností zaměřených na minimalizaci vzniku 
rizikových situací. Školní prostředí umožňuje 
dobré podmínky pro systematické, dlouhodobé 
a cílené působení na žáky. 
Město Čelákovice jako zřizovatel škol a škol-
ských zařízení bude nadále garantem projektu 
prevence rizikového chování dětí a mládeže. 

Vedení města jedná o opakování akce „Revolu-
tion Train – Protidrogový vlak“ v roce 2022. 

Petr Studnička, předseda pracovní skupiny
 pro prevenci rizikového chování dětí a mládeže
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Při výstavbě podchodu město připravilo 
řešení, které spočívalo v uvolnění prostoru 
podjezdu odstraněním dřevěné lávky pro 
pěší. Nastala však situace, která toto řešení 
znemožnila realizovat. Za prvé to byla cena, 
která přesahovala 13 mil. Kč (sanace svahu 
u stavebnin a výstavba nového visutého 
chodníku, který by začínal na lávce přes ulici 
podél železnice a na druhé straně by ústil 
u vjezdu do stavebnin). Druhý důvod byla 
prosba občanů, aby chodník zůstal zachova-
ný. Nakonec tedy rozhodnutím Zastupitelstva 
byla stavba zastavena. Problém, který vznikl 
při uzavření podjezdu v ulici J. Zacha, tak byl 
na světě a jistě mnoho z nás rozzlobil. Jako 
opatření uvolňující centrum města bylo zvo-
leno řešení, aby přednost měla vozidla odjíž-
dějící z centra, což se ukázalo jako účinné. Po 
ukončení stavby se tak vrátil původní režim, 
který platí dodnes. Zrušení tohoto dřevěného 
chodníku se neobejde bez nákladného sta-
vebního řešení a varianta zakázat pěším vstup 
do ulice U Podjezdu je pro nás nepřijatelná.

Josef Pátek, zastupitel

Přechodné dopravní změny v ulici U Pod-
jezdu, tedy přednost vozidel opouštějících 
město před těmi, které do města přijíždějí, 
byly logické a smysluplné. Není důvod, proč 
toto lepší řešení nezajistit trvale. V běžném 
životě je to podobné s elementární předností 
ve dveřích. Také dáváme přednost tomu, 
kdo místnost opouští, ne tomu, kdo se cpe 
dovnitř. Pokud by to fungovalo obráceně, tak 
za chvilku už nebude šance se do přecpané 
místnosti dostat. Jednoznačně máme zájem 
tuto změnu prosadit. Vaši PROČáci.

Marek Tichý, zastupitel

Především je třeba říct, že je škoda nevyužité 
příležitosti, kdy se během stavby moderniza-
ce železniční stanice nepodařilo dohodnout 
s investorem rozšíření frekventovaného pod-
jezdu, a tím odstranit jedno z nebezpečných 
míst v silniční dopravě ve městě. Otázkou 
je i potřeba chodníku, když nedaleko vznikl 
nový bezpečný podchod pro pěší. Současný 
stav určitě není vyhovující. Z pohledu provozu 
silniční dopravy s negativním dopadem do 
ulice Masarykovy vidíme jako vhodnější zvolit 
přednost pro vozidla odjíždějící z města. Do-
pravní vytíženosti ulice U Podjezdu výrazně 
ulehčí připravovaný obchvat města, nicméně 
celá stavba je navázána na projekt optimali-
zace traťového úseku Čelákovice – Mstětice, 
který se aktuálně dle informací Ministerstva 
dopravy a Správy železnic zastavuje.

Martin Bajer, zastupitel

Jaké je vaše hodnocení přechodných dopravních změn v ulici U Podjezdu 
a jaká by podle vás měla být konečná úprava dopravy v tomto místě?

ODS ANO 2011PRO Č

V souladu s pravidly rubriky Zastupitelská aréna položila otázku volební strana PRO Č.
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KONTAKT na koordinátorku seniorských 
aktivit:

Jana Vondráčková,
e-mail: seniori@celakovice-mesto.cz,

tel.: 739 323 818.

pečovatelská služba
Kostelní 26, Čelákovice
tel.: 723 725 988
e-mail: pscelakovice@volny.cz
http://www.pscelakovice.cz

Nabídka služeb
Pečovatelská služba Čelákovice, p. o., vznikla 
v roce 2017 přetransformováním pečovatelské 
služby, která v Čelákovicích působila v různých 
podobách od roku 1975. Za celou dobu své 
existence klade důraz, mimo jiné, na vstřícnost, 
ochotu, individuální přístup ke každému klien-
tovi a etický kodex. Finančně podporována je 
z příspěvků zřizovatele, města Čelákovic a z do-
tace Středočeského kraje.
Posláním je pomoc při zvládání činností, které 
si klient nemůže vykonat sám z důvodu svého 
věku nebo zdravotního stavu. Cílem služby je 
podpora samostatnosti klientů vedoucí k setr-
vání v přirozeném prostředí, zmírnění osamě-
losti, prevence sociálního vyloučení. A to při 
zachování důstojnosti. Zásadami poskytování 
služby jsou – individuální a lidský přístup, re-
spekt, úcta, zachování mlčenlivosti, odbornost 
a profesionalita. Našimi klienty jsou obyvatelé 
Čelákovic nebo přilehlých obcí.
NABÍZENÉ SLUŽBY
n  pomoc při zvládání běžných úkonů péče 

o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně;
n běžné nákupy a pochůzky;
n dovoz oběda, poskytnutí stravy;

n  pomoc při zajištění chodu domácnosti, úklid 
domácnosti, praní prádla;

n  zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím;

n doprava autem – i mimo Čelákovice;
n dohled nad dospělým člověkem.
Místo poskytování služeb: domácnost klienta, 
středisko osobní hygieny. Provozní doba: pon-
dělí až pátek od 7.30 do 16.00 hod.
Více informací a kompletní nabídku služeb zís-
káte na kontaktech viz výše.

Pavlína Bernášková, ředitelka

Vážení a milí senioři,
jaro nám krásně začíná a naše aktivity pokraču-
jí. Trénování paměti probíhá každou středu od 
9.30 hod., a to střídavě v prostorách Technic-
kých služeb a ve farních prostorách. Angličtina 
s Milošem Špringrem probíhá v pátek od 10.00 
hod. ve farních prostorách. Keramika v Labyrin-
tu s Mirkou Špringrovou je každý druhý pátek 
od 13.00 hod. Cvičení s Lenkou Skalickou pro-
bíhá třikrát v týdnu, lekce „Ranního probuzení“ 
jsou v pondělí a středy od 8.30 hod. a ve čtvrtek 
od 9.00 hod., kde je lekce s hudbou. Těšíme se 
i na nové členy, přijďte udělat něco pro sebe. 
Cvičí se ve studiu Marlen v bývalém zdravotním 
středisku v ulici Stankovského. Cvičení na žid-
lích s Olgou Stuchlíkovou nadále probíhá v úte-
rý ve farních prostorách od 9.00 hod. a nově 
přidáváme hodinu cvičení i každý pátek v pro-
storách kostela naproti nádraží, tam, kam cho-
díte 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 vý-
věsce i rozesílán e-maily zájemcům.
Pokud by měl kdokoliv další zájem o rozesílání 
programů a aktivit seniorů, ozvěte se na e-mail: 
seniori@celakovice-mesto.cz. Přeji vám krásné 
jarní dny.

Jana Vondráčková, koordinátorka 
seniorských aktivit

V bledulovém poli. Foto: Jana Vondráčková
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informace

střípky z činnosti  
městské policie

V případě potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

Strážníci MP přijali oznámení o výbuchu plynu 
v areálu jedné firmy, při kterém došlo ke zraně-
ní osoby. Vzhledem k uzamčení celého objektu 
museli strážníci přelézt plot, aby se na místo 
dostali. Zraněné osobě byla poskytnuta první 
pomoc a na místo přivolána zdravotnická zá-
chranná služba a hasiči.

V ranních hodinách přijali strážníci oznámení 
o zakouření společných prostor administrativní 
budovy. Prohlídkou objektu bylo zjištěno, že se 
nejedná o požár, ale že nedopalek cigarety vho-
zený do sklenice s nedopalky způsobil zakouře-
ní chodby. K uhašení strážníkům tedy postačila 
sklenice vody.

Strážníci MP společně s hlídkou Policie ČR 
přijali oznámení o fyzickém napadení na ulici. 
Hlídkám se podařilo dohledat všechny aktéry 
potyčky. Vzhledem k tomu, že k napadení došlo 
v dohledu městského kamerového systému, ne-
bylo pochyb o agresorovi a věc šetří PČR.

Na tísňovou linku MP byla oznámena dopravní 
nehoda se zraněním, při které zůstalo havarova-
né vozidlo na střeše. Strážníci MP byli na místě 
první, poskytli zraněné osobě první pomoc a při-
volali ostatní složky Integrovaného záchranného 
systému.

Pracovnice supermarketu nahlásila strážníkům 
agresivního muže, který se chová nevhodně, 
nadává ostatním nakupujícím a plive na ně. 
Pachatel byl vykázán z obchodu a ztotožněn. 
Přestupkové jednání bylo zaznamenáno kame-
rovým systémem a věc bude předána přestup-
kové komisi.

Operační důstojník Policie ČR vyslal strážníky 
MP k případu rušení nočního klidu. Podnapilý 
muž byl agresivní, nedbal výzev, a proto stráž-
níci použili donucovací prostředky. Po uklidnění 
byl agresor uložen doma ke spánku a jeho pře-
stupkové jednání bylo vyřešeno následující den 
pokutou.

MP přijala oznámení o podivně zaparkovaném 
motocyklu Suzuki. Strážníci zjistili, že se jedná 
o nedávno odcizený motocykl. Událost převzala 
Policie ČR a zajistila vrácení motorky majiteli.

Strážníci MP si všimli vozidla, které řídila osoba 
s platným zákazem řízení motorových vozidel. 
Kontrolou se podezření potvrdilo a řidič byl pře-
vezen na služebnu Policie ČR pro přečin maření 
výkonu úředního rozhodnutí.

Strážníci MP přijali oznámení o nějakém gangu, 
který se právě schází v parku, a kdo ví, co má 
v plánu. Na místě byl skutečně nalezen „gang 
pěti cvičenců“, kteří si přišli do parku pouze pro-
táhnout tělo.

Čelákovický starosta 
Pátek nově krajským 

zastupitelem
Novým středočeským radním pro oblast silnič-
ní dopravy se stal na zasedání Zastupitelstva 
Středočeského kraje dne 14. února starosta 
města Benátek nad Jizerou Karel Bendl. Ten 
vystřídal Martina Kupku, který dne 25. ledna re-
zignoval na pozici statutárního náměstka hejt-
manky pro oblast silniční dopravy vzhledem 
k jmenování do funkce ministra dopravy. Sou-
časně se uvolnila funkce statutárního náměst-
ka hejtmanky, kterou obsadil radní pro zdra-
votnictví Pavel Pavlík. Martin Kupka rezignoval 
také na mandát člena krajského zastupitelstva, 
čímž uvolnil prostor pro prvního náhradníka za 
volební stranu ODS. Zastupitelstvo Středočes-
kého kraje tak doplnil starosta Čelákovic Josef 
Pátek.

tisková zpráva Středočeského kraje

Josef Pátek se stal neuvolněným zastupitelem Středo-
českého kraje po rezignaci Martina Kupky. Slib složil do 
rukou hejtmanky Petry Peckové na zasedání středo-
českého zastupitelstva dne 14. února. Foto: OS ODS 
Praha-východ

co nového ve městě

RESTAURACE V PARKU
Na valentýnské pondělí, 14. února, zahájila po 
delší rekonstrukci provoz restaurace v Kultur-
ním domě s adresou Sady 17. listopadu č. p. 
1380. Tentokrát s novým nájemcem Jaroslavem 
Kuklou, novým názvem a především „jinou“ 
gastronomií – pod vedením zkušeného kuchaře 
Lukáše Bartuška a Jaroslava Kukly ml.
Restaurace v parku si zakládá výhradně na čer-
stvých surovinách. Denně připravují pokrmy 
z obědové nabídky (10.30–14.00 hod., případ-
ně do vyprodání zásob) – najdete zde polévku, 
polední zvýhodněný steak, „poctivou hotovku“, 
vegetariánský pokrm a salát. Využít můžete roz-
vozu domů i do firem po Čelákovicích zdarma.
Menu restaurace (15.00–21.00 hod.) se skládá 
z předkrmů, steaků z kvalitních mas, ryb, zvěři-
ny, salátů, dezertů a přibydou i týdenní tematické 
speciality. Kompletní nabídku včetně nápojů a ak-
tuálních informací najdete na webových strán-
kách www.celakovickarestauracevparku.cz  
či facebooku – RestauraceVParkuCelakovice. 
Kde také zjistíte aktuální provoz – při akcích bývá 
provoz omezen. 
K úhradě přijímají hotovost, platební karty a stra-
venky, a to jak v provozovně, tak i na rozvozu. 
Objednávat či rezervovat si můžete na tel.:  
608 812 838.

Provozní doba restaurace
po–pá 10.30–22.00 hod.
so–ne 11.00–22.00 hod.

Provozní doba rozvozu
po–pá 10.30–14.00 hod. -dv-

Foto: archiv restaurace
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dopisy

Pan Ing. Vladimír BAŠUS (ročník 1930) a paní 
Alena BAŠUSOVÁ (ročník 1932) oslavili na konci 
minulého roku 70. výročí svého sňatku – platino-
vou svatbu. Jejich svatba se konala 22. prosince 
1951 na radnici v Čelákovicích, a proto si tuto 
událost připomněli také před budovou radnice 
i po 70 letech s celou svou rodinou.

Dne 6. března uplyne 10 let co 
nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec, syn, bratr a švagr 
pan Jaroslav ROSICKÝ.
Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi. Děkuje ro-
dina.

Dne 19. března uplyne rok od 
úmrtí pana Zdeňka SÝKORY.
S láskou vzpomíná družka 
Jana s rodinou, sestra Irena 
s rodinou a ostatní příbuzní.

Dlouhých 30 let uplyne 
29. března od doby, kdy zemřel 
ve věku 46 let můj manžel pan 
Jaromír MAYER, bývalý za-
městnanec TOSu Čelákovice.
Za tichou vzpomínku děkuji 
všem jeho přátelům, známým, 
hasičům a lyžařům.

manželka Eva Mayerová

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

Noviny staré 30 let
Respekt 25. února – 3. března 1991, z rozhovo-
ru s V. Havlem:
„Zjistil jsem, že je všechno nekonečně kompliko-
vanější, než jsem si představoval. 
Situace je dnes mnohem horší než před rokem. 
To ale neznamená, že bych změnil své názory, 
ideály a představy. Víru, že to dobře dopadne, 
jsem neztratil. Pouze jsem o rok starší, o rok zku-
šeností bohatší, a pouze jsme – jako země – na 
sestupu až na dno krize. Až ho dosáhneme, tak 
se podle mého pevného přesvědčení situace za-
čne zvolna zlepšovat. Nejsem jasnovidec, abych 
viděl do budoucna, ale instinkt mi říká, že to tak 
bude.
Podle mého názoru není ohrožení ze strany So-
větského svazu tak velké, jak si někteří myslí. 
Nedomnívám se, že by nás mohli znovu obsadit.
Ale je tu velké ohrožení ekonomické; může se 
stát, že přestane téct ropa. Po týdnu přestanou 
jezdit auta, létat letadla, nebude možné rozvážet 
potraviny, armáda se stane bezmocnou.“
Respekt 22. – 28. července 1991, z rozhovoru 
s V. Klausem:
„Máme informace, že k prvnímu lednu bylo li-
beralizováno 85 % cen, k prvnímu červnu 5 %. 
Dalších 5 % cenových regulací by mělo skončit 
k prvnímu říjnu.“
Deník Práce 20. února 1992:
„Při srovnání s prosincem 1990, tedy obdobím 
před uplatněním cenové liberalizace, se v lednu 
1992 celkový úhrnný index spotřebitelských cen 
zvýšil o 52,6 %.“
Panečku, to byla inflace! A celá jenom naše. 
Kam se na ni hrabe těch dnešních mizerných 
9,9 % z dovozu! Miloslav Kolínko

poděkování

n  Děkuji sousedům, přátelům a známým z měs-
ta Čelákovic i obce Zelenče za pomoc při pl-
nění posledních přání mého manžela, p. Milo-
slava Hrdinky, stejně tak děkuji za květinové 
dary a projevy soustrasti.

  Dovoluji si též poděkovat MUDr. Melánii Ska-
lické a její nástupkyni MUDr. Ireně Losmann-
ové za celoživotně citlivě vyrovnaný přístup 
k celé naší rodině. Zvláštní mé díky patří 
MUDr. PharmDr. Janu Dvořákovi, primáři on-
kologické kliniky FNKV, za péči a studii TITAN 
2016–2021.

  V neposlední řadě děkuji instituci Domácí 
hospic Nablízku, z. ú., z Lysé nad Labem za 
neocenitelnou pomoc v posledních osmi týd-
nech života tohoto vzácného muže.

 V dokonalé úctě
Slávka Hrdinková

chodíme kolem nich

Každý rok na Zelený čtvrtek o Velikonocích 
odlétají prý všechny kostelní zvony do Říma 
a vracejí se s Bílou sobotou. Třídenní smuteč-
ní ticho bez jejich hlasu, které nastane, je prý 
připomenutím času mezi poslední Ježíšovou 
večeří s učedníky a jeho umučením. Před osm-
desáti lety zmizely zvony z věží čelákovických 
kostelů již 23. března, tedy 11 dní před Zeleným 
čtvrtkem, který tehdy připadl až na 2. duben. 
Neodletěly ale předčasně do Říma, nýbrž byly 
ukradeny, respektive zabaveny na základě ně-
meckého říšského zákona z roku 1940 o shro-
máždění neželezných kovů pro potřeby zbrojní-
ho průmyslu. Po sejmutí z věží je vykonavatelé 
tohoto právního předpisu odvezli do sběrných 
středisek na pražský Rohanský ostrov či na Ma-

niny, odkud spolu s ostatními později putovaly 
lodí do „rajchu“.
Čelákovice takto nenávratně ztratily dva zvony 
z kostela Nanebevzetí Panny Marie, pořízené 
v roce 1924. Zachráněn jako umíráček byl 250kg 
zvon – sv. Josef z téhož roku, a 12kg spíš zvo-
neček – sv. Jan z 19. století. Ze tří zvonů Husova 
sboru byly také odvezeny dva. Na věži zůstal nej-
menší, 130kg zvon – Mistr Jan Hus z roku 1936, 
úředně uznaný za potřebný k signálním účelům, 
například při leteckém poplachu a požáru. Zvony 
uloupené z Husova sboru byly koncem minulého 
století objeveny v Hamburku, avšak již neopra-
vitelné. Dlužno podotknout, že v roce 1942 byl 
odvezen i zvonec z radniční věže.
Podobně – bez ohledu na historickou a umě-
leckou hodnotu – byly zrekvírovány čtyři zvo-
ny z věže kostela Nanebevzetí Panny Marie již 
v roce 1917, tehdy pro potřebu válečné maši-
nérie rakousko-uherské. Jak vyplývá z předcho-
zího textu, byla tato ztráta částečně nahrazena 
dvěma zvony novými v roce 1924, avšak na 
dobu pouhých 18 let.
Přejme si, aby zbývající tři čelákovické věžní 
zvony již nikdy nesloužily k válečným účelům, 
včetně hlášení leteckého útoku či jiného nebez-
pečí. Ivan Vaňousek

Vyloupené věže

Deponie zabavených zvonů na Rohanském ostrově 
v Praze. Zdroj: internet

Zvon Mistr Jan Hus. Foto: -iv-

n  Děkujeme knihovně v Čelákovicích za krásné 
programy pro děti a za jejich velice milý pří-
stup k dětem! Vždy se do knihovny těšíme, 
dýchá tam na nás doslova domácí atmosféra. 
Za to velký dík paní ředitelce Pickové i všem 
kolegyním nejen z dětského oddělení!

kolektiv a děti MŠ Vyšehořovice

Foto: archiv MŠ Vyšehořice
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základní škola
J. A. Komenského 414, Čelákovice
tel.: 326 998 211
e-mail: info@zscelakovice.cz
http://www.zscelakovice.cz

Informační panely
Škola se rozhodla instalovat ve svých vnitřních 
prostorách kvalitní infomační panely s dotyko-
vými zónami s obsahem navrženým přímo pro 
školní prostředí. 
Na panelu budou zveřejňovány informace, které 
si škola přeje sdělit tímto prostřednictvím žákům, 
učitelům i rodičům. Obsah si bude škola aktuali-
zovat podle svých představ, systém je plně kom-
patibilní s online školou. Zobrazovat se tu budou 
aktuální rozvrhy, suplování, jídelníček, školní ča-
sopis, dokumenty školy, školní řád a mnoho dal-
ších. Jednáme o koupi dvou panelů, jeden bude 
umístěný v přízemí školy, druhý v 1. patře. Oba 
panely budou na stěnách chodeb, dobře pří-
stupné a dobře ovladatelné. Velkou výhodou je 
nastavení obsahu podle požadavků školy, pruž-
ná aktualizace, přidávání či odebírání jednotlivých 
příspěvků. 
Nejedná se o levnou záležitost, ale s financová-
ním nám pomůže i SRPŠ. Členové SRPŠ mají 
vizi podpořit každý rok školu formou většího 
projektu – ať už to byl kamerový systém, úprava 
foyer, renovace toalet apod. Instalace moderní-
ho infosystému, který bude sloužit všem dětem, 
přesně splňuje ideu, kterou si SRPŠ vytyčilo.
Až budou panely instalovány, určitě se pochlu-
bíme nejen fotodokumentací, ale i našimi po-
střehy a dojmy. vedení školy

Zápis do 1. tříd
Zápis dětí do 1. tříd (týká se dětí narozených 
1. 9. 2015 – 31. 8. 2016) pro nový školní rok 
2022/2023 bude probíhat ve čtvrtek 7. dubna 
2022 od 13.00 do 17.00 hod. a v pátek 8. dubna 
2022 od 13.00 do 16.00 hod. V polovině března 
bude spuštěna elektronická registrace k zápisu, 
jejíž součástí bude rezervace termínu.
Uvažujete-li o odkladu školní docházky, vyřiďte 
si včas doporučení z pedagogicko-psycholo-
gické poradny a od dětského lékaře. Další in-
formace k zápisu budou průběžně zveřejňovány 
na webových a facebookových stránkách školy.

Renáta Michaliková, zástupkyně ředitelky

základní škola
Kostelní 457, Čelákovice
tel.: 326 990 211
e-mail: skola@kamenka-celakovice.cz
http://www.kamenka-celakovice.cz

Zápis do 1. tříd
Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro škol-
ní rok 2022/2023 proběhne prezenčně ve čtvr-
tek 7. dubna od 13.00 do 17.00 hod. a v pátek 
8. dubna od 13.00 do 16.00 hod. v prostorách 
Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, p. o. (ZŠ 
Kamenka).
Zápis se týká dětí narozených 1. září 2015 až 
31. srpna 2016 a dětí, kterým byl v loňském 
roce povolen odklad povinné školní docházky.
K zápisu se dostaví spolu s dítětem zákonný zá-
stupce, který se prokáže občanským průkazem 
a rodným listem dítěte. V případě žádosti o od-
klad povinné školní docházky je možné již při-
nést doporučení z pedagogicko-psychologické 
poradny a od vašeho dětského lékaře nebo kli-
nického psychologa.
V případě mimořádných opatření bude organi-
zován zápis elektronickou formou.
Aktualizované podrobnější informace naleznete 
na webových stránkách naší školy. Na rodiče 
i budoucí prvňáčky se těší pedagogové z Ka-
menky.

Jiří Kyliánek, ředitel

Významné osobnosti 
českých dějin

V prvním pololetí jsme se ve vlastivědě sezna-
movali s historií naší země do 16. století. Na 
závěr tohoto dějepisného učiva jsme vytvářeli 
projekt zaměřený na osobnosti této doby. Mě 
zaujal císař Rudolf II., protože za jeho působení 
se Praha stala nejvýznamnějším kulturním měs-
tem Evropy. Podporoval umělce, měl rád alchy-
mii, astrologii. Celkově to byl zvláštní člověk.

Sofie Sasyn, žákyně 4. C

Práce Sofie Sasyn

mateřská škola
Rumunská 1477, Čelákovice
tel.: 326 910 911
e-mail: rumunska.ms@seznam.cz
http://ms-materidouska.cz

Harmonie žití
V naší školce se děti průběžně seznamují s mo-
derními technologiemi, jako jsou tablety nebo 
Magicbox. Nyní jsme měli možnost vyzkoušet 
další novinky. Na 14 dní jsme měli zapůjčenou 
novinku Ozobot. S Ozobotem děti rozvíjí krea-
tivitu a logické myšlení. Je to skvělá didaktická 
pomůcka představující nejzábavnější a nejkratší 
cestu ke skutečnému programování a robotice.
Další interaktivní hračkou byl vláček Intelino, 
který mohly děti ovládat na dálku přes aplikaci 
nebo přes ukryté senzory vytvořit příkazy přímo 
na kolejích pomocí barevných lamel. Opět jedi-
nečná možnost vyzkoušet si v praxi užití moder-
ních technologií.
S oběma hračkami se děti současně učily spo-
lupracovat, vnímat svět kolem sebe, soustředit 
se na hru a dokončit započatou hru.
Určitě to není naše poslední setkání s moderní-
mi novinkami. Budeme se i nadále snažit, aby 
se ve školce staly moderní výukové pomůcky 
běžnou součástí výuky.
Předškolní vzdělávání jsme obohatili nejen 
o moderní technologie, ale i o sportovní aktivity.
S dětmi si chodíme zacvičit do sportovní haly 
Vikomt, využíváme možnosti velkého prostoru, 
který nám ve školce chybí. 
Děti si užívají míčové hry, hlavně kopanou, ať už 
na branky, anebo jen tak s kamarády trénují při-
hrávky. Sestavují překážkové dráhy, válí sudy na 
žíněnkách, skáčou přes lavičky, lezou na žebři-

Děti z MŠ v ulici Rumunské. Foto: archiv MŠ

ny. Vše samozřejmě pod dohledem a za pomoci 
paní učitelky.
Pohyb je pro ně samozřejmostí a nutností, proto 
když v chladných a deštivých dnech ještě ne-
mohou chodit na zahradu, vítají cvičení v tělo-
cvičně s velkým nadšením.
I taková obyčejná hra „na babu“ získá ve velkém 
prostoru úplně jiný rozměr. 
Děti se při sportování učí respektovat pravidla, 
dbát na svoji bezpečnost i bezpečnost kamará-
dů, reagovat na pokyn. Posilují obratnost a zvy-
šují svou odolnost.
A jako správní sportovci se na konci cvičení roz-
loučí pokřikem: sportu zdar!

Dagmar Horáčková, ředitelka,  
Lenka Čechová
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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.

12_2016_ZMC.indd   35 28.11.2016   16:23:47

základní umělecká
škola jana zacha
Vašátkova 343, Čelákovice
tel.: 326 991 260
e-mail: info@zuscelakovice.cz
http://zus.celakovice.cz

Informace k přijímacím 
zkouškám pro školní rok 

2022/2023
Přijímání uchazečů o vzdělávání se řídí vyhláš-
kou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém 
vzdělávání. ZUŠ Jana Zacha Čelákovice přijímá 
nové žáky na základě přijímacích talentových 
zkoušek. Konají se zpravidla v měsíci dubnu 
a květnu. Pro každý obor budou vypsané dva 

termíny, zájemci si sami zvolí, kterého z nich 
se zúčastní. K účasti na přijímacích talentových 
zkouškách je potřeba vyplnit (ve všech polož-
kách) a odeslat elektronickou přihlášku ke stu-
diu na našich webových stránkách. 
Škola má hlavní budovu v Čelákovicích, další 
dvě místa poskytovaného vzdělávání jsou v Ze-
lenči a v Jirnech.
Přehled oborů a nástrojů, které se vyučují 
v Čelákovicích:
n  hudební obor – klavír, varhany (chrámové), zob-

cová flétna, příčná flétna, hoboj, klarinet, saxo-
fon, fagot, trubka, lesní roh, tenor, sólový zpěv, 
kytara, elektrická kytara, basová kytara, akor-
deon, housle, viola, violoncello, bicí nástroje;

n výtvarný obor;
n taneční obor;
n literárně-dramatický obor;
n  STUDIO HO (hudební obor pro předškolní žáky);
n  STUDIO TO (taneční obor pro předškolní žáky).

Přehled nástrojů, které se vyučují v Zelenči: 
klavír, zobcová flétna, příčná flétna, trubka, te-

nor, sólový zpěv, kytara, elektrická kytara, ba-
sová kytara, akordeon, housle, bicí nástroje.
Přehled nástrojů, které se vyučují v Jirnech: 
klavír, zobcová flétna, trubka, tenor, lesní roh, 
sólový zpěv, kytara, elektrická kytara, bicí ná-
stroje.

Ke studiu přijímáme přednostně žáky, kteří 
svým věkem k 1. září splňují podmínky pro 
zahájení studia na ZUŠ:
n  6–7 let – hudební, výtvarný, taneční a literár-

ně-dramatický obor;
n  5 let – STUDIO HO, STUDIO TO.
Výjimečně je možné přijmout i žáky mladší. 
V případě volné kapacity školy přijímáme i žáky 
od 8 let.
Konkrétní informace ohledně přijímacích ta-
lentových zkoušek (termíny, požadavky) bu-
dou na našich webových stránkách zveřej-
něny v průběhu měsíce března. Podrobnější 
informace o škole najdete také tam (kontakty 
viz výše).

Jan Bláha, zástupce ředitelky školy 
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Památné stromy ve městě

Památný strom je obecně strom vynikající svým 
vzrůstem, věkem nebo nepůvodním druhem, 
představující výraznou krajinnou dominantu, 
připomínající historické události nebo spojený 
s pověstmi či bájemi. Takové stromy zpravidla 
požívají úctu nebo ochranu od místního obyva-
telstva a jejich právní ochranu mohou zajišťovat 
místní zákonné předpisy.
Na řadě stromů dosud můžeme najít kovové štít-
ky, které na zeleném poli uvádějí bílý nápis strom 
chráněný státem, případně chráněný strom. Ně-
kdy je na těchto štítcích vyznačeno i evidenční 
číslo (případně může být umístěno na samostat-
ném štítku). Toto značení pochází z období před 
rokem 1992, v dnešní době se pro obdobné 
účely používá tabule památný strom.
Historicky se slovním spojením památný strom 
označovaly všechny stromy kmetského věku, 
poutní nebo pamětihodné. Jako právní termín 
sousloví památný strom se nově objevilo v roce 
1992 v zákoně České národní rady č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, kde nahradilo 
původní neustálená a nekodifikovaná označe-
ní, například strom chráněný státem. Současně 
s vyhlášením této ochrany se vyhlašuje ochran-
né pásmo stromu. Vyhlášení znamená, že ošet-
řování stromu (např. ořezávání větví), terénní 
a stavební práce v ochranném pásmu atd. pod-
léhají souhlasu orgánu ochrany přírody – bez 
ohledu na to, kdo je vlastníkem stromu.
Památné stromy mohou být vyhlášeny z ná-
sledujících důvodů:
n stromy mimořádného vzrůstu;
n stromy mimořádného stáří;
n stromy mající zvláštní habitus (celkový vzhled);
n  stromy, které jsou krajinnými dominantami nebo 

jinak výrazně přispívají ke krajinnému rázu;
n  stromy upomínající na určitou historickou 

událost nebo pověst;
n  stromy doprovázející nějakou kulturní památ-

ku (kaple, kostel, boží muka, studánku).
Památné stromy mohou být podle zákona 
o ochraně přírody a krajiny vyhlášeny buď na
základě správního rozhodnutí místně příslušným
orgánem ochrany přírody, což je většinou pově-
řený obecní úřad, městský úřad či magistrát sta-
tutárního města, nebo na základě smlouvy toho-
to orgánu ochrany přírody s vlastníkem stromu.
Ne všechny stromy, které splňují alespoň jedno
z kritérií pro vyhlášení za památný, byly oficiálně 
vyhlášeny památným stromem. Důvody mohou
být například zánik stromu před tímto datem
(nebo před dokončením správního řízení), zamít-
nutí návrhu z důvodu horšího zdravotního stavu
stromu (oficiální vyhlášení ukládá péči o strom,
která je finančně náročná, a v případě stromu,
u něhož je předpokládán časný zánik, by byla
nerentabilní) nebo návrh nebyl podán vůbec.
Celkem bylo k 31. prosinci 2020 v České re-
publice jako památné stromy evidováno 5 498

V České republice je památný strom oficiální označení pro mimořádně významné stromy, je-
jich skupiny a stromořadí, které byly za památné vyhlášeny postupem podle zákona o ochra-
ně přírody a krajiny. Památné stromy jsou evidovány v ústředním seznamu; označují se tabulí 
s malým státním znakem ČR, zpravidla na stojanu poblíž paty stromu.

objektů (solitérů, alejí nebo skupin stromů); vy-
hlášeno bylo do tohoto data 26 917 jedinců, do-
sud existujících se statusem památného stromu 
bylo 24 919 stromů. 
Památné stromy jsou evidovány v Ústředním 
seznamu ochrany přírody, který vede Agentura 
ochrany přírody a krajiny ČR. Památné stromy 
jsou klasifikovány dle druhu, velikosti (obvod 
zpravidla ve výšce 130 cm na zemí), odhadova-
ného stáří a stupně poškození.
Orgán ochrany přírody dohlíží na jejich ošetřo-
vání a vymezuje okolo nich ochranné pásmo. 
Dokud nerozhodne, je jím ex lege kruh o polo-
měru desetinásobku průměru kmene ve výšce 
130 cm nad zemí. Pokud by pak mělo při vý-
stavbě nebo při vybraných hospodářských zá-
sazích (hnojení, postřiky, odvodňování, vyžínání 
klestu) dojít k zásahu do ochranného pásma pa-
mátného stromu, musí mít investor či hospodář 

k takovému zásahu od orgánu ochrany přírody, 
který památný strom vyhlásil, povolení. Bez něj 
je každá vůči památnému stromu potenciálně 
nebezpečná činnost v tomto pásmu zakázána. 
Památné stromy samy o sobě samozřejmě vů-
bec nelze skácet nebo i jinak poškodit.

Památný strom Datum prvního 
vyhlášení

Výška (m)/ 
obvod (cm)

Stáří
(odhad)

Lokace

Čelákovický dub 20. dubna 2012 18/358 110 let k. ú. Sedlčánky – v meandru
středověkého koryta Labe,
zakresleném v mapě stabilního
katastru z roku 1841, v místní
lokalitě Hrad, pozůstatek pů-
vodního porostu lužního lesa

Javor mléč 25. ledna 1983 20/269 110–140 let k. ú. Čelákovice – č. p. 688
Jinan dvoulaločný
(Ginkgo biloba)

20. března 2008 15/196 80 let k. ú. Čelákovice – v areálu ZŠ
Kostelní

Lípa malolistá 25. ledna 1983 20/315 210 let k. ú. Čelákovice – č. p. 688
Lípa u děkanského 
kostela

25. ledna 1983 20/279 160 let k. ú. Čelákovice – u křížku před
vchodem do kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie

Lípa v Záluží 25. ledna 1983 16/346 130–180 let k. ú. Záluží u Čelákovic –
u zvoničky na návsi

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Městský úřad Čelákovice

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Kácení a výsadby stromů a keřů v Čelákovicích v letech 
2017–2021. Zdroj: odbor životního prostředí Měst-
ského úřadu Čelákovice
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Ochranu památného stromu je možné zrušit správním rozhodnutím orgánu 
ochrany přírody, jen když by se v daném případě vyskytl veřejný zájem 
o takové intenzitě, že by převážil nad zájmem na ochranu památného stro-
mu.
Podle Agentury ochrany přírody a krajiny ČR „péče o památné stromy a je-
jich ochrana představuje výraznou oblast ochrany přírody. Do této oblasti 
se promítají jak aspekty přírodovědecké – botanické, ekologické, záchra-
ny genetického bohatství, fytopatologické, tak aspekty historické, etické, 
vztahu člověka k přírodě i ke své historii, dnešku i budoucnosti. Památné 
stromy jsou biologické objekty, ale zároveň jsou i svědky minulosti, jejíž 
odkaz přenášejí do naší současnosti a ponesou jej dál do budoucnosti. 
Budou mít o čem vypovídat dalším generacím. Ty nejstarší mají ve svých 
letokruzích zapsány doby před šesti až devíti sty léty (možná i více), ty nej-
mladší, které jsou dnes vysazovány při různých paměti hodných událos-
tech, budou o nich vypovídat snad i po dalších staletích. Proto má význam, 
možná větší, než jsme si ochotni připustit, věnovat péči památným stro-
mům, ošetřovat je a chránit, především před lidskou zlovůlí, protože lidská 
intolerance, zloba, fobie a vandalismus je to, co nejvíce ohrožuje stromy, 
ale i nás samé, podstatu naší existence“.
V Česku probíhá soutěž Strom roku, kterou pořádá Nadace Partnerství.  
Cílem ankety je najít strom se zajímavým příběhem, který spojuje lidi 
z okolí, posiluje místní komunitu a pomáhá budovat vztah člověka k pří-

V okresu Praha-východ je evidován jeden z nejvyšších počtů památných stromů 
v rámci České republiky. Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Přehled vítězů ankety Strom roku

Ročník Vítěz ankety Kraj

2000 Bystrcká lípa Jihomoravský kraj

2001 Platan u svaté Anny Jihomoravský kraj

2002 Popovský jasan Karlovarský kraj

2003 Buk u kostela v Jihlavě Kraj Vysočina

2004 Památná lípa v Zámrsku Pardubický kraj

2005 Pernštejnský tis Jihomoravský kraj

2006 Lípa u hradu Sádek Kraj Vysočina

2007 Stojanova lípa v Beňově Olomoucký kraj

2008 Lípa Jana Gurreho Jihočeský kraj

2009 Kotelská lípa Liberecký kraj

2010 Hromův dub Olomoucký kraj

2011 Dubová alej ve Skaličce Olomoucký kraj

2012 Lípa z Novodvorské aleje Jihomoravský kraj

2013 Dub ochránce ve Višňové Liberecký kraj

2014 Opatovická borovice Jihomoravský kraj

2015 Tatobitská lípa Liberecký kraj

2016 Lípa v Lipce Pardubický kraj

2017 Ořešák v Kvasicích Zlínský kraj

2018 Zádvorská lípa ve Velkých Opatovicích Jihomoravský kraj

2019 Chudobínská borovice Kraj Vysočina

2020 Jabloň u Lidmanů v Machově Královéhradecký kraj

2021 Lukasova lípa Pardubický kraj

rodě i vztahy mezilidské. Anketa je pořádána každoročně počínaje rokem 
2000.
n nominace: 21. březen (první jarní den) – 30. dubna
n výběr finalistů porotou: květen
n hlasování: červen až září
n vyhlášení vítěze: 20. říjen (Den stromů)

Téma zpracoval
Petr Studnička

Javor mléč a lípa malolistá – rostou v prostoru za ČSOB 
v ulici J. A. Komenského. Foto: archiv města

Jinan dvoulaločný v areálu ZŠ v ulici Kostelní. Foto:  
Michaela Jindřišková

Lípa u kostela Nanebevzetí Panny Marie. Foto: archiv 
města

Zdroj: Nadace Partnerství
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kam ve volném čase 

V případě nepříznivé epidemické situace se akce nemusí uskutečnit.

Městská knihovna
ANKETA „NEJVĚTŠÍ ČELAKOVÁK“
„Kdo z Čelákovic pro vás byl/je největší inspi-
rací nebo vzorem?“ Anketní lístky je možné 
odevzdávat do 30. 6. 2022. Výsledky se dozvíte 
v knihovně v prvním říjnovém týdnu tzv. Týdnu 
knihoven.

čtvrtek 10. 3. 18.30 hod.
Městská knihovna
HRÁTKY S PAMĚTÍ
S lektorkou Renátou Nentvichovou Novotnou, 
certifikovanou trenérkou paměti I. stupně.

sobota 12. – sobota 26. 3.
Městské muzeum a náměstí 5. května
ŘEMESLA POLABÍ
Tradiční výstava, kterou připravuje MDDM Če-
lákovice, p. o., přístupná ve výstavní síni muzea 

kulturní dům
Sady 17. listopadu 1380, Čelákovice
tel.: 326 991 358
e-mail: info@kdcelakovice.cz
http://www.kdcelakovice.cz

Předprodej vstupenek v kanceláři KD: po–čt 
14.00–16.00 hod. Pozor! Zamluvené vstupen-
ky rezervujeme 48 hodin, pak je vracíme znovu 
do prodeje! Při ceně vstupného nad 100 Kč mají 
senioři nad 70 let po předložení OP slevu 50 %. 
Tato sleva platí pouze pro akce, které pořádá 
Kulturní dům přímo. V případě, že je pořadate-
lem externí agentura a KD pouze pronajímá sál, 
slevu nelze uplatnit. Vstupenka je nepřenosná.  
V den konání kulturní akce není předprodej vstupe-
nek. Pokladna otevřena hodinu před začátkem kaž-
dého představení. Prodej vstupenek také on-line na  
kdcelakovice.cz a v síti smsticket (www.smsticket.cz).

středa 9. 3. 19.00 hod.
PŘÍTELKYNĚ
Divadlo, vstupné: 220, 280 a 340 Kč.

Zdroj: Divadlo Ungelt

úterý 15. 3. 9.30 hod.
VELKÁ DOBRODRUŽSTVÍ MALÉHO BROUKA
Pořad pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 50 Kč.

sobota 19. 3. 19.00 hod.
VI. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA ČELÁ-
KOVIC
Tradiční městský ples, kde vystoupí Bigband 
Felixe Slováčka. Hostem večera je legendární 
skupina Yo Yo Band. Vstupné: 450 Kč.

sobota 26. 3. 20.00 hod.
MAŠKARNÍ BÁL ANEB JARNÍ TANCOVAČKA
Taneční zábava, hudba nonstop – Dekameron 
band a Feferon, vstupné: 250 Kč.

neděle 27. 3. 17.00 hod.
DEN UČITELŮ
Předání ocenění – skleněné plakety s věno-
váním – s kulturním programem. Vstup pouze 
pro pozvané.

úterý 29. 3. 8.30, 10.00 a 19.00 hod.
O ROVNOVÁZE SVĚTA
Představení tanečního oboru ZUŠ Jana Zacha 
Čelákovice, vstupné: dopoledne 50 Kč, večer 
140 Kč, neplatí seniorská sleva.

úterý 5. 4. 9.30 hod.
HONZA A STRAŠIDELNÝ DŮM
Pořad pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 50 Kč.

Zdroj: Divadlo Agata

pondělí 11. 4. 17.00 hod.
O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA
Pohádka známá z televize o princezně, která 
neumí vyslovit správně „R“, vstupné: 120 Kč.

čtvrtek 14. 4. 20.00 hod.
HARLEJ
Koncert, kde se jako host představí skupina 
Hanz´s Fuckers, vstupné: 490 Kč.

sobota 16. 4. 20.00 hod.
JASNÁ PÁKA
Legendární kapela v čele s Michalem Amb-
rožem, Davidem Kollerem a Petrem Vášou, 
vstupné: 350 Kč.

úterý 17. 5. 19.00 hod.
MANŽELSTVÍ V KOSTCE
Divadlo, vstupné: 320 a 360 Kč, platí sleva 
ZTP, senior 70+.

úterý 31. 5. 17.00 hod.
LOTRANDO A ZUBEJDA
Muzikálová pohádka, vstupné: 140, 160 a 180 
Kč.

čtvrtek 15. 9. 19.00 hod.
KDYŽ SE ZHASNE
Divadelní komedie, vstupné: 300 a 360 Kč, 
platí sleva ZTP, senior 70+.

sobota 1. 10. 20.00 hod.
HORKÝŽE SLÍŽE
Koncert, vstupné: 370 Kč.

neděle 13. 11.  15.00 hod.
JŮ A HELE VÁNOČNÍ ČAS
Loutková revue, vstupné: 150 Kč.

úterý 15. 11. 19.00 hod.
PŘÁTELÁK
Komedie o fotbalu, vstupné: 320 a 360 Kč, 
platí sleva ZTP, senior 70+.

úterý 6. 12. 19.00 hod.
OSM EUR NA HODINU
Zběsilá komedie o sobectví i štědrosti, vstup-
né: 320 a 360 Kč, platí sleva ZTP, senior 70+.

denně 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.
V sobotu 12. 3. od 10.00 hod. vernisáž výstavy.
Výstavu po jejím skončení doplní další výstava 
prostřednictvím venkovních stojanů na náměstí 
5. května do 19. 5.

pondělí 14. 3. 18.30 hod.
Městská knihovna
VZPOMÍNKA NA RODIČE
Beseda s Michalem Kaplánkem a Jaroslavem 
Zmatlíkem nad knihou „Slova inspirovaná ře-
kou: život a odkaz Emila a Jarmily Kaplánko-
vých“.

středa 16. 3. 17.00 hod.
Městská knihovna
ČAJ O PÁTÉ, S KNIHOU
Aneb Čtenářský klub pro dospělé. Nutné se pře-
dem přihlásit.

čtvrtek 17. 3. 18.30 hod.
Městská knihovna
ALŽBĚTA BÁTHORYOVÁ A ČACHTICKÉ 
PODZEMÍ
Přednáška Milana Zachy Kučery, záhadologa 
a specialisty na hledání pokladů.

středa 23. 3. 13.00–17.00 hod.
Městská knihovna
HRAVÉ ODPOLEDNE S ANDERSENEM
Výjimečně otevřená knihovna, výtvarná dílnička 
s ilustrátorkou Vendulou Hegerovou, křížovky 
a kvízy.

středa 30. 3. 18.00–19.00 hod.
Městské muzeum
KONCERTNÍ PÁSMO VIA VITAE COMENIUS
Jindřicha Macka a Jitky Baštové k výročí 430 let 
od narození J. A. Komenského, vstupné: 50 Kč.
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městská knihovna
Na Hrádku 1092, Čelákovice
tel.: 326 991 515, 326 993 664
e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz
http://knihovna.celakovice.cz

Pozvání do knihovny
Městská knihovna Čelákovice je pro vás stále 
otevřena ve stejném čase. V této době máte 
možnost vybrat si z nepřeberného množství ti-
tulů beletrie i knih naučných ze všech vědních 
oborů v dětském i dospělém oddělení.
Během jarních prázdnin si děti přicházely do 
dětského oddělení knihovny hrát společenské 
hry. Této možnosti mohou využívat i nadále. 
Zahrát si společenské hry s kamarádem, rodi-
či, prarodiči nebo s knihovnicí lze vždy, když je 
knihovna otevřená.
Kromě běžné výpůjční doby, kdy si můžete přijít 
vypůjčit nebo i prohlížet knihy a časopisy anebo 
zahrát hry, pro vás připravujeme také další akce.
HRÁTKY S PAMĚTÍ
Ve čtvrtek 10. března od 18.30 hod. se koná 
pravidelné setkávání při pořadu Hrátky s pa-
mětí, které si pro návštěvníky připravuje Renáta 
Nentvichová Novotná, certifikovaný trenér pa-
měti I. stupně.

SLOVA INSPIROVANÁ ŘEKOU
Ve spolupráci s Michalem Kaplánkem připra-
vujeme vzpomínkový večer na významného 
hudebníka z Čelákovic Emila Kaplánka s ukáz-
kami nahrávek jeho skladeb. Srdečně jste zváni 
v pondělí 14. března od 18.30 hod. V roce 2020, 
k 20. výročí úmrtí, Michal Kaplánek a jeho bratr 
Jaroslav Zmatlík vydali knihu z textů obou rodi-
čů. „V roce 2020 uplynulo již dvacet let od smrti 
mých rodičů – Emila Kaplánka († 19. 3. 2000) 
a Jarmily Kaplánkové († 9. 5. 2000). Toto výro-
čí je pro mě příležitostí, abych rodičům splatil 
jeden z mnoha dluhů, které vůči nim jako syn 
mám. Oba dva byli umělecky činní, ale za svého 
života jejich literární a hudební díla neměla ta-
kovou publicitu, jak by si zasloužili. V roce 2008 
se nám podařilo uspořádat v Městském muzeu 
v Čelákovicích koncert z tatínkových skladeb, do 
nějž byla zakomponována také recitace několi-
ka maminčiných básní. Tyto básně ovšem zů-
staly nevydané. Proto jsem se rozhodl připravit 
maminčiny básně k vydání. A jelikož tatínek byl 
nejen hudebně činný, ale také si psal celý život 
deník a z něho vytvořil svoje paměti, zdálo se mi 
vhodné, abych k maminčiným básním přidal vý-
běr z tatínkových textů. A tak jsme se – já a můj 
bratr Jaroslav Zmatlík – dali do práce: vybrali 
jsme texty obou rodičů a doprovodili vlastními 
vzpomínkami, životopisy a komentáři. Tak vznik-
la publikace, která bude mít jedinečnou hodno-

tu pro ty, kdo moje rodiče znali, ale také bude 
významným dobovým svědectvím pro další čte-
náře.“ Knihu „Slova inspirovaná řekou“ najdete 
i v Městské knihovně Čelákovice.
ČAJ O PÁTÉ S KNIHOU ANEB ČTENÁŘSKÝ 
KLUB PRO DOSPĚLÉ
Pravidelné setkávání nad knihami, tentokrát ve 
středu 16. března od 17.00 hod. Na tuto akci 
je nutné se předem přihlásit na výše uvedených 
kontaktech.
ALŽBĚTA BÁTHORY
Mnoho Čechů se o kruté grófce Báthoryové 
dozvědělo z knihy Joža Nižnánského Čachtická 
paní. V této romantické historizující knize, která 
vyšla poprvé už v roce 1932, je popsáno pravdi-
vě mnoho skutečností. Ať už se to týká její zvrá-
cené povahy, ale také podzemních chodeb pod 
starými čachtickými budovami – Nádašdyov-
ským kaštielem, Drughetovskou kúrií a možná 
i kostelem. A kde leží tělo vražedkyně? To vše 
vám zodpoví přednáška spisovatele a kreativ-
ního ředitele CS filmu Milana Zachy Kučery ve 
čtvrtek 17. března od 18.30 hod.

HRAVÉ ODPOLEDNE S ANDERSENEM
Knihovna bude výjimečně otevřena ve středu 
23. března odpoledne od 13.00 do 17.00 hod.
Pro zájemce budou připraveny kvízy, křížovky,
doplňovačky a přetahovačky s literárními téma-
ty. Během odpoledne si můžete od 14.00 do
16.00 hod. vyrobit jarní ozdobu při výtvarné díl-
ničce s ilustrátorkou Vendulou Hegerovou.

Naděžda Picková, ředitelka

kultura / volný čas

Hrátky s pamětí. Foto: archiv knihovny

Alžběta Báthory. Zdroj: archiv knihovny

Hravé odpoledne. Foto: archiv knihovny

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

Pořádáme
Jarní kurzy plavání zahajují 4. března, plave se 
každý pátek v Městském bazénu v Čelákovi-
cích. Více informací na tel.: 326 991 217.
V sobotu 12. března se v Městském muzeu 
v Čelákovicích od 10.00 hod. uskuteční slav-
nostní vernisáž k výstavě Řemesla Polabí. Na 
vernisáž jste srdečně zváni.
V sobotu 7. května se od 10.00 hod. v Kul-
turním domě uskuteční nepostupová taneční 
soutěž Čelákovická duběnka. Do soutěže se 
mohou přihlásit pouze amatérské taneční sku-
piny, začínající kroužky při základních školách 
či domech dětí a mládeže. Bude zde k vidění 
několik tanečních stylů, jako je street dance, 
show dance, disko a modern dance. Po celou 
dobu soutěže bude v přilehlých prostorách 
probíhat doprovodný program, např. výtvarné 
dílny, řemeslné stánky, workshopy (některé ak-
tivity zdarma, některé za poplatek). Více infor-
mací o soutěži naleznete na našich webových 
stránkách.
Kurz inline bruslení pro děti od pěti let začíná 
v pátek 1. dubna na dopravním hřišti v 16.30 
hod. Děti se naučí první bruslařské „krůčky“, 
jízdu vpřed, vzad, zatáčení, brzdění. Vše zá-
bavnou a hravou formou. Cena kurzu je 500 Kč. 
Více informací na tel.: 724 051 035.

Veronika Kratochvílová

Kariérové poradenství 
pro děti a mládež

Nabízíme zdarma osobní konzultace pro děti 
a mládež v oblasti kariérového poradenství. 
Přemýšlíte o svém dalším vzdělání? Potřebu-
jete pomoc při rozhodování, nalezení svého 
talentu a uvažujete nad potřebnými kompe-
tencemi pro uplatnění na trhu práce? Kon-
taktujte nás, rádi vám s výběrem pomůžeme. 
Společně se zamyslíme nad vašimi preferen-
cemi, zhodnotíme vaše silné a slabé stránky, 
osobnostní předpoklady. Cílem je podívat se 
na další kariérové kroky z více úhlů a různých 
pohledů, a najít tak ideální řešení šité přímo na 
míru každého z vás. Osobní konzultace probí-
há formou rozhovoru s žákem u nás v MDDM, 
poté je možná konzultace i s rodiči (osobní či 
telefonická). Zároveň je možné osobní kon-
zultaci využít i v rámci výběru vhodné volno-
časové aktivity, která může rozšiřovat důle-
žité kompetence, a tím se specializovat na  
konkrétní obor. Kariérové poradenství provo-
zuje v MDDM kmenový pedagog s vysokoškol-
ským diplomem z oboru personalistiky a další-
ho vzdělávání – Veronika Kratochvílová. Více 
informací na tel.: 724 051 035 nebo e-mailu: 
veronika.kratochvilova@mddmcelakovice.cz.

Naděžda Pokorná, ředitelka



houbařské okénko

Urnička pohárová, 9. 2. 2022, okolí Čelákovic. Foto: 
Miroslav Rudolf

Urnička pohárová

Jak vlastně každý rok zmiňujeme, s blížícím se 
jarem nastává jediné roční období s převahou 
vřeckovýtrusných hub. V tomto článku se chce-
me zabývat vřeckovýtrusným druhem, který 
patří k těm nejvzácnějším, jaký lze v našem blíz-
kém okolí najít. Jedná se o urničku pohárovou, 
která má hned několik českých názvů. Vedle 
„urnička pohárová“ se lze běžně setkat s názvy 
„urnička pohárovitá“, „urnička kráterovitá“ či 
„zvoneček pohárovitý“. 
Popis: plodnice o velikosti 1 až 4 cm (výjimečně 
až 6 cm) jsou kožovitě tuhé, skládající se z horní 
výtrusotvorné části a sterilní stopky (třeň). Hor-
ní část je v mládí kulovitá či hruškovitá, později 
přechází do tvaru číše či urny se zubatým ústím. 
Vnitřní strana je černá, vnější od šedočerné do 
hnědočerné, často s rozpraskanou pokožkou. 
Třeň je u některých plodnic nevýrazný, čas-
to zanořený v substrátu. U některých plodnic 
může být naopak relativně velký.  Celkově se 
jedná o nepříliš nápadnou houbu, kterou lze 
v okolním substrátu (spadaném listí) velmi snad-
no přehlédnout, a tím pádem jen obtížně najít. 
Roste od počátku zimy do časného jara na 
zbytcích dřeva zanořených v půdě či zetlelých 
pařezech listnáčů (líska, habr, jilm) v humózních 
lesích nižších poloh, často na bazickém podloží. 
V případě našeho opakovaného nálezu vyrůsta-
la z živých částečně odkrytých kořenů listnáčů 

volný čas / sport
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V minulém roce jsme uspořádali první sportov-
ní týdenní kemp v rámci projektu Děti na startu, 
který byl velmi úspěšný a kterého se zúčastnily 
především děti předškolního a raného školního 
věku. Sešla se zde skvělá parta veselých dětí, 
které se s radostí a nadšením zapojovaly do 
všech pohybových aktivit. Děti získaly zkuše-
nosti s gymnastikou, atletikou, míčovými hrami 
a s koordinačně náročným cvičením, a to maxi-
málně hravou a prožitkovou formou. Kemp nám 
potvrdil, jak moc sport dětí baví a jak je naše 
práce tímto smysluplná. 
V tomto roce opět uskutečníme již 2. letní 
sportovní kemp pro děti ve věku od 5 do 10 
let. Přihlásit děti můžete na celý týden nebo 
i na jednotlivé dny. Kempy budou probíhat ve 
dvou termínech, a to I. turnus 25.–29. července  
a II. turnus 1.–5. srpna v Čelákovicích. Bližší infor-
mace získáte na tel.: 776 635 588, 777 065 089 
nebo na e-mailu: detinastartu@email.cz. Nevá-
hejte, volejte, pište! 

Vlaďka Barešová, Helena Dozorcová,  
Sportovní akademie Čelákovice, z. s.

Letní sportovní 
dětský kemp

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 tel.: 739 033 163.

Swapovaní – každé pondělí, na téma jarní ob-
lečení.

Tak trochu jiné úterky v Jurtě: 8. 3. výtvarka 
– přáníčko pro maminku; 15. 3. tělocvik s bub-
nováním; 22. 3. „Jurťáčku, povídej pohádku!“;
29. 3. výtvarka – velikonoční kuřátko a zajíček.

Klub náhradních rodin: seminář „Rozvoj na-
dání a potenciálu jako cesta k budoucí úspěš-
nosti“, 19. 3., 10.00–16.00 hod., lektor Vladi-
mír Šik, pro pěstouny a zájemce o náhradní 
rodinnou péči. Další informace: Lenka Slová-
ková, e-mail: lenka.slovakova@rc-routa.cz, 
tel.: 776 152 929.

Dětský bazárek v Mateřském centru Čelá-
kovice, pátek 25. 3., 9.00–18.00 hod., sobota 
26. 3., 9.00–12.00 hod., příjem věcí ve čtvrtek
24. 3. od 17.00 hod. Další informace: Jitka
Fořtová, e-mail: jitka.fortova@gmail.com.

Dobročinný obchůdek, dočasně uzavřen, 
otevření plánujeme od dubna.

Plavecké kurzy pro děti od 2 do 15 let, jarní 
kurz od dubna, přihlášky a informace viz web, 
e-mail: plavani@rc-routa.cz, tel.: 721 355 798.

Jazykové kurzy
Angličtina od předškoláků až po úroveň kon-
verzace, výukové dny pondělí nebo středa, 
16 lekcí (60 min) 2 200 Kč, e-mail: anglictina@
rc-routa.cz;
Němčina pro začátečníky (nebo školáky, kteří 
letos začali ve škole němčinu) a mírně pokroči-
lé, 16 lekcí (60 min) 2 200 Kč, tel.: 721 355 798, 
e-mail: nemcina@rc-routa.cz.

Léto s Routou 2022, zbývá několik volných 
míst na některé naše příměstské tábory:
11.–15. 7., Cesta do vesmíru, pro děti 5–8 let;
18.–22. 7., Čelákovické záhady, s. r. o., pro 
děti 7–12 let;
25.–29. 7., Tajemství středověku, pro děti 
7–12 let;
1.–5. 8., Záchranáři, pro děti 7–12 let;
15.–19. 8., Míčový, pro děti od 8 let;
15.–19. 8., Jak krtek uzdravil myšku, pro děti 
od 4 let;
22.–26. 8., Angličtina, pro děti 5–14 let, skupi-
ny dle věku a znalostí.

Pobyt rodičů s dětmi, 7.–14. 8., Hejnice v Ji-
zerských horách, pojeďte s námi do „cirkusu“, 
uvidíte klauny, vycvičené tygry, koně i opice. 
Nabídneme vám spoustu výtvarných, hudeb-
ních, a hlavně sportovních aktivit. Bližší infor-
mace: Martina Vlčková, tel.: 737 647 968.

Církev bratrská 
Čelákovice

Pořádáme v termínu 3.–9. července 2022 Eng-
lish camp – pobyt pro všechny generace, denní 
konverzace a výuka v angličtině s americkými 
lektory, pro začátečníky i pokročilé, spole-
čenské večerní programy, domácí i zámořské 
sporty, doprovodný program pro děti s výukou 
angličtiny. Cena od 4 500 Kč. Bližší informace 
zde: www.cb.cz/celakovice, tel.: 731 172 650, 
e-mail: celakovice@cb.cz.

Jana Luhanová

(bříza, lípa), což je případ, který je v literatuře 
uváděn jako méně častý.
Vyskytuje se vzácně, proto je zapsána v Čer-
veném seznamu makromycetů (velkých hub) 
v kategorii CR – kriticky ohrožený druh, to je 
v případě hub druhý nejvyšší stupeň ohrožení 
po kategorii EX – nezvěstný. Zejména pro svoji 
vzácnost je považována za nejedlý druh. Sys-
tematicky je řazena do čeledi „masečníkovité“, 
tj. do příbuzenstva „ztraceného svatého grálu 
české mykologie“, kterým je masečník kulovitý, 
jenž byl na území ČR nalezen naposledy v še-
desátých letech dvacátého století. Závěrem dě-
kujeme naší, pro mykologii zapálené kamarádce 
paní Heleně Vokálové, za „objev a upozornění“ 
na lokalitu s tímto vzácným druhem.

Miroslav Rudolf a Ondřej Tomeček,  
Spolek houbařů Čelákovice

Účastníci loňského sportovního kempu v rámci projektu 
Děti na startu. Foto: archiv pořadatelů
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TJ Spartak Čelákovice

Šachový oddíl
Máme za sebou první dva měsíce nového roku, 
a jak jsme do něj vstoupili postupem našeho 
staršího týmu, tak pokračujeme. První soutěží 
byla Chess Lady v Táboře. Pod vedením Pe-
tera Jandy se sem vydalo hned 7 dívek do tří 
kategorií, aby se pokusily uloupit nějakou trofej. 
A jakpak si naše slečny vedly? Kategorie A 2006 
a starší – Alexandra Badová 6. místo. Kategorie 
B 2007–2011 Karina Nela Müllerová 8. místo, 
Žasmína Vinogradova 24. místo a Natalie Bado-
vá 25. místo. Kategorie C 2012 a mladší Sabina 
Jeníková 5. místo, Nikol Kubalová 8. místo a Iva-
na Mauricová 15. místo. Všem blahopřejeme, 
pro Sašu, Žasmínu a Natalii to byl úplně první 
turnaj a jejich výkon je příslibem do budoucna.
Co nového v našem klubu? Největším úko-
lem je příprava 11 našich členů na Mistrovství 
České republiky v šachu. Tato příprava je v pl-
ném proudu, chystá se závěrečné soustředě-
ní. Komu že to vlastně budeme v termínu od 
12. do 19. března držet palce? Kategorie D10:
Tess Hujová, Sabina Jeníková, Linda Vlčková, 
Nikol Kubalová a Ellen Topenčíková. Kategorie 
H10 Jáchym Fadrný. Kategorie H12 Bruno To-
penčík. Kategorie D12 Linda Kubíčková. Kate-
gorie D14 Karina Nella Müllerová. Na svou šanci 
čeká dvojice náhradníků Tomáš Sedmihradský 
a Jan Mauric. Pokud by jim to nevyšlo, zúčastní 
se po boku trenérů Zbyňka Jankovského a Pe-
tera Jandy Mistrovství České republiky amatérů 
pouze ve vedlejším sále. K této dvojici se již pře-

Čelákovické šachistky. Foto: archiv oddílu

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

Městský bazén
OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

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

(19.00–20.00 pronájem 2x dráha)
st 6.15–7.30 14.00–15.00 19.00–21.30
čt – – –
pá 6.15–7.30 14.00–15.00 17.00–21.30
so – 11.00–21.00

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

(9.00–11.00 senioři)
Upozornění:
V průběhu otevírací doby pro veřejnost může být kdy-
koli jedna plavecká dráha vyhrazena k jiným účelům.

OCR Čelákovice

Závodní sezona zahájena!
První dva měsíce roku 2022 nám rovnou ote-
vřely závodní sezonu. Nejprve jsme vyrazili do 
Dobřan, kde nás během mrazivého a větrného 
víkendu čekala krátká a střední trať z dílny Pre-
dator Race. Ačkoliv mělo jít o zimní variantu zá-
vodů, absenci sněhu jsme si v obou případech 
vynahradili umístěním v TOP 5 mezi týmy. Další 
zastávkou byla pevnost Josefov u Jaroměře, 
kde nás organizátoři neochudili ani o průběh 
podzemím, ale ani řekou Metují. To jsou ty chví-
le, kdy úročíme naše celoroční otužování.
V průběhu ledna a února jsme realizovali akci 
Moje první desítka, jejímž cílem bylo dodat 
sebedůvěru lidem, kteří začínají běhat. Máme 
radost, že se nám podařilo „vyrobit“ 12 běžců, 
a můžeme tak v našem městě přispívat ke zdra-
vému životnímu stylu stále více lidem.

Honza Pfeffer, OCR Čelákovice

Predator Race Dobřany. Foto: archiv OCR Čelákovice

dem přidal náš v současnosti nejnovější dospě-
lý člen Dalibor Fadrný.
Co se klubových soutěží týče, naše týmy se po-
stupně prokousávají tabulkami směrem nahoru. 
Tým A je v současnosti na 6. místě, tým B je na 
10. místě a tým C na 7. místě.

Peter Janda
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fotbal

UNIONSKÉ TÁPÁNÍ
V úterý 25. ledna proběhla v Městské knihovně 
beseda představitelů klubu Václava Tichého 
a Milana Šikla, autora publikace 100 let fotbalu 
v Čelákovicích, což byla vlastně závěrečná teč-
ka za oslavami ve městě. Skončilo slavení – za-
čala práce.
Jak jsem psal minule, trenér Skuhravý povolal 
do přípravy hráče A–mužstva i dorostu. Během 
přípravy se musel vyrovnat s neúčastí Kade-
řábka, který se připravuje v Benátkách (v Uni-
onu od léta 2016, sehrál 144 zápasů a vstřelil 
92 branek). Na jaře neuvidíme v dresu Unionu 
ani Kovalova (zatím v Horkách). O místo v se-
stavě budou usilovat navrátilci z hostování 
v Neratovicích – Silvestr Janák a Adam Hromas. 
Pochopitelně nějaké šance dostanou v přípravě 
i dorostenci.
V současné době mají hráči za sebou zhruba 
polovinu přípravného období a výsledky bohu-
žel nejsou příliš lichotivé. Byla sehrána tři utkání 
a pouze jednou si připisujeme výhru. Částečnou 
omluvou může být fakt, že momentálně jsou 
v kurzu hory, a tak účast je ovlivněna touto sku-
tečností. Přibližme si dosud sehraná utkání.
AFK NEHVIZDY–SK UNION 2:3
Branky: Haloun 2, Filip
Průběh úvodního utkání přípravy ovlivnil silný vítr, 
a tak oba celky se potýkaly s přesností. Byli to 
hráči hostujícího celku, kteří se po samostatné 
akci Halouna ujali vedení. V závěru první půle do-
mácí využili nedorozumění našich zadáků a srov-
nali. Úspěšně vstoupili i do druhé půle a otočili 
skóre na 2:1. V závěru utkání měli více sil hráči 
Unionu a rozhodli utkání ve svůj prospěch.
SC XAVEROV–SK UNION 4:1
Branka: Skalický
V prvním poločase to bylo ze strany Unionu 
hodně naivní vystoupení s celou řadou nepřes-
ností, což vyhovovalo zkušenějším hráčům Xa-
verova. Využili nabídnutou šanci a do přestávky 
si zajistili třígólový náskok. Druhý poločas při-

nesl přece jen zlepšení, ale skóre se výrazně 
neměnilo. Domácí již výhru uhájili a v samém 
závěru ještě přidali jednu branku.
FK STARÁ BOLESLAV–SK UNION 7:1
Branka: Náhlovský (z penalty)
Hráče sháněl trenér po celý víkend, neb řada jich 
využila jarních prázdnin k rekreaci. Již v 6. min. 
po chybě brankaře šel soupeř do vedení. Po 
vedoucí brance stouplo domácím sebevědomí 
a získali mírnou převahu. Unionu naopak chybě-
lo přesné a pohotové zakončení. V úvodu druhé 
části měl možnost Vacek, ale na dvakrát trefil 
obránce. Hostím rychle docházely síly a skóre 
narůstalo. Podařilo se jen korigovat Náhlovské-
mu v 88 min. z penalty.

Přátelsky hrál také dorost: ADMIRA U 16–SK 
UNION 2:1, branka: Pitrůn.

Mistrovská soutěž I. A třídy zahajuje 16. kolem 
12. března v 10.15 hod. utkáním SK UNION–
LUŠTĚNICE, pokračuje 19. března v 15.00 hod., 
REJŠICE–SK UNION, a 26. března v 10.15 hod., 
SK UNION–ZÁRYBY. Doufejme, že v mistrov-
ské soutěži budou výsledky Unionu lepší než
v přípravě. Milan Šikl

Doba, kdy zimní turnaje bývaly skutečně zimní (rok 
2009). Foto: archiv M. Šikla

florbal

V Národní lize zbývá odehrát poslední kolo, 
o složení týmů pro play-off i play-down už je ale
rozhodnuto. Orka se díky vítězné šňůře bezpeč-
ně usadila v první osmičce, a poslední zápasy
tak můžeme využít pro ladění formy do vyřazo-
vacích bojů.
ORKA–TJ TURNOV 7:1
V důležitém zápase jsme byli favorité a díky na-
sazení a soustředěnému výkonu jsme si šli od
začátku zápasu za vítězstvím. Naše obrana byla
velmi těžko prostupná a naopak konto soupeře
jsme postupně zatěžovali vstřelenými brankami.
Po dvou třetinách jsme vedli 5:0 a i v závěrečné
části jsme nepolevili, škoda jen obdržené bran-
ky, která zmařila čisté konto výborně chytající-
mu Žáčkovi.
ORKA–FLORBAL TJ KOBYLISY 13:2
V utkání se nám podařil vstup do zápasu, když
jsme po deseti minutách vedli 4:0, a zlomili
tak tradiční úpornou obranu soupeře. I nadále
jsme v zápase dominovali a hosty jsme jasně

Orka – čtyři výhry v řadě znamenají jistotu play-off

Tým mužů po vítězném utkání s TJ Kobylisy. Foto:  
Lukáš Bajer

přehrávali, až se zrodil jasný výsledek, který 
znamenal rozhodující body do tabulky. I díky 
dalším výsledkům v tomto kole jsme si s před-
stihem zajistili místo v první osmičce znamena-
jící play-off.
SK FLORBAL BENEŠOV–ORKA 7:8
Dohrávané utkání mělo parametry vyřazovacích 
bojů. Celý zápas jsme drželi těsné vedení a do-
mácí dotahovali. I přes závěrečný nápor Bene-
šova se nám podařilo udržet vítězství do samé-
ho závěru. Utkání bylo velmi bojovné a potvrdilo 
naši narůstající formu.
ORKA–FBC PLZEŇ 10:6
Proti třetímu týmu tabulky jsme znovu začali 
velmi dobře a dostali jsme se do dvoubrankové-
ho vedení. Zlom nastal ve druhé třetině, kterou 
jsme vyhráli 3:0, a nasměrovali jsme se tak ke 
čtvrté výhře v řadě. V utkání padlo dohromady 
9 branek v přesilových hrách, kdy oba týmy 
využily početní převahy čtyřikrát, nám se navíc 
podařilo skórovat v oslabení. 

Junioři pokračovali v dalším turnaji na vítězné 
vlně, přestože měli výraznou marodku a v zákla-
du nastoupili s dvěma gólmany v útoku a s řa-
dou dorostenců. I tak kluci vybojovali dvě výhry.
SK ALIEN NATION–ORKA 2:11
První třetina skončila překvapivě jednoznačně 
výsledkem 5:0 a také v dalším průběhu měl zá-
pas jasný průběh. 
TATRAN STŘEŠOVICE C–ORKA 6:7
Vyrovnané bojovné utkání rozhodla v náš pro-
spěch poslední třetina, když se nám podařilo 
otočit skóre v náš prospěch a vítězství jsme 
uhájili i přes závěrečný nápor Tatranu.
Informace o aktuálním dění v klubu naleznete 
na www.orka.cz. Martin Bajer




