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Změna provozovatele vodo-
hospodářské infrastruktury ...
Od 1. 1. 2016 bude nově provozovat vo-
dohospodářskou infrastrukturu v Čelákovi-
cích společnost 1. SčV, a. s., která nahradí 
dosavadního provozovatele.

Malé ohlednutí za letošní 
„svatební sezonou“ ...............
V roce 2015 bylo před Městským úřadem 
Čelákovice uzavřeno 93 sňatečných 
obřadů.

Nové jízdní řády vlaků i auto-
busů .......................................
Od 13. prosince 2015 začínají platit 
nové jízdní řády vlaků i autobusů. Více 
vlaků obslouží v  pracovní dny zastávku 
Čelákovice-Jiřina.
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Adventní vystoupení žáků ZUŠ Jana Zacha v sobotu 28. listopadu 2015. Foto: -dv-

•  Josef Pátek, starosta, Petr Studnička, místostarosta II

V pondělí 9. listopadu byly uděleny každoroční ceny Americké-
ho betonářského institutu (ACI) v rámci soutěže ACI Excellence 
Awards 2015. V coloradském Denveru převzali ocenění z rukou 
prezidentky ACI Sharon L. Wood i zástupci města Čelákovic 
a projektové společnosti Pontex za vynikající a inovativní prove-

dení stavby bezbariérové lávky přes Labe v Čelákovicích. Zavěšená lávka má největší pole 
v České republice.
Výstavba lávky byla zahájena v listopadu 2012 a dokončena v dubnu 2014. Jde o první realizovanou 
stavbu v České republice, při které byl využit beton velmi vysokých pevností (UHPC) s rozptýlenou 
drátkovou výztuží. Druh betonu UHPC C130/150 byl vyvinut společností TBC Metrostav z místních 
materiálů na základě rozsáhlého výzkumu podpořeného z národních zdrojů. 

Čelákovická zavěšená lávka přes Labe  
získala prestižní ocenění  

Amerického betonářského institutu 

pokračování na str. 5

Společně přejeme všem občanům Čelákovic, Sedlčánek, Císařské Kuchyně a Záluží  
příjemné prožití svátků vánočních a úspěšný vstup do nového roku 2016.  

Hodně zdraví, štěstí a hlavně spoustu krásných chvil v blízkosti našich nejbližších.
Josef Pátek, Miloš Sekyra, Petr Studnička
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ZPRAVODAJ MĚSTA ČELÁKOVIC. Ročník 37 (rok 2015), číslo 12. Periodický tisk územního samosprávného celku vydává město Čelákovice, vychází 11x nebo 12x ročně, www.celakovice.cz, IČ 240117, 
DIČ CZ00240117, v nákladu 5 800 kusů. Zajišťuje Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, odbor školství, informací a kultury. Adresa redakce: Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, 250 
88 Čelákovice, Dagmar Vitáčková – redakce, tel.: 326 929 110, fax: 326 991 237, e-mail: zpravodaj@celakovice.cz. Redakční rada: Petr Studnička – předseda, Adéla Dvořáková, Radovan Havránek, 
Richard Nejman, Jana Poklopová, Martin Rych, Vladislav Švestka, Ivan Vaňousek, Jan Volín. Příspěvky v doporučeném rozsahu cca 1 500 znaků zasílejte na adresu redakce, vždy do 15. dne v měsíci, 
není-li na stránkách ZMČ uvedeno jinak. Redakční rada si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků, případně jejich neotištění. Archiv vydaných čísel bez inzerce ve formátu pdf –  
www.celakovice.cz, oddíl Informace, sekce Zpravodaj. Tiskne: CALAMARUS, s. r. o., Pod Táborem 54/10, 190 00 Praha 9, IČ: 48536181, www.calamarus.cz. Tiskárna neodpovídá za kvalitu reprodukcí 
nekvalitních fotografií a předloh. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky – MK ČR E 12704. Vyšlo dne 2. 12. 2015 v Čelákovicích.  POZOR! Uzávěrka pro číslo 1/2016 je 10. 12. 2015.

úvodník

S M S  I N F O K A N Á L
Informace zdarma přímo do vašeho telefonu.
Služba města Čelákovic umožňuje upozornit

na krizové situace, náhlé události apod.
Registrujte se zasláním SMS na číslo:

605 733 680
(zpoplatněno jako běžná SMS)

Formát zprávy pro registrování:
IK CELAK REGISTRUJ

(pro odregistrování: IK CELAK ODREGISTRUJ)
POZOR! Potvrzovací zprávy nejsou zasílány!

Je důležité dodržet formát zasílané SMS,
jinak nedojde k přihlášení nebo odhlášení.

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.

Reklamace roznosu 
Zpravodaje

Vážení čtenáři, protože redakční rada zachytila 
stížnosti na roznos našeho periodika (zajišťuje 
za úplatu Česká pošta, s. p., pobočka Čeláko-
vice), zveřejňujeme, jak je možné reklamaci na 
roznos uplatnit.
Nejlépe zaslat co nejdříve e-mailem na zpravo-
daj@celakovice.cz adresu, kam nebyl Zpravo-
daj dodán. 
Redakce bude mít jasnou představu o rozsahu 
stížností a zároveň je předá zodpovědné osobě, 
která zajistí nápravu.
Děkujeme za pochopení.

POZOR
NA UZÁVĚRKU ZMČ!

Uzávěrka lednového čísla (1–2016) Zpravodaje
je již ve čtvrtek 10. 12. 2015.
Číslo vyjde přibližně 6. 1. 2016.

•  Zuzana Mutínská, vedoucí odboru životního prostředí

RODINNÉ DOMY
Svozová společnost AVE.CZ svážející popelnice od rodinných domů bude v průběhu vánoč-
ních svátků svážet komunální odpady ve stejné dny, jak je po celý rok běžné.
Letošní rok končí lichým týdnem a příští rok lichým týdnem začíná. Jsme si vědomi, že nelze, zvláště 
o Vánocích, jednu oblast obsloužit 2x po sobě a druhé oblasti (svážené v sudém týdnu) svozovou služ-
bu neposkytnout. Z tohoto důvodu bude AVE.CZ svážet v prvním týdnu roku 2016 odpady z obou 
oblastí, tedy v lichém týdnu i oblast pravidelně obsluhovanou v sudém týdnu. Prosíme, počítejte 
s tím a nezapomeňte vystavit v den svozu včas sběrné nádoby. Odpady se budou svážet vždy v prů-
běhu celého dne od časných ranních hodin.
SÍDLIŠTNÍ ZÁSTAVBA
Svozce Technické služby Nymburk, který sváží kontejnery v sídlištní zástavbě, bude svážet ko-
munální odpad ve středu 23. 12. 2015 jako obvykle a ve čtvrtek 24. 12. 2015 jen v dopoledních 
hodinách. 
Prosíme, počítejte s tím, že svozce bude svážet odpady v časných ranních hodinách, o svátcích jsou 
otevřené jen některé skládky a pouze dopoledne. 
Mimořádný vánoční svoz komunálních odpadů proběhne pouze v sídlištní zástavbě v pondělí 
28. 12. 2015 dopoledne. 
Neočekávejte, že v tento den budou vysypány všechny kontejnery o objemu 1 100 litrů. Technické 
služby Nymburk vyvezou jen některé kontejnery tak, aby vám vznikla volná kapacita pro odkládání 
odpadů do dalšího plánovaného svozu.
Další plánovaný svoz kontejnerů v sídlištní zástavbě proběhne jako obvykle ve středu 30. 12. 
2015 a ve čtvrtek 31. 12. 2015. Svezeny budou všechny odpady ze sídlištní zástavby.

Ve středu 23. prosince 2015 NENÍ na Městském 
úřadu v Čelákovicích ÚŘEDNÍ DEN.
Ve středu 30. prosince 2015 jsou zkráceny 
úřední hodiny do 12.00 hod.

Vánoce jsou tady!
Rok s rokem se sešel a máme tu znovu ad-
ventní čas. Jsem velmi rád, že jsme společně, 
letos již po devatenácté, slavnostně rozsvítili 
vánoční strom města. Celá akce se povedla 
a myslím, že to byl příjemný vstup do nejkrás-
nějšího období v roce.

Věřím také, že dvě překvapení, která jsme pro 
vás připravili, se budou líbit. Jedním z nich je 
vánoční osvětlení historické budovy radnice 
a druhým veřejné bruslení. 
Pokud si ale chcete bruslení opravdu užít, tak 
je nutné mít kvalitně nabroušené brusle, pro-
tože jinak je to na umělém povrchu velká dřina 
a nebudete mít ten správný požitek.
Prosinec je také obdobím bilancování uply-
nulého roku. Při minulém rozsvícení stromu 
jsem přál přítomným, aby se na svých život-
ních křižovatkách rozhodli správně. Věřím tak, 
že jste vždy našli ten správný směr, protože 
každý někdy hledáme cestu. A i když někdy 
na cestách jsou výtluky, tak věřte, že to jen 
proto, abychom si pak mohli vážit krásné rov-
né silnice.
Vzpomeňte při Vánocích také na vám blízké, 
kteří tu dnes již s námi nejsou. Věnujte jim ti-
chou vzpomínku na příjemné společné chvíle 
a zapalte svíčku. Každý den, který je nám na 
tomto světě propůjčen, je dar a nikdy neví-
me dne ani hodiny. Žijme tedy s úsměvem, 
dobrou náladou a pozitivním myšlením.
Do nového roku vám všem přeji hlavně hodně 
zdraví a štěstí. Přeji také, aby novoroční před-
sevzetí vydržela déle, než do Tří králů.

PF 2016

Odstávka pracovišť občanských 
průkazů a cestovních dokladů

•  odbor pro občanské záležitosti

Odstávka proběhne ve dnech 24.–31. 12. 2015. 
Důvodem je nutnost aplikace změn některých 
zákonů, týkajících se výdeje výše uvedených 
dokladů. V uvedenou dobu bude možno po-
žádat pouze o tzv. „blesk pasy“, s platností 6 
měsíců, nebo o tzv. „blesk občanské průkazy“ 
s platností 1 měsíc. Krátkodobé „rychlé“ občan-
ské průkazy budou vydávány pouze v případě 
ztráty, odcizení, poškození, zničení nebo zneu-
žití. Oba tyto krátkodobé doklady bude vydávat 
pouze detašované pracoviště Městského úřadu 
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav v Biskup-
ské 7, Praha 1.

POZOR na změny ve svozu odpadů 
koncem prosince 2015 a začátkem ledna 2016

upozornení
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V s t u p  z d a r m a .  P o ř á d á  m ě s t o  Č e l á k o v i c e .

5. – 20. prosince 2015 na náměstí 5. května
Veřejné bruslení pod širým nebem na umělém ledě. Vždy od 9.00 do 21.00 hod.

V sobotu 12. prosince od 14.00 do 16.30 hod. 
Soutěže a hry o ceny pro děti – nejen na ledě, hudba, zábava, občerstvení…

KARNEVAL NA LEDĚ

Letošní e-aukce se zúčastnilo 53 domácností
•  Marek Skalický, radní

Celkem 53 domácností (na 76 odběrných místech), které se přihlásily do aukce v Čelákovicích, může 
ušetřit za dva roky více než 720 000 Kč za plyn a skoro 270 000 Kč za elektřinu. Tento způsob náku-
pu energií využívá v rámci republiky už 45 000 domácností.
Sdružená elektronická aukce byla pro domácnosti otevřena v roce 2013. Funguje tak, že dodava-
telé energií nabízejí v aukci prodej elektřiny či zemního plynu klientům, které zastupuje společnost 
eCENTRE.
Na dočasném kontaktním místě, které bylo lidem k dispozici v podatelně Městského úřadu v Če-
lákovicích, mohli lidé odevzdávat podklady už po druhé, a to do konce září. Kdo další si chce také 
nechat zdarma spočítat úsporu a využít výhodných cen, může kontaktovat zástupce společnosti 
eCENTRE Ladislava Zítu na telefonu 730 512 272 nebo e-mailu ladislav.zita@partnerecentre.cz. Prů-
měrná úspora na odběru zemního plynu byla 38 %, u elektřiny 31 %.
Smlouvu uzavírají zákazníci na dva roky, na tuto dobu jsou výhodné ceny garantovány. Mnozí 
z nich se ale i po tomto čase k aukci opět vracejí. Podobně se vrátila drtivá většina obyvatel Če-
lákovic.

Město vyhrálo další soudní spor  
týkající se Městského stadionu

•  Miroslav Opa, radní

Dne 24. 11. 2015 proběhlo na Krajském soudu odvolací řízení ve věci určení vlastnictví budovy tribu-
ny. SK Čelákovice se soudní žalobou domáhal vlastnictví tribuny. Okresní soud rozhodl, že budova 
patří městu. Následně SK Čelákovice podal odvolání. Odvolací soud zamítl podání SK Čelákovice 
a potvrdil v plném rozsahu rozsudek prvního stupně. Budova je tak nyní již definitivně města, což je 
velmi pozitivní signál pro další rozvoj Městského stadionu. Tribuna potřebuje nutně investice a díky 
tomuto rozhodnutí jsme připraveni do budovy investovat, aby mohla být beze zbytku využita ve 
prospěch všech sportovců.

Nejlepší sběrný dvůr je 
v Čelákovicích

•  Josef Pátek, starosta

Po více než tříměsíčním hlasování a z celkového 
počtu 1 304 sběrných dvorů vyhrál sběrný dvůr 
v Čelákovicích soutěž „Sběrný dvůr roku 2015“, 
a to v kategorii obcí nad 10 tisíc obyvatel. Ví-
tězství v soutěži se pojí s finanční odměnou ve 
výši 50 000 Kč, která bude využita ve prospěch 
sběrného dvora. Vítězství v soutěži je velmi  
cennou zpětnou vazbou pro všechny pracovní-
ky dvora, kteří se snaží pro občany našeho měs-
ta poskytnout perfektní službu.
Proto všem pracovníkům dvora děkuji za je-
jich velmi dobrou práci, protože lidé se mohou 
spolehnout na ochotnou obsluhu, přívětivou 
pracovní dobu i široký rozsah odebíraných ko-
modit.
Děkuji taktéž všem 5 679 hodnotitelům, kteří 
odevzdali své body našemu dvoru, a taktéž dě-
kuji i za textové zpětné vazby.
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Bývalá škola v Sedlčánkách
Zastupitelstvo města se seznámilo s výsled-
ky ankety osadního výboru Sedlčánky k další-
mu využití objektu bývalé školy v Sedlčánkách 
konané ve dnech 5.–30. 9. 2015 a souhlasilo 
s kombinovaným využitím této budovy. V 1. a 2. 
nadzemní podlaží společenské centrum sloužící 
všem věkovým skupinám obyvatel a v podkro-
ví byty pro potřeby města. Dále uložilo vedoucí 
odboru správy majetku a investic zahájit projek-
tovou přípravu v tomto smyslu.

Městský stadion
Zastupitelé uložili kontrolnímu výboru Zastupi-
telstva komplexně prověřit záležitost výpůjčky 
pozemků na Městském stadionu Čelákovice 
Tělovýchovnou jednotou Spartak Čelákovice 
za účelem rekonstrukce atletické dráhy a at-
letických sektorů, a to včetně kontroly plnění 
usnesení Rady města i Zastupitelstva města 
a schváleného Memoranda týkajících se finanč-

ní podpory této akce a dalších souvisejících 
usnesení. Kontrolní výbor prověří všechny kro-
ky týkající se předmětné výpůjčky, a to za celé 
období, tj. od roku 2014 do data ukončení kont-
rolního úkolu. Termín předložení do 31. 1. 2016.

Dar města
ZM souhlasilo s předáním výtěžku ze vstupného 
na slavnostní večer, uspořádaného u příležitos-
ti předání Výroční ceny města Čelákovic za rok 
2015, Nadačnímu fondu Kapka naděje a schvá-
lilo příslušnou smlouvu o poskytnutí peněžního 
daru. Město daruje 32 100 Kč.

Stálé expozice Muzea
Zastupitelé souhlasili s ideovým návrhem obno-
vy stálé expozice Městského muzea v Čeláko-
vicích.

Vyhláška města
ZM schválilo a vydalo Obecně závaznou vyhláš-
ku E 6/2015 města Čelákovic o veřejném pořád-
ku a čistotě ve městě.

Varovný systém
Zastupitelé schválili realizaci projektu „Proti-
povodňový varovný, informační a monitorovací 
systém města Čelákovic“ a zajištění spolufinan-
cování projektu ve výši min. 30 % uznatelných 
nákladů pro varovný informační systém a ve 
výši min. 15 % pro ostatní uznatelné náklady.

Výběr z usnesení ZM č. 7/2015.

o cem jednali radní mesta

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

středa 16. 12. 2015
od 18.00 hod. 

v Kulturním domě
Aktuální program ZM bude zveřejněn týden 
před zasedáním na úřední desce města a na 
webových stránkách města.

pozvánka

o cem jednali zastupitelé mesta

•  -dv-

Provozování farmářských trhů
Radní schválili dodatek ke smlouvě o nájmu 
a provozování farmářských trhů uzavřené dne 
29. 6. 2015 mezi městem Čelákovice jako pro-
najímatelem a Martinem a Pavlínou Honzů, Lysá 
nad Labem, jako nájemci, kterým je snížena 
čtvrtletní platba za 4. čtvrtletí roku 2015 na 18 
461 Kč.

Cena za zřízení služebnosti
RM schválila cenu za zřízení služebnosti na po-
zemcích ve vlastnictví města Čelákovic, a to 
takto:
-  pro právnické osoby podnikající a fyzické 

osoby podnikající ve výši 150 Kč bez DPH za 
každý započatý 1 běžný metr (bm) každého 
jednotlivého vedení inženýrských sítí (tj. vo-
dovod, kanalizace, kabel el. distribuční sítě 
a telekomunikační sítě), nejméně však 1 000 
Kč bez DPH;

-  pro fyzické osoby (nepodnikající občan) do 5 
běžných metrů osvobozeny. Při vedení nad 
5 běžných metrů za každý započatý 1 běžný 
metr (bm) každého jednotlivého vedení inže-
nýrských sítí (tj. vodovod, kanalizace, kabel el. 
distribuční sítě a telekomunikační sítě) je cena 
ve výši 30 Kč bez DPH. 

Rozpočet města 2015
Rada města vzala na vědomí rozpočtová opat-
ření – přesun mezi položkami v rámci paragrafů 
rozpisu rozpočtu města 2015 provedený k 30. 
9. 2015 a schválila změny rozpočtu č. 12 a 13.

Veřejné osvětlení
Radní schválili jako pro město nejvhodnější na-
bídku uchazeče Raisa, spol. s r. o., Kolín, na 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce „Veřejné osvětlení v ul. Křižíkova 
a Přístavní, Čelákovice“ za cenu 1 295 846 Kč 
včetně DPH a příslušnou smlouvu o dílo.
Dále schválili příkazní smlouvu mezi městem 
Čelákovice jako příkazcem a Tomášem Kubá-
tem, Praha, jako příkazníkem na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu na služby „Výkon tech-
nického dozoru stavebníka a koordinátora bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci“ pro stavbu 
„Veřejné osvětlení v ul. Křižíkova a Přístavní, 
Čelákovice“ za konečnou cenu 63 500 Kč.

Inventarizační komise
RM zrušila stávající ústřední inventarizační ko-
misi a odvolala jejího předsedu a členy jmeno-
vané usnesením Rady města č. 16/2011/11.2 
ze dne 1. 9. 2011. V návaznosti zřídila ústřed-
ní inventarizační komisi pro provedení inventur 
majetku a závazků města Čelákovic ve složení: 
předseda – Kateřina Kandlová, členové – Alena 
Svatoňová, Karel Majer, Jaroslav Beneš a Mar-
tin Chramosta.

Nájem v domě č. p. 109
Rada města nesouhlasila s prodloužením 
smlouvy o nájmu a podnájmu nebytových 
prostor v domě č. p. 109 v Sedláčkově ulici 
v Čelákovicích, uzavřené dne 14. 11. 2003 mezi 
městem Čelákovice a firmou Tržický, v. o. s., 
a schválila záměr města (vyvěšen do 12. 11. 
2015) na pronájem těchto prostor za účelem 
jejich užití pro podnikatelskou činnost slučitel-
nou s charakterem objektu a s minimální výší 

nájemného 23 610 Kč/měs., která byla předmě-
tem nabídky.

Městská sauna
RM schválila rozsah dodatečných stavebních 
prací veřejné zakázky „Stavební úpravy měst-
ské sauny Čelákovice, č. p. 1373“: Provedení 
dodávky a montáže elektrické topné rohože – 
výměna koncových zásuvek a vypínačů v před-
pokládané hodnotě 101 640 Kč včetně DPH 
a příslušný dodatek ke smlouvě o dílo.

Dopravní značení v lokalitě Ve Skále
RM souhlasila jako vlastník místních komunika-
cí s instalací dopravního značení zákaz vjezdu 
s dodatkovou značkou „Dopravní obsluze vjezd 
povolen“ v lokalitě Ve Skále.

Projektová dokumentace
Radní schválili smlouvu o dílo mezi městem 
Čelákovice jako objednatelem a Jiřím Dejm-
kem, Praha, jako zhotovitelem na zpracování 
projektové dokumentace výstavby kanalizační 
stokové sítě v městské části Záluží obce Čelá-
kovice na pozemcích v katastrálním území Zálu-
ží u Čelákovic, Čelákovice, Nehvizdy v rozsahu 
geodetické zaměření území, DUR a DSP včetně 
zajištění inženýrské činnosti za celkovou cenu 
396 880 Kč včetně DPH.

Obecní byty
Rada města schválila Zásady pronajímání bytů 
v majetku města Čelákovic s účinností od 1. 1. 
2016 a návrh Smlouvy o nájmu bytu s účinností 
od 1. 1. 2016.

Kompostárna
RM uložila komisi pro rozvoj města vytipo-
vat vhodné lokality pro výstavbu kompostárny 
o objemu 4 000 tun na území města Čelákovic, 
a to v termínu do 31. 12. 2015. 

Výběr z usnesení RM č. 28–29/2015.
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•  Petr Studnička, předseda redakční rady 
Zpravodaje

Na otázky týkající se ocenění čelákovické láv-
ky odpovídal jednatel společnosti Pontex Mi-
lan Kalný.

PS: Proč byla lávka do soutěže přihlášena?
MK: „Především se jedná o stavbu, která již 
byla dokončena a dnes slouží veřejnosti. Rov-
něž použití betonu velmi vysokých pevností při 

stavbě lávky bylo velmi inovativní. Tento typ 
betonu byl v České republice na čelákovické 
lávce použit poprvé.“

PS: Z kterých zdrojů byl vývoj nového beto-
nu financován?
MK: „Beton byl vyvinut díky finanční podpo-
ře z národních zdrojů. Konkrétně se jednalo 
o podporu Technologické agentury ČR a Mi-
nisterstva průmyslu a obchodu ČR. V Evropě 
probíhá výzkum na tomto druhu materiálu více 
než 20 let. Dnes se používá ve stavebnictví 

především ve Francii, Skandinávii a Japon-
sku.“

PS: Proč zvítězila zavěšená lávka přes Labe 
nad ostatními nominovanými projekty?
MK: „Zásadní zásluhu má město Čelákovi-
ce jako investor, které našlo odvahu k využití 
inovativního materiálu. Oceněna byla i velmi 
vysoká pevnost materiálu a jeho životnost. 
Důležité bylo i nadšení projektanta a zhotovi-
tele při vlastní výstavbě a konstruktivní přístup 
investora.“

Přestože je tento materiál značně dražší než běžný beton, u lehkých konstrukcí o velkém rozpětí 
jsou vyšší náklady kompenzovány úsporami na závěsech, pylonech a zakládání. Celkové náklady na 
výstavbu lávky dosáhly 40 milionů korun, z nichž 10 milionů činila dotace Státního fondu dopravní 
infrastruktury.
Lávka propojující levý břeh Labe s rekreační oblastí Grado a obcí Káraný slouží chodcům a cyklistům 
a ve výjimečných případech ji mohou využívat i vozidla integrovaného záchranného systému s hmot-
ností do 3,5 tuny. „Ocenění čelákovické lávky 1. místem v kategorii Infrastruktura v celosvětové sou-
těži ACI je pro společnost Pontex největším úspěchem v celé historii firmy,“ konstatoval s potěšením 
její jednatel Milan Kalný. 
Při výstavbě lávky byly zohledněny principy udržitelného rozvoje. Na použitý materiál byly kladeny tři 
základní požadavky – vysoká kvalita, trvanlivost více než 100 let a nízké náklady na údržbu. Tyto ná-
roky se podařilo splnit zhotoviteli stavby, kterým byla společnost Metrostav. Lávka překonává prostor 
záplavového území a koryta řeky Labe s plavebním profilem v rovinatém území Polabí. Lávka má 
zavěšenou nosnou konstrukci osově symetrickou s dvojicí pylonů a rozpětím 156 m, celková délka 
mostu je 254 m.
Soutěž ACI Excellence Awards se koná každoročně. Letos bylo nominováno celkem 46 projektů z 9 
zemí světa (USA, Francie, Kanada, Kuvajt, Česká republika, Mexiko, Argentina, Gruzie, Libanon). 
V roce 2015 byly v jednotlivých kategoriích oceněny následující projekty:

Bezbariérová zavěšená lávka pro chodce a cyklisty přes Labe v Čelákovicích. Zdroj: Pontex

Diplom

V celosvětové soutěži ACI Excellence Awards 2015 zís-
kala 1. místo v kategorii Infrastruktura zavěšená lávka 
přes Labe v Čelákovicích. Ocenění převzali dne 9. 11. 
2015 v Denveru v USA (zleva) starosta města Čelákovic 
Josef Pátek, jednatel společnosti Pontex Milan Kalný 
a místostarosta města Čelákovic Petr Studnička. Foto: 
Pontex

O OCENĚNÍ LÁVKY S JEDNATELEM PROJEKTOVÉ SPOLEČNOSTI PONTEX

Čelákovická zavěšená lávka přes Labe získala prestižní ocenění  
Amerického betonářského institutu 

pokračování ze str. 1

Kategorie: Nízkopodlažní budovy
1.  místo – Museum of European and Mediterra-

nean Civilisations, Marseille, Francie
2.  místo – Louisiana State Museum and Sports 

Hall of Fame, Natchitoches, USA

Kategorie: Výškové budovy
1.  místo – Al Hamra Business Tower, Kuvajt, 

Kuvajt
Čestné uznání – Tower One – World Trade 
Center, New York, USA
Čestné uznání – Adobe Corporate Campus – 
Phase 1, Lehi, USA

Kategorie: Infrastruktura
1.  místo – Zavěšená lávka, Čelákovice, Česká 

republika
2.  místo – Interstate 5 Willamette River Bridge 

Project, Eugene, USA

Kategorie: Dekorativní beton
1. místo – Jean Bouin Stadium, Paříž, Francie
2.  místo – Downtown Doral Park Pavillon, Doral, 

USA

Kategorie: Opravy a restaurování
1.  místo – Mission Bridge Seismic Retrofit Using 

UHPC, Abbotsford, Kanada
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Základní činností provozovatele vodohospo-
dářské infrastruktury je provoz, údržba a čištění 
celé sítě vodovodu a kanalizace na území Če-
lákovic, a to včetně přidružených zařízení, jako 
je např. vodojem, přečerpávací šachty nebo 
čistírna odpadních vod. Součástí je též kontro-
la kvality pitné vody i přečištěné odpadní vody 
v akreditované laboratoři, výměna vodoměrů či 
péče o plochy související s vodárenskými zaří-
zeními. Provozovatel VaK je pro město rovněž 
důležitým odborným partnerem pro rozšiřová-
ní sítě, včetně nových přípojek jak vodovodu, 
tak i kanalizace. Provozovatel vybírá od obča-
nů vodné a stočné, z něhož hradí náklady na 
provoz a údržbu systému, nákup pitné vody či 
poplatky za vodu odpadní, kterou po jejím pře-
čištění vypouští do Labe. Součástí nákladů na 
vodné a stočné je také nájemné, které provozo-
vatel platí městu coby vlastníkovi infrastruktury. 
Město z tohoto nájemného pak hradí veškeré 
investiční akce spojené výstavbou vodovodů 
a kanalizace či jejich rekonstrukce.

Pro nepřetržité dodávky pitné vody a odvádění 
a čištění splaškových vod je provozování mno-
ha desítek kilometrů sítě vodovodů a kanalizace 
v našem městě značně náročnou činností. Pří-
prava nového koncesního řízení tak byla velmi 
důkladná, musela se řídit platnou legislativou 
nejen v oblasti zadávání veřejných zakázek, ale 
také v oblasti „vodního“ práva a díky získané 
dotaci na intenzifikaci čistírny odpadních vod 
byla též podrobena důsledné kontrole ze strany 
poskytovatele dotace, tedy Státního fondu ži-
votního prostředí. Administrátorem koncesního 
řízení byla odborná společnost Mott MacDo-
nald CZ, spol. s r. o., která město celým výbě-
rem provázela. Z celkem pěti podaných nabídek 
výběrová komise vybrala společnost 1. SčV,  
a. s., která podala nejvýhodnější nabídku, zejmé-
na z pohledu finančních podmínek pro město. 
V návaznosti na výběr nového provozovatele 
VaK byla okamžitě zahájena příprava pro bez-
problémové převedení provozování ze stáva-
jícího provozovatele na nového. Koordinační 

schůzky, převzetí vybraných zaměstnanců, pro-
hlídka důležitých zařízení či postupné předávání 
veškerých dokumentů týkajících se provozu 
a údržby infrastruktury…, to vše je realizováno 
pro úspěšné předání provozování vodovodu 
a kanalizace v Čelákovicích společnosti 1. SčV, 
a. s., od 1. 1. 2016.
V souvislosti s přechodem provozování vodo-
hospodářské infrastruktury na nového provozo-
vatele mi dovolte upřímně poděkovat končícímu 
provozovateli, VaKu Mladá Boleslav, který se 
staral o vodní hospodářství v Čelákovicích s vy-
sokou profesionalitou a ve vysoké kvalitě řadu 
let.

•  Petr Studnička, předseda redakční rady 
Zpravodaje

Na dotazy týkající se změny provozovatele vo-
dovodu a kanalizace v Čelákovicích od 1. ledna 
2016 odpovídal radní města Marek Skalický.

PS: Proč dochází ke změně provozovatele 
vodovodu a kanalizace v Čelákovicích? 
MS: „Ke změně provozovatele dochází z důvodu 
končící koncesní smlouvy se stávajícím provo-
zovatelem, VaKem Mladá Boleslav, jejíž platnost 
vyprší ke dni 31. 12. 2015. Na základě proběhlé-
ho koncesního řízení byla vybrána společnost  
1. SčV, a. s., se svou nejvhodnější nabídkou.“

PS: Bylo nutné vypisovat nové koncesní říze-
ní? Proč nebylo možné pokračovat se sou-
časným provozovatelem?
MS: „Město nemůže svévolně pokračovat se 
současným provozovatelem bez nového kon-
cesního řízení, jelikož by porušilo nejen legisla-
tivu v oblasti veřejných zakázek, ale také zákony 
v oblasti „vodního“ práva. Zároveň by se město 
vystavilo problémům s poskytovatelem dotace 
na ČOV, případně by muselo dotaci vrátit, resp. 
minimálně její část.“

PS: Proč byla vybrána společnost 1. SčV, 
a.s., jako nový provozovatel?
MS: „Společnost 1. SčV, a. s., zvítězila v ote-
vřeném koncesním řízení, do kterého se mohly 
přihlásit všechny odborné společnosti, které 
splnily předepsané náležitosti, zejména kvalifika-
ci. 1. SčV, a. s., tyto podmínky splnila a zároveň 
ze všech pěti přihlášených společností předlo-
žila nejvhodnější nabídku, resp. nejvýhodnější 
cenu, která byla dána předepsanými finančními 
nástroji.“

PS: Proč se do soutěže nepřihlásil současný 
provozovatel VaK Mladá Boleslav?
MS: „Rozhodnutí o účasti či neúčasti v konces-
ním řízení je čistě na statutárních orgánech dané 
společnosti. Dle vyjádření zástupců VaK Mladá 
Boleslav šlo zejména o rozhodnutí opuštění re-
gionu Čelákovicka a soustředění se zejména na 
domovský region Mladoboleslavska a okolí.“

PS: Jak předání/převzetí systému vodovodů 
a kanalizací probíhá a bude probíhat?
MS: „Předávání provozování bylo zahájeno ih-
ned po vyhodnocení koncesního řízení a od-
souhlasení Radou města na konci září 2015. Na 
první koordinační schůzce byl stanoven časový 
postup předávání a celý předávací proces byl 

zahájen. Nyní probíhají fyzické kontroly důleži-
tých technických zařízení vodovodů a kanalizací, 
převod vybraných zaměstnanců na nového pro-
vozovatele, předávání potřebných dokumentů 
k provozování. Do konce roku by toto mělo být 
vše předáno a v noci na 1. 1. 2016 by systém 
měl přejít na společnost 1. SčV, a. s., bez zásad-
ních problémů.“

PS: Jak předání provozu infrastruktury pocítí 
občan města?
MS: „Prakticky nijak, z pohledu technického. 
Vše nastavené dne 31. 12. 2015 bude stejně 
fungovat i 1. 1. 2016 a dále. Nepředpokládá se 
tedy žádný výpadek jak dodávek pitné vody, tak 
odvádění vody odpadní, občan v tomto nepocítí 
vůbec nic. Jediné, co se odběratele dotkne, tak 
bude změna smlouvy o dodávkách pitné vody 
a odvodu odpadní vody v části „provozovatel“. 
Současná odběratelská smlouva, uzavřená se 
společností VaK Mladá Boleslav, bude nahra-
zena smlouvou o dodávce vody a odvádění 
odpadních vod s novým provozovatelem, a to 
v plném rozsahu. Toto bude probíhat postupně 
v průběhu roku 2016 s tím, že dokud nebude 
uzavřena nová smlouva, nemusí se odběratel 
obávat, že odběr bude považován za beze-
smluvní. Závazky z původní smlouvy přecházejí 

Čelákovice čeká od 1. 1. 2016 změna provozovatele  
vodohospodářské infrastruktury

•  Marek Skalický, radní

Jednou z velmi důležitých činností města je zajištění dodávky pitné vody a odvádění vody 
odpadní pro své občany, tedy provoz vodohospodářské infrastruktury. Provozování této in-
frastruktury i přesto, že Čelákovice ji mají ve svém majetku, je zajišťováno na základě kon-
cesní smlouvy odbornou vodohospodářskou společností, vzešlou z koncesního řízení. Jelikož 
současná koncesní smlouva se stávajícím provozovatelem, VaKem Mladá Boleslav, končí 31. 
12. 2015, bylo město nuceno vypsat nové koncesní řízení na provozovatele, což se také stalo 
zkraje letošního roku. Na základě výsledků tohoto druhu otevřeného výběrového řízení byla 
vybrána na dalších 10 let společnost 1. SčV, a. s., která nejenže splnila všechny kvalifikační 
požadavky, ale také předložila nejvhodnější nabídku na provozování vodovodu a kanalizace 
v našem městě.

Změna provozovatele vodovodu a kanalizace v Čelákovicích  
v otázkách a odpovědích 

Oprava vodovodní armatury. Zdroj: 1. SčV, a. s.
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na nového provozovatele. Vše ostatní zůstává 
pro odběratele stejné, včetně např. odečtu stavů 
vodoměrů, jako doposud.“

PS: Mají odběratelé pro změnu smlouvy něco 
dělat, bude i nadále fungovat kontaktní místo 
v Čelákovicích v ulici Na Požárech?
MS: „Nikoli, nový provozovatel všechny odběra-
tele osloví s návrhem nové smlouvy sám, stejně 
jako s podmínkami a možností plateb za jeho 
služby. Stávající kontaktní místo zůstává v ulici 
Na Požárech i nadále zachováno.“

PS: Hodnotíte změnu provozovatele vodovo-
du a kanalizace v Čelákovicích jakou změnu 
podstatnou a výhodnou?
MS: „Podstatnou rozhodně ano, jelikož se 
jedná o jednu z nejdůležitějších změn v „pro-
vozu“ města za posledních mnoho let. O vý-
hodnosti změny provozovatele si můžeme říci 
za pár let, až po zkušenostech s provozovate-
lem novým, nicméně VaK Mladá Boleslav pro-
vozoval vodohospodářský systém s vysokou 
profesionalitou a péčí a byl pro město velmi 
kvalitním partnerem. Pevně věřím, že i 1. SčV, 
a. s., bude dobrým provozovatelem, důkazem 
toho jsou zkušenosti a dobré reference s pro-
vozováním vodohospodářské infrastruktury ve 
městech jako např. Příbram, Říčany či Český 
Brod.“

•  1. SčV, a. s., provozovatel vodohospodářské infrastruktury od 1. 1. 2016

S každým odběratelem budou na základě písemné výzvy postupně po datu 1. 1. 2016 uzavírány od-
běratelské smlouvy s novým provozovatelem vodohospodářského majetku, společností 1. SčV, a. s.
Kontaktní místo VaK zůstává ve stávajícím místě jako dosud, tedy v ulici Na Požárech, č. p. 1882, Če-
lákovice. Kontaktní místo bude otevřeno v následujících dnech a časech:
po + st 8.00–12.00 13.00–17.00
pá 8.00–12.00
út + čt 8.00–12.00 ( nutné objednání telefonicky nebo přes rezervační systém společnosti v časo-

vém předstihu)
Rezervaci schůzky v úterý a ve čtvrtek je možné provést telefonicky na lince 840 111 322 nebo pří-
mo on-line v rezervačním systému společnosti na www.1scv.cz.
Zákaznická linka společnosti je 840 111 322 a je v provozu 24 hodin denně. 
Uzavření smlouvy z důvodu převodu nemovitosti bude prováděno přímo na kontaktním místě po 
předložení potřebných dokumentů.
Formuláře a seznam potřebných dokumentů najdete na www.1scv.cz v sekci Zákazníci, případně 
v písemné podobě na kontaktním místě v Čelákovicích.
Úhrady plateb v hotovosti umožňuje společnost 1. SčV, a. s., prostřednictvím platebních terminálů 
Sazka, a. s., či složenkou České pošty typu C. Bezhotovostně lze hradit služby prostřednictvím 
SIPO, inkasa z účtu, bankovním převodem, případně využitím QR-kódu.
Podrobné informace ohledně nabízených služeb společnosti 1. SčV, a. s., v Čelákovicích obdrží 
všichni odběratelé v dopisu, který bude rozeslán v průběhu měsíce prosince 2015.

Představení společnosti 1. SčV, a. s.

Základní informace pro odběratele

•  Marie Vávrová, vedoucí odboru školství, in-
formací a kultury

Očekávaná novela zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních roz-
počtů, ve znění pozdějších předpisů (RPÚR), 
nabyla účinnosti dne 20. 2. 2015. Týká se 
obecně poskytování dotací z rozpočtů měst 
a obcí, sjednocuje postupy na straně po-
skytovatele i příjemce dotace, vede k větší 
transparentnosti a kontrole veřejných pro-
středků. Nově zákon rozlišuje tři typy dotací, 
a to podle toho, kdo určuje účel dotace: pro-
gramová dotace (účel určený poskytovatelem 
v programu), individuální dotace (účel urče-
ný žadatelem v žádosti o poskytnutí dotace) 
a dotace na základě zvláštního zákona (účel 

stanovený zvláštním právním předpisem). 
Rada města ustavila pracovní skupinu z pro-
školených úředníků a zkušených zástupců 
místních spolků na přípravu nových dotačních 
dokumentů a následně vyhodnocení žádostí 
s návrhem výše dotace. Pod vedením mís-
tostarosty II Petra Studničky byly přepracová-
ny Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu 
města Čelákovic, připraven Program pro po-
skytování dotací na podporu sportu v roce 
2016 a Program pro poskytování dotací na 
podporu kultury a zájmové činnosti v roce 
2016. Oba programy jsou zaměřeny na pod-
poru celoroční činnosti spolků se sídlem v Če-
lákovicích a jsou z podstaty závislé na schvá-
lení příslušných kapitol v rozpočtu města pro 
rok 2016 Zastupitelstvem města. Z tohoto  

důvodu je oproti minulým letům posunut har-
monogram dotačního řízení až do lednových 
dnů roku 2016. Vyhlášení dotačních progra-
mů lze očekávat 17. 12. t. r. Žádosti o dotaci 
z Programu na podporu sportu v roce 2016 
a Programu na podporu kultury a zájmové 
činnosti v roce 2016 budou přijímány pro-
střednictvím podatelny Městského úřadu 
v Čelákovicích od 18. 1. 2016 do 29. 1. 2016.
Vyhlášení programů pro poskytování dotací 
nevylučuje podporu zajímavých a společen-
sky prospěšných aktivit tzv. individuálními 
dotacemi. Individuální dotace nemají časové 
vymezení, stejně se však řídí Zásadami pro 
poskytování dotací z rozpočtu města Čeláko-
vic a RPÚR. Zásady budou po schválení Ra-
dou města zveřejněny.

Změna rozpočtových pravidel územních rozpočtů a dotace města

•  Milan Lánský, technický ředitel

1. SčV, a. s., Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10, IČ: 47549793, http://www.1scv.cz.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 10383 u Městské-
ho soudu v Praze.

Vodohospodářská společnost 1. SčV, a. s., zajišťuje výrobu a distribuci pitné vody, odvádění a čiš-
tění odpadních vod a komplexní zákaznické služby ve správních obvodech obcí s rozšířenou působ-
ností Příbram, Sedlčany a v okresech Praha-západ a Praha-východ. Celkovým počtem asi 95 tis. 
obyvatel zásobovaných pitnou vodou se řadí k významným vodohospodářským společnostem ve 
Středočeském kraji. 
Výroba většiny dodávané pitné vody je zajištěna z vlastních vodních zdrojů společnosti. Zbývající 
část pitné vody je nakupována z vodohospodářských soustav jiných společností. Pro výrobu pitné 
vody z vlastních zdrojů využívá společnost 1. SčV celkem 14 úpraven pitných vod a 8 zařízení, kde 
probíhá desinfekce podzemní vody. Na 6 z těchto úpraven probíhá úprava povrchové vody a na 8 
úpravnách úprava vody podzemní.
Z hlediska ochrany životního prostředí zaujímá 1. SčV, a. s., ve Středočeském kraji zásadní roli, 
neboť zajišťuje službu odvádění a čištění odpadních vod pro více než 81 tis. obyvatel. Společnost 
provozuje 33 komunálních čistíren odpadních vod a pro dalších 25 čistíren společnost zajišťuje pro-
vozně-technické činnosti. 
Mezi další aktivity společnosti 1. SčV patří také řada jiných činností v oblasti vodního hospodářství, 
jako jsou stavební vodohospodářské práce, inženýrská činnost, poradenská a školicí činnost, prodej 
vodohospodářského materiálu, laboratorní služby či nakládání s nebezpečnými odpady.
1. SčV, a. s., patří mezi společnosti, které se snaží podporovat, v rámci svých možností, dění v pro-
vozovaném regionu. V rámci skupiny Veolia ČR spolupracuje nejčastěji na projektech ve spolupráci 
s Nadačním fondem Veolia.
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DOKLADY POTŘEBNÉ K UZAVŘENÍ 
MANŽELSTVÍ
K uzavření manželství předkládají snoubenci plat-
ný občanský průkaz a rodné listy, případně další 
doklady k doložení osobního stavu (například roz-
sudek o rozvodu předchozího manželství). Tyto 
doklady se předkládají na matrice Městského 
úřadu v Čelákovicích, zde také snoubenci vyplní 
dotazník k uzavření manželství. Snoubenci musí 
být zletilí a není rozhodující, kde mají trvalý pobyt. 
V případě uzavření manželství s cizincem se si-
tuace liší podle toho, které státní občanství cizi-
nec má. V tomto případě se podrobnější údaje 
dozvíte přímo na matrice v Čelákovicích.

MÍSTA K SVATEBNÍMU OBŘADU
Úředně určeným místem k uzavření sňatku je 
obřadní síň na Městském úřadu Čelákovice 
a Síň Jana Zacha v Městském muzeu v Čeláko-
vicích. Stanovený den a doba k uzavření sňatku 
je pátek (mimo státem uznávaný svátek) od 9.00 
do 13.00 hod. Pokud tato místa a čas snouben-
cům nevyhovují, uvádíme další možnosti a mís-
ta, kde lze obřad uskutečnit.

Obřadní síň

Městský úřad v Čelákovicích (budova radnice, 
přízemí)
Kapacita: 20 míst k sezení (snoubenci a svěd-
kové stojí), a dalších asi 30 míst ke stání.
Poplatek: v pátek zdarma, za jiný den nebo 
mimo stanovenou dobu se platí správní popla-
tek ve výši 1 000 Kč.

Malá obřadní síň

Městský úřad v Čelákovicích (budova radnice, 
přízemí)
Určeno pro komorní svatbu (snoubenci a svěd-
kové).
Poplatek: stejný jako u klasické obřadní síně.

Městské muzeum – Síň Jana Zacha

Kapacita: 50 míst k sezení.
Poplatek: stejný jako u klasické obřadní síně.

Městské muzeum – nádvoří

Určeno pro větší svatby.
Poplatek: 1 000 Kč za sňatek na jiném vhodném 
místě.
Upozorňujeme, že v případě sňatku v prosto-
rách Městského muzea (Síň Jana Zacha nebo 
nádvoří) se platí poplatek 2 000 Kč za pronájem 
prostor na základě dohody, kterou se snoubenci 
sepíše ředitel Městského muzea. 

Dále lze uzavřít sňatek na jakémkoliv vhodném 
místě – ve správním matričním obvodu Čelá-
kovic. Spádovými obcemi jsou Lázně Toušeň, 
Mochov, Nehvizdy, Svémyslice, Vyšehořovice 
a Zeleneč. Pokud alespoň jeden ze snoubenců 
má trvalý pobyt ve výše uvedené obci, lze uči-
nit prohlášení o uzavření manželství i před sta-
rostou nebo místostarostou dané obce, resp. 
městysu, za přítomnosti matrikářky čelákovic-
kého matričního úřadu.

Vyhledávanými místy k uzavření manželství jsou 
mimo obřadní síň a Městské muzeum v Čelá-
kovicích také romantické zahrady hotelu Lony 
v Kozovazech, které správně spadají pod Vyše-
hořovice, nebo nádherný Park profesora Pro-
cházky v Lázních Toušeni.

TROCHU STATISTIKY…
V letošním roce bylo před Městským úřadem 
v Čelákovicích uzavřeno celkem 93 sňat-
ků. Z toho v penzionu Lony v Kozovazech  

SŇATKY – malé ohlédnutí za letošní „svatební sezonou“  
a novinky pro sezonu nadcházející

Obřadní síň v budově radnice. Foto: -dv-

Malá obřadní síň v budově radnice. Foto: -dv-

Síň Jana Zacha v Městském muzeu v Čelákovicích. 
Foto: archiv odboru

Nádvoří Městského muzea v Čelákovicích. Foto: archiv 
odboru

Zahrada hotelu Lony. Foto: archiv hotelu

Park profesora Procházky v Lázních Toušeni. Foto 
zdroj: internet

•  odbor pro občanské záležitosti

Mezi nejkrásnější události v našem životě stále patří uzavření manželství.
Každý z nás je jiný a každý z nás má své představy o svém svatebním dni. Pečlivě budeme vybírat 
datum sňatku, místo, kde proběhne svatební obřad a kde svatební hostina, neméně důležitým vodít-
kem při výběru jsou i finance, které chceme nebo můžeme do svatebního dne investovat.
Sňatečný obřad je dle nového občanského zákoníku obřad veřejný a slavnostní a činí se v přítom-
nosti dvou svědků. Sňatek lze uzavřít před orgánem veřejné moci – občanský sňatek, nebo před 
orgánem církve – církevní sňatek. Občanský sňatek se uskuteční na místě, které určí orgán veřejné 
moci, přihlíží se přitom k vůli snoubenců. 
Matrikářky Městského úřadu v Čelákovicích jsou připraveny snoubencům pomoci při vyřízení forma-
lit pro uzavření manželství. Které doklady budete předkládat? Kde svatbu uskutečnit a jaké budou 
poplatky? Doufáme, že v tomto článku najdete odpovědi na ty nejdůležitější otázky…
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19 sňatků, v Lázních Toušeni 14 sňatků, 2 sňat-
ky v Mochově a 58 sňatků v Čelákovicích. Na 
radnici v obřadní síni bylo uzavřeno 33 sňatků 
a 18 sňatků bylo uzavřeno v prostorách Měst-
ského muzea. Zbývajících 7 sňatků v Čelákovi-
cích bylo uzavřeno na jiném vhodném místě. 
Mezi jednu z nejkrásnějších letošních svateb 
patřila historicky první svatba na nové lávce 
pro pěší a cyklisty přes Labe. Proběhla v horký 
červnový den a se svolením snoubenců zve-
řejňujeme jejich fotografii. Lávka pro pěší přes 
Labe se tak může stát dalším vhodným místem 
k uzavření manželství. Upozorňujeme, že sňa-
tečný obřad je obřad veřejný a nelze proto lávku 
uzavírat pro běžný provoz. Prostory lávky jsou 
proto vhodné pro velmi malou netradiční svat-
bu.

Na matrice Městského úřadu v Čelákovicích 
si lze také objednat slavnostní obřad k výročí 
svatby. Toto se týká manželských párů, které 
uzavřely sňatek v Čelákovicích nebo zde mají 
trvalý pobyt.
V letošním roce jsme oslavili 2 zlaté svatby.

ODDÁVAJÍCÍ

Oddávajícími matričního úřadu Čelákovic jsou 
starosta Josef Pátek, místostarosta I Miloš Se-
kyra a místostarosta II Petr Studnička. Usnese-
ním Rady města jsou dále k provádění občan-
ských obřadů pověřeni tito zastupitelé – Jarmila 
Volfová, Marek Skalický a Miloš Choura. Novou 
posilou oddávajících je od září 2015 také zastu-
pitelka Jindra Chourová.

NĚKOLIK NOVINEK NA ZÁVĚR
Na své schůzi dne 22. 9. 2015 schválila Rada 
města provozní poplatek ve výši 500 Kč za 
sňatečný obřad mimo úředně stanovené mís-
to s účinností od 1. 1. 2016. Tento poplatek je 
stanoven z důvodu zvyšujícího se počtu sňat-
ků mimo obřadní síň a z důvodu zvyšujících 
se nákladů, například na dopravu oddávajícího 
a matrikářky na místo obřadu a další dodatkové 
služby. 
Další novinkou je pořízení přehrávače CD do 
prostor Městského muzea. Lze přehrát klasické 
CD se svatební hudbou. Snoubenci si také mo-
hou nahrát vlastní CD s oblíbenými melodiemi, 
kterými chtějí podkreslit svůj svatební obřad. 
Nadále platí, že jakýkoliv jiný druh hudby si musí 
snoubenci zajistit sami (například živá hudba, 
k dispozici je také klavír v Síni Jana Zacha). 
Pokud tedy plánujete uzavřít sňatek před naším 
matričním úřadem, pokud máte otázky, na kte-
ré jste v tomto článku nenašli odpověď, pokud 
si chcete rezervovat termín nebo si domluvit 
osobní schůzku, neváhejte a kontaktujte nás na 
níže uvedených telefonních číslech.
Nejpočetnější jsou samozřejmě sňatky v létě, 
ale nezapomínejte, že i zimní svatba má své 
kouzlo.
Těšíme se na vás!

Matrikářky odboru pro občanské záležitosti 
Městského úřadu Čelákovice: Radka Körnero-
vá, tel.: 326 929 148, e-mail: radka.kornero-
va@celakovice.cz, Eva Tanglová, tel.: 326 929 
151, e-mail: eva.tanglova@celakovice.cz.Sňatek na lávce. Foto: archiv novomanželů

A JAKÁ JSOU VÝROČÍ?

1. rok bavlněná

2. rok papírová

3. rok kožená

4. rok květinová

5. rok dřevěná

6. rok železná

7. rok vlněná

8. rok bronzová

9. rok měděná (i hliněná)

10. rok cínová

11. rok ocelová

12. rok hedvábná

13. rok krajková

14. rok slonovinová

15. rok skleněná (i křišťálová)

20. rok porcelánová

25. rok stříbrná

30. rok perlová

35. rok korálová

40. rok rubínová

45. rok safírová

50. rok zlatá

55. rok smaragdová

60. rok diamantová

65. rok kamenná

70. rok platinová

Oddávající matričního úřadu Čelákovic Miloš Sekyra, 
Josef Pátek, Jindra Chourová a Petr Studnička s ma-
trikářkami. Foto: -dv-

•  Martin Chramosta, vedoucí odboru organi-
začního

Projekt „Konsolidace IT (KIT) Čelákovice“ pří-
mo navazuje na projekty „Technologická cen-
tra obcí s rozšířenou působností“ (TC ORP) 
a „Technologická centra krajů“. Vrcholovou 
strategií projektu je úplná elektronizace vybra-
ných agend a vnitřních procesů, digitalizace 
dat, konsolidace hardwaru (HW) a softwaru 
(SW) úřadu a posílení a zabezpečení infra-
struktury Městského úřadu Čelákovice s cílem 
kvalitativního zlepšení a zvýšení míry elektro-
nizace a vnitřní integrace prostředí Městského 
úřadu, vedoucího k vyšší míře efektivity využí-
vání zdrojů a prostředků informačních a komu-
nikačních technologií (ICT) ve vazbě na vlastní 
výkon státní a veřejné správy ve městě Čelá-
kovice.
Cílem projektu je:
-  úplná elektronizace vybraných agend a vnitř-

ních procesů úřadu;
-  digitalizace dat elektronizovaných agend 

včetně pořízení digitalizačních jednotek a od-
povídajícího SW vybavení;

-  digitalizace a elektronizace oběhu fyzických 
dokumentů úřadu;

-  posílení technologické a bezpečnostní infra-
struktury technologického centra úřadu vý-
měnou aktivních prvků;

-  zajištění úpravy stávajících ICT a SW kompo-
nent tak, aby vytvářely efektivní podporu pro-
cesů probíhajících v rámci působnosti úřadu

Registrační číslo projektu: 
CZ.1.06/2.1.00/22.09429.
Předpokládané celkové výdaje projek-
tu: 2 896 538 Kč.
Předpokládaná výše dotace ze strukturálního 
fondu ERDF (Evropský fond pro regionální 
rozvoj): 2 347 838 Kč.
Datum ukončení realizace projektu je 23. 11. 
2015.
Název operačního programu: Výzva č. 22 
– IOP Ministerstva pro místní rozvoj České 
republiky.
Název prioritní osy: 6.2 Zavádění ICT v územní 
veřejné správě – Cíl Konvergence.
Oblast podpory: 6.2.1 Zavádění ICT v územní 
veřejné správě.
Dodavatel HW: AutoCont CZ, a. s.
Cena: 300 000 Kč bez DPH (363 363 Kč 
včetně DPH).
Dodavatel SW: GEOVAP, spol. s r. o.
Cena: 1 269 069 Kč bez DPH (1 535 573,49 
Kč včetně DPH).
Více informací na http://www.celakovice.cz/
cs/informace/povinna-publicita-projekty.

Projekt Konsolidace IT 
Čelákovice
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S ČÍM MŮŽEME  
POMOCI

•  Václava Snítilá, vedoucí PS

Hlavním úkolem Pečovatelské služby Maják 
města Čelákovic je poskytovat kvalitní terénní 
a ambulantní službu osobám, které se z důvo-
du věku, onemocnění či zdravotního postižení 
nacházejí v nepříznivé životní situaci a potře-
bují pomoc druhé osoby. Pečovatelská služba 
je poskytována všem potřebným lidem stejně 
bez ohledu na jejich sociální zařazení, barvu 
pleti či náboženské vyznání. Jsme terénní so-
ciální službou, která umožňuje klientům setrvá-
vat v jejich přirozeném prostředí po co možná 
nejdelší dobu.
Pečovatelská služba se řídí zákonem o sociál-
ních službách č. 108/2006 Sb., jehož součástí 
je prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb. Službu 
poskytujeme klientům nejen v Čelákovicích, ale 
také v Mochově, Vyšehořovicích, Nehvizdech 
a v Zelenči. Rozšíření poskytování služeb do 
dalších míst v okolí Čelákovic je možné, a to na 
základě uzavření smluv mezi městem Čelákovi-
ce a vedením jednotlivých obcí, jejichž občané 
projeví o poskytované služby zájem. Cena veš-
kerých sociálních služeb se řídí zákonem o so-
ciálních službách. 
K nejčastěji využívaným službám PS pat-
ří nákupy, pochůzky a péče o domácnost. 
Rozvážíme obědy, které odebíráme z jídelny 
ZŠ Kostelní. Často využívanou službou je též 
osobní hygiena. K imobilním klientům dochází 
pečovatelka, která tento úkon provádí přímo na 
lůžku. Mobilní klienti jezdí do střediska osobní 
hygieny DPS Kostelní 26. K tomuto účelu slou-
ží vana se zvedacím zařízením nebo sprchový 
kout. Klienti jsou do Střediska osobní hygieny 
(dále SOH) sváženi vozem PS nebo rodinnými 
příslušníky. V SOH disponujeme také prádel-
nou. 
Klub seniorů je v přízemí DPS Kostelní 26. Zde 
je po dohodě možno bezplatně využít počítač 
s připojením na internet, knihovnu sestavenou 
z titulů od dobrovolných dárců. Klub seniorů je 
také vhodný pro pořádání přednášek nebo dal-

ších programů určených primárně našim star-
ším spoluobčanům.
Klienti PS mohou využívat také stále se rozši-
řující nabídku fakultativních úkonů. Mezi tyto 
služby patří: 

PEDIKÚRA
Kompletní péče o nohy, fakultativní služba je 
poskytována po telefonické domluvě vyškole-
ným pracovníkem v DPS, Kostelní 26. Přímý 
kontakt na pedikérku je tel.: 723 725 988.

MASÁŽE
Kompletní péče o celé tělo, případně jednotli-
vé části, fakultativní služba je poskytována po 
telefonické domluvě vyškoleným pracovníkem 
v DPS, Kostelní 26. Přímý kontakt na masérku 
je tel.: 723 723 222.

PARAFÍNOVÉ ZÁBALY
Kompletní péče o celé tělo, případně jednot-
livé části, fakultativní služba je poskytována 
po telefonické domluvě vyškoleným pracovní-
kem v DPS, Kostelní 26. Přímý kontakt na tel.: 
723 723 222.

DOHLEDY NEBO ODVOZ AUTOMOBILEM
Rozvážíme klienty nejen po Čelákovicích, ale 
velmi často do zdravotnických zařízení napří-
klad v Jirnech, Brandýse nad Labem, ale také 
v případě potřeby v Praze a okolí. 
Ceny fakultativních služeb jsou stanoveny tak, 
aby byly dostupné i pro občany s nízkými příjmy. 
Dlouhodobě intenzivně využívané služby PS 
vyžadující odpovídající rozsah vozového parku 
byly v říjnu 2015 podpořeny vedením města 
nákupem nového osobního automobilu Dacia 
Dokker. Další osobní automobil umožní uspo-
kojit potřeby většího množství klientů, z nichž 
někteří museli být v minulosti vzhledem k vytí-
žení automobilů PS odmítáni.

S jakýmikoliv dotazy nás, prosím, kontaktuj-
te na telefonních číslech 326 999 801 nebo 
326 999 809 nebo na mobilním telefonu 
721 361 041. Je možné si telefonicky domlu-
vit osobní návštěvu na adrese DPS, Kostelní 
26, Čelákovice. Další informace najdete na 
webových stránkách města www.celakovi-
ce.cz.

tel.: 326 999 801, 721 361 041
e-mail: snitila@celakovice-mesto.cz
http://www.celakovice.cz
oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY, sekce  
Sociální péče – Pečovatelská služba

Pečovatelská služba Čelákovice
Kostelní 26
Čelákovice

maják

Foto: archiv PS
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Šmejdi nezmizeli
Dne 20. 10. 2015 oznámila občanka starostovi 
města, že byla jmenovitě pozvána na prodejní 
akci dne 22. 10. 2015 v Kulturním domě s pří-
slibem dárků a losování o velkou výhru, což v ní 
vzbudilo podezření. V KD byla akce nahlášena 
jako prezentace výživových doplňků. MP se 
spojila s ČOI a živnostenským odborem, obě 
instituce přislíbily kontrolu na místě. V uvedený 
den se pracovnice ČOI dostaly mezi hosty akce, 
prokázaly se jako inspektorky a požádaly o sou-
činnost MP ke zjištění všech osob zajišťujících 
prodejní akci, aby z místa neutekly. Hlídka MP 
spolu se starostou a velitelem MP provedla per-
lustraci osob. Organizátoři proto asi po 20 minu-
tách ukončili prezentaci, nakázali rozdat dárky 
a odjeli. Hlídka MP je vyprovodila až na hranice 
města. Díky včasné reakci všech zúčastněných 
nikdo z občanů nebyl podveden, jak tomu v po-
dobných případech často bývá. 

Naštěstí omyl
Dne 24. 10. 2015 v 10.55 hod. přijala MP 
oznámení, že se v ulici Rumunské mezi vcho-
dy 1461–1462 na trávníku nachází „skutečně 
obrovský nůž“. Hlídka prověřila skutečnost na 
místě a nalezený plastový kinžál zajistila. Pokud 
nám ho tu nezanechal Sandokan, bude chybět 
nějakému dítěti a to si ho může vyzvednout na 
služebně MP.

Máme se bát?
Dne 30. 10. 2015 v 11.10 hod. bylo telefonicky 
oznámeno, že v jedné z velkoprodejen byl v ba-
nánech nalezen velký pavouk. Hlídka na místo 
dojela a zjistila, že jedovatý banánový pavouk 
chlad a cestu ze střední Ameriky nepřežil. 

Večerní výtržnost
V úterý 3. 11. 2015 v 22.10 hod. bylo telefonicky 
oznámeno, že se v domě v ulici Na Stráni pohy-
buje křičící muž s kovovou tyčí. Hlídka na místě 
nikoho nezastihla, ale zjistila, že v domě bydlí 
muž (48 let), jehož byt měl rozbité dveře a jenž 
měl neshody s údajně neznámým mužem, jenž 
mu vyhrožoval a poničil mu dveře. Na místo se 
dostavila hlídka PČR a celou záležitost si pře-
vzala. S ohledem na zranění ruky muže byla na 
místo přivolána i záchranná služba. 

Výtvarná tvořivost na nepravém místě
Dne 17. 11. 2015 v 2.15 hod. oznámil operátor 
kamerového systému, že Rumunskou ul. jdou 
dva muži, z nichž jeden cosi čmárá po autech. 
V Sokolovské ul. podobně počmáral vývěsní 
tabuli a stojící autobus. Hlídka se dostavila na 
místo, operátor mladíky sledoval kamerou a na-
váděl hlídku. Ta je zadržela a zjistila, že jeden 
z nich (26 let) maloval nesmývatelným fixem. 
S ohledem na předpokládanou výši škody byla 
na místo přivolána hlídka Policie ČR, která si věc 
převzala do vyšetřování jako poškození cizí věci. 
Celkem byly pomalovány tři osobní vozy, auto-
bus a 3 vývěsní tabule. 

731 136 156

co nového ve meste

•  -dv-

DOBROTÁRNA

Dne 31. 10. 2015 otevřela i s doprovodným pro-
gramem odpovědná vedoucí Lucie Jeníková 
v Sedláčkově ulici č. p. 108/4 kamenný obchů-
dek s dobrým jídlem pod názvem „Dobrotárna“.
Nabízí zde produkty zdravé výživy, delikatesy 
z italské či řecké kuchyně i dobroty vyráběné 
a pečené jen pro tuto provozovnu. V obchodě 
najdete mouky, kaše, sušené ovoce i zeleninu, 
ořechy, semínka, oleje, ochucené octy, sušen-
ky i krekery z malé produkce, kávu praženou 
v blízkém Kostelci nad Labem, med rodiny 
Cihlářových z Kopče či produkty z čokoládovny 
v Troubelicích. Dále italské sýry, olivy, sušená 
rajčátka. Několikrát v týdnu čerstvé pečivo – 
chleby, bagety, bezlepkové pečivo… a sladké 
dobroty. 
Podrobné informace naleznete na webových 
stránkách www.dobrotarna.cz nebo https://
www.facebook.com/dobrotarna. Tel.: 720 
991 192, e-mail: info@dobrotarna.cz.

Provozní doba:
po–pá 9.00–18.00
so 9.00–12.00

ČESKÁ SPOŘITELNA, 
A. S.

Od listopadu 2015 rozšířila Česká spořitelna, 
a. s., na své pobočce v Čelákovicích (v Obec-
ním domě – Stankovského č. p. 1650) provoz-
ní dobu. Nově jsou klientům k dispozici služby 
v úterý, ve čtvrtek a v pátek až do 16.00 hod.

Provozní doba:
po 8.30–12.30 13.30–17.00
út 8.30–12.30 13.30–16.00
st 8.30–12.30 13.30–17.00
čt 8.30–12.30 13.30–16.00
pá 8.30–12.30 13.30–16.00

MOJA DECOR
V Masarykově ulici č. p. 95 v pátek 13. 11. 2015 
otevřela odpovědná vedoucí Monika Zelenková 
obchod s galanterií a dárky. V obchodě zakou-
píte kromě galanterního zboží, jako jsou příze, 
zipy, knoflíky apod., také metrážové látky vhod-
né pro bytový textil. Můžete si z nich zde nechat 
i něco ušít na zakázku či si zadat drobné úpra-
vy a opravy oděvů. V dárkovém zboží najdete 
řadu výrobků z proutí, keramiky či svíčky značky 
Yankee candle. 
K platbě karty nepřijímají. Tel.: 773 683 163.

Otevírací doba:
po–pá 8.30–12.30 13.30–17.30
so 8.30–11.30
V předvánočním čase bude prodejna otevřena 
i o adventních nedělích, a to od 9.00 do 13.00 
hod.

Čelákovický knihotoč
•  Věra Šebestová, Tomáš Janák

Mimo naše město to není žádná novinka, v Čelá-
kovicích však tato alternativa k Městské knihov-
ně chyběla. V létě letošního roku jsme knihotoč 
proto zprovoznili v místním music pubu.
A oč vlastně kráčí? O veřejnou knihovnu na 
principu „půjč si knihu – vrať nebo vyměň za 
jinou“. Pokud vám již doma přetéká knihovna 
a jste si jisti, že některé knihy můžete postrádat, 
je možné darovat je do oběhu.
Ke knihám se dostanete v otevíracích hodinách 
Irish music pubu, kde mají své místo na polici 
asi uprostřed klubu. Více informací a knižní tipy 
najdete na FB stránkách Čelákovického kniho-
toče:
https://www.facebook.com/celakovickykni-
hotoc
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Přivítáni do života byli

v sobotu 21. listopadu 2015
tito noví občánci města Čelákovic

Václav Prokůpek, Lukáš Klíma, Magdalena Malíková,
Matěj Chmelík a Andrea Hlaváčková.

Oskar Kalina, Adam Klášterka, Michaela Kenderová,  
Lea Vaverová,

Petr Karel, Kristýna Přibylová, Šimon Hlinka,
Filip Fišer, Eliška Šťastná,

Foto: Jiří Suchý

Sváteční koncert města dne 17. 11. 2015, na kterém vystoupilo Škampovo kvarteto. 
Foto: -dv-

Vernisáž výstavy „25 let obnovení samosprávy města Čelákovic“, dne 17. 11. 2015. 
Výstava je k vidění v 1. patře Obecního domu. Foto: -dv-
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l  Jarmila Volfová, zastupitelka

Q-BYT Čelákovice, spol. s r. o., 
musí urychleně nastartovat 
procesy, díky kterým se stane 
skutečnou firmou. Každá firma 
je orientována na růst, protože 
pokud neroste, tak ji konkurence 
brzy převálcuje. Firma musí začít 
řešit svou nákladovost a konku-
renceschopnost. Jednou z mož-
ností je výroba elektrické energie 
ze solárních panelů. Připravujeme 
zateplení sportovní haly Vikomt 
a v rámci této stavby mohou být 
na střechu instalovány fotovoltaic-
ké panely. A podobných možností 
je více. Firma se musí orientovat 
směrem na zákazníka, změnit 
svou image navenek a samozřej-
mě snažit se získat nový byznys 
a nespoléhat se jen na město 
jako na svou jistotu. Q-BYT splnil 
letos svou iniciační roli, kdy díky 
nové ředitelce Fürjesové dochází 
k podstatným změnám v přidělo-
vání městských bytů. Dále jsem 
ráda, že už standardní náplní 
Q-BYTu je soutěžení energií pro 
celé město. Myslím, že i zde je 
určitá podnikatelská příležitost pro 
ostatní, protože čím větší objem 
se soutěží, tím lepší bývá cena.

l  Miloš Choura, zastupitel

Společnost Q-BYT Čelákovice, 
spol. s r. o., byla zapsána začát-
kem roku 1996, takže brzy bude 
slavit kulatých 20 let.
Byla založena, aby spravovala 
nemovitosti města Čelákovic, ale 
hlavní náplní je správa a údržba 
bytového fondu. Hovoříme hlavně 
o provozu, údržbě a celé ekono-
mické oblasti. Jedním z hlavních 
problémů, se kterými se společ-
nost od počátku potýká, je řešení 
nedoplatků a dluhů na nájemném 
a službách, které se nyní pohybují 
v řádech milionů korun. Proto je 
nutné pracovat jak na úpravě pod-
mínek pro přidělování bytů, tak na 
metodice pro vymáhání dluhů, což 
se v nedávné době po spolupráci 
s dozorčí radou podařilo. Samotný 
Q-BYT se pak samozřejmě těmito 
zásadami musí řídit. Do budoucna 
je důležité si uvědomit, že majetek 
města je nutné udržovat, dokonale 
evidovat, současně s nájemní-
mi smlouvami. Je také nutné 
popřemýšlet nad problematikou 
chronických neplatičů, nabídnout 
řešení představitelům města. Spo-
lečnost by se také měla zviditel-
ňovat a nabízet své služby i jiným 
subjektům.

l  Zdeňka Tichá, zastupitelka

Q-BYT Čelákovice, spol. s r. o., 
byl založen 21. 1. 1996 městem 
Čelákovice a stal se nástupcem 
Městského bytového podniku. 
Předmětem jeho činnosti je 
zajišťování správy bytů, služeb 
spojených s bydlením a výroby 
a rozvodu tepla, dále instalatér-
ské, topenářské a zámečnické 
práce, obchodní činnost, instalace 
a opravy elektrického zařízení, 
montáž a opravy ústředního 
vytápění a větrání. Jeho jedna-
teli jsou pro zajištění kontroly 
jmenováni členové Rady města, 
dozorčí radu tvoří členové Zastu-
pitelstva města a další členové 
jmenovaní Radou města. Q-BYT 
spravuje více než 1 500 bytů ve 
vlastnictví města i jiných subjektů 
(družstva a společenství vlast-
níků). Vzhledem k personálnímu 
obsazení i technickému zázemí 
byly vedeny úvahy směrem, že 
by se pod správu Q-BYTu měla 
soustředit městská sportovní 
zařízení. Bez jakékoliv konzultace 
a zdůvodnění byl vyměněn ředitel 
Q-BYTu a byla založena Čeláko-
vická sportovní, p. o. Očekáváme, 
jaké budou výsledky hospodaření 
obou společností.

l  Petr Bařina, zastupitel
Město Čelákovice vlastní asi 700 
bytů. Aby tento majetek byl hos-
podárně využíván, v lednu 1996 
město založilo společnost Q-BYT, 
která se o správu tohoto majetku 
stará. 
Dalším důležitým úkolem Q-BYT 
je výroba a rozvod tepla, správa 
dalších asi 850 bytů ve vlastnictví 
jiných majitelů, správa nebytového 
fondu a drobné údržbářské práce.
Společnost hospodaří s ročním 
rozpočtem asi 65 mil. Kč a od 
srpna 2015 je v jejím čele nová 
zkušená paní ředitelka.
Co od společnosti očekáváme?
- Q-BYT = ekonomicky zdravá 
společnost;
- větší rozhodovací pravomoci 
i větší zodpovědnost;
- prokazatelné snižování na-
hromaděných dluhů za nájem 
a související služby, které jsou 
z mnoha důvodů za poslední roky 
asi 9,3 mil. Kč;
- včasná realizace rekonstrukce 
kotelen;
- průběžná rekonstrukce střech 
a bytů, které jsou před předáním 
novým nájemcům;
- zmapování klíčových rizikových 
procesů, nehospodárností a návrh 
konkrétních změn a nápravných 
opatření se zaměřením na teplá-
renskou část;
- spokojení nájemníci.

l  Renata Fialová, zastupitelka

V návaznosti na článek „Jak 
dál s bytovým fondem města?“ 
v jednom z minulých Zpravodajů 
se vracím nejen k otázce nutnosti 
snížení dluhu na nájemném.
Je potřeba zajistit účtování úroků 
z prodlení z dlužného nájemného 
a poplatků z prodlení z dlužných 
plateb za služby v plné výši 
a zvážit vnitřní reorganizaci nebo 
posílení pracovníků tak, aby byly 
upomínky rozesílány co nejdříve 
po vzniku dluhu.
Při vzniku dluhu i za neúplné plat-
by za více než dva měsíce posílat 
výpověď s tříměsíční výpovědní 
lhůtou, a zamezit tak dalšímu 
narůstání dluhu.
Do nově uzavíraných smluv dopl-
nit povinnost nájemníků umožnit 
vstup do bytu za účelem kontroly 
stavu bytu.
Posílit pravomoci vedení Q-BYTu 
a standardní úkony řešit mimo 
placené služby externí advokátní 
kanceláře.
Neprodávat městské byty a větší 
část financí z nájemného vracet 
do zlepšení bytového fondu 
a kotelen.
Přidávám postřeh, že stránky 
Q-BYTu by měly být přehledné 
s možností dohledat lehce všech-
ny informace i zápisy z dozorčích 
rad. Nejsou. Proč?

l  Vladimír Duník, zastupitel 

Jak se lze dozvědět z dostupných 
zdrojů, náplní Q-BYT Čelákovice, 
spol. s r. o., je především zajišťo-
vání správy bytů města a služeb 
spojených s bydlením, výrobou 
a rozvodem tepla.
Této činnosti by se měla věnovat 
s plným nasazením, zejména 
v oblasti servisu, služeb a údržby 
bytů, vyplývajících ze smlouvy 
o nájemném.
Dlouholetým problémem, který se 
nedaří řešit, je neustále vzrůstající 
dluh na nájemném. Ten, i přes 
přijatá opatření k jeho vymáhání, 
brzy dosáhne neuvěřitelné hranice 
10 milionů korun.
Tolerování, ustupování a neplnění 
základních povinností nájemníků 
je nutné vystavit důraznou stopku. 
Zároveň se však musí citlivě 
posuzovat jednotlivé případy. Ne 
vždy se nájemníci dostanou do 
této nepříjemné situace vlastní 
vinou, důležitá je však skutečnost, 
že projeví aktivní zájem na jejím 
vyřešení. Z minulých let známe 
případy, kdy neplatiči nájemného 
byli velmi dobře situovaní občané. 
V takových případech je nutné 
postupovat nekompromisně.

l  Milan Tichý, zastupitel

Toť otázka téměř hamletovská, 
po personálních změnách se toho 
příliš nepodařilo změnit, pokud to 
vidím zvenčí, a dluhy na nájem-
ném dále narůstají minimálně 
v penále, pohledávky nevymoži-
telné nemáme odvahu odepsat, 
rezervní fond na obnovu kotelen 
po rekonstrukcích v oblasti Ru-
munské byl téměř vyčerpán a my 
se ptáme jak dál.
Co s byty, jak je zálohovat, kdy 
prodávat, jak a do jaké míry je re-
konstruovat a jak případně nájmy 
dražit, kolik nových činností je 
možno absorbovat? … Staronové 
otázky pro koncepci nového ře-
ditele i placeného managementu, 
který jistě oplývá velkým entuzias-
mem a problémy tak malicherné 
umí radikálně a striktně vyřešit 
tak, aby se stala filiálka města 
rentabilní a přitom uspokojovala 
potřeby a nároky našich obyvatel!

Otázka
Co očekáváte  

od společnosti 

Q-BYT Čelákovice, 

spol. s r. o.?
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Q-BYT převzal původní pracovníky i veškeré 
vybavení. Jednalo se v podstatě o krok vy-
nucený tehdejšími legislativními změnami. 
Za zmínku asi stojí vzpomínka na „rychlost“, 
s jakou se podařilo založení společnosti rea-
lizovat. Zastupitelstvo města Čelákovic roz-
hodlo o založení společnosti dne 7. 12. 1995, 
notářský zápis byl pořízen dne 18. 12. 1995 
a společnost byla zapsaná do obchodního 
rejstříku dne 23. 1. 1996, tedy v čase, který 
se od dnešních „elektronických“ poměrů nijak 
zásadně neliší. 
Jednalo se tehdy o poměrně rušnou dobu 
a kromě činností nutných pro zahájení provozu 
společnosti proběhlo i stěhování z původního 
sídla v domě č. p. 109 v Sedláčkově ulici do 
nových, dodnes užívaných prostor v nástavbě 
nad kotelnou K 50 v ulici J. Zeyera č. p. 1697. 
Nově vzniklá společnost se kromě správy bytů 
a poskytování plnění spojených s užíváním 
bytů podílela v letech 1996 až 1997 na prů-
běhu výstavby nového systému zásobování 

teplem v Čelákovicích. I v tomto případě se 
jednalo o potřebu, tentokrát však vyvolanou 
tím, že podnik TOS Čelákovice, a. s., který do 
té doby zajišťoval i vytápění města z centrální 
kotelny, neměl prostředky na její rekonstrukci 
nařízenou českou inspekcí životního prostředí 
a neměl ani prostředky na běžný provoz kotel-
ny. Především proto bylo město nuceno inves-
tovat do vybudování systému nových kotelen 
o celkovém výkonu přes 20 MW. Systém se 
nyní skládá z 22 malých zdrojů tepla do 50 kW, 
7 malých kotelen do 250 kW a 8 středních ko-
telen s výkonem nad 250 kW. 
Největší kotelna je zřízena v sídlišti Na Strá-
ni a má výkon 4,2 MW. Výběr technologie 
pro kotelny probíhal velice pečlivě především 
s důrazem na spolehlivost, vysokou účinnost 
a nízké provozní náklady. 
Kotle pro kotelny K 360 Na Stráni a K 70 
v ulici Stankovského jsou od švýcarské fir-
my YGNIS a byly darované městu Čelákovice 
švýcarskou vládou. Ostatní kotle jsou výrobky 
firmy VIESSMANN, což je jeden z předních 
světových výrobců v tomto oboru. Všechny 
kotelny jsou propojeny kabelovým datovým 
vedením do centrálního dispečinku, který je 
umístěn v sídle společnosti Q-BYT. Z tohoto 
dispečinku je možno kotelny ovládat, shro-
mažďovat údaje o jejich provozu a nastavovat 
parametry. 
V roce 1998 dostalo město do vlastnictví 
a společnost Q-BYT do užívání dvě kogene-
rační jednotky na výrobu elektrické energie 
a tepla. Kogenerační jednotky byly rovněž 
darem pro město Čelákovice od švýcarské 
vlády. Jejich výkon by byl v případě potřeby 
schopen pokrýt spotřebu elektřiny celého síd-
liště Na Stráni. 
Již několik let probíhá postupná obnova za-
řízení kotelen a teplovodních rozvodů. Jed-
nou z největších akcí, provedenou výhradně 
vlastními silami, bylo položení nových teplo-
vodních rozvodů v ulici Spojovací a J. Zeye-
ra. V roce 2012 proběhla obnova kotelny K 8 
umístěné v Základní škole v ulici J. A. Komen-
ského, v roce 2014 to byly dvě kotelny – K 40 
vytápějící sídliště kolem ulice Rumunské a K 6 
umístěná v Mateřské škole v Rumunské ulici 
č. p. 1477. V těchto kotelnách byly použity 
velice moderní kondenzační kotle BUDERUS, 

Z historie Q-BYT  
Celákovice, spol. s r. o.

Dne 23. ledna 2016 uplyne 20 let od založení společnosti Q-BYT Čelákovi-
ce, spol. s r. o. Společnost byla založena městem Čelákovice pro zajištění 
správy bytů, služeb spojených s bydlením a provozování městských ko-
telen včetně výroby a rozvodu tepla. Společnost vznikla jako nástupnická 
organizace Městského bytového podniku, příspěvkové organizace města 
Čelákovic, který se vyčlenil z Okresního bytového podniku Praha-východ.

Fotografie z podzimu roku 1995 dokumentuje výstavbu kotelny K 50 a sídla společnosti. Foto: J. Sadloň

Pohled na kogenerační jednotku v kotelně K 360. Foto: archiv společnosti
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nový způsob ohřevu vody deskovým ohříva-
čem a nový systém měření a regulace. Všech-
ny tyto změny byly projektovány s cílem zvý-
šit účinnost kotelen i zajistit jejich spolehlivý 
provoz po celý další předpokládaný cyklus 
životnosti. 
Pracovníci společnosti jsou hrdí na to, že 
za celou dobu činnosti společnosti nedošlo 
k žádné zásadní havárii provozovaného zaří-
zení a kromě výjimečného případu v zimě roku 
2008, kdy nastala porucha teplovodu V Pro-
kopě, postaveného v akci „Z“, nebyli odběra-
telé omezeni v dodávce tepla.
Další výraznou oblastí činnosti společnosti 
byla a je správa nemovitostí v majetku měs-
ta Čelákovic a postupně i dalších vlastníků 
bytových jednotek v Čelákovicích, Milovicích, 
Lysé nad Labem a v Lázních Toušeni. 
V roce 1996 převzala společnost do správy 
503 bytů v majetku města Čelákovic. V dalších 
letech přibylo 212 bytů v Milovicích, byly pře-
vzaty byty zbudované v půdních vestavbách, 
byty v nově zbudovaném bytovém domě č. p. 
1743 v ulici Prokopa Holého a v domech, kde 
byla provedena celková rekonstrukce – č. p. 
109 v ulici Sedláčkově a č. p. 26 v ulici Kostel-
ní. Společnost měla ve správě nejvíce měst-
ských bytů v roce 2003, celkem 969. Tento 
počet se postupnou privatizací bytového fon-
du snížil na dnešních 703 bytových jednotek. 
Počet ostatních spravovaných bytů se naopak 
průběžně zvyšoval až na dnešních 859, a to 
v návaznosti na vznikající společenství vlast-
níků jednotek a bytová družstva.
Do roku 2002, kdy bylo veškeré nájemné vklá-
dáno zpět do oprav bytového fondu v majetku 
města Čelákovic, se dařilo výrazně zlepšovat 
stav jednotlivých domů a budovat byty nové, 
zamýšlené jako byty startovací. V tomto ob-
dobí byly získány dotace ve výši asi 40 mili-
onů korun a město Čelákovice mezi prvními 
realizovalo zateplování panelových domů. Při 

zateplování budov a budování půdních vesta-
veb se zároveň prováděly i opravy vstupních 
traktů a dveří a opravy společných prostor. 
Za součinnosti společnosti byly provedeny 
rekonstrukce všech výtahů v majetku města 
Čelákovic. Počínaje rokem 2005 byly zahájeny 
výměny oken v celých domech, byly obnoveny 
ploché střechy a z větší části i střechy sedlové. 
Dále byla provedena komplexní rekonstrukce 
šesti domů v ulici Prokopa Holého včetně vý-
měny všech instalací, úpravy dispozice bytů, 
oprav střech a obnovy fasád včetně zateplení.

Současně je potřeba uvést, že stále význam-
nější nákladovou položku představují opravy 
bytů před předáním novým nájemcům. Důvo-
dem je stav bytů, který ale ve většině případů 
odpovídá jejich stáří a běžnému opotřebení. 
V nezanedbatelné míře je ovlivněn i způso-
bem užívání nájemcem a jeho péčí o pronaja-
tý majetek. Případů naprosto zdevastovaných 
bytů není naštěstí mnoho.
I přes vysokou finanční náročnost bude pro 
další zlepšování stavu bytového fondu nutné 
v komplexních rekonstrukcích pokračovat.
Jako nově jmenovaná ředitelka společnosti 
vám chci slíbit, že společnost, kterou mohu 
z titulu funkce řídit, bude vyvíjet maximální 
úsilí při realizaci cílů, které mi jsou dány měs-
tem Čelákovice. Mám jasné a konkrétní před-
stavy, kam společnost směrovat. Mým cílem 
je, aby Q-BYT byl společností zdravou, hospo-
dařící ekonomicky vyváženě, se spokojenými 
zaměstnanci, nájemníky i vlastníky bytových 
jednotek jak v Čelákovicích, tak i v Milovicích, 
Lysé nad Labem či v Lázních Toušeni.

Téma připravila:
Veronika Fürjesová, ředitelka společnosti

Pohled na zrekonstruovanou vilku č. p. 1271 v ulici Prokopa Holého. Foto: archiv společnosti

Pohled na nově zrekonstruovanou kotelnu K 40. Foto: archiv společnosti
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•  Josef Pátek, starosta, Petr Studnička, místostarosta II

V sobotu 28. listopadu 2015 jsme již podevatenácté rozsvítili v Čelákovicích vánoční strom a zahájili 
adventní čas. Letošní účast byla ještě vyšší než v letech minulých, protože konkurenční rozsvěcení 
vánočního stromu na pražském Staroměstském náměstí se s ohledem na aktuální bezpečnostní 
situaci neuskutečnilo.
Příprava letošní akce byla zahájena na první koordinační schůzce již 11. prosince loňského roku. 
V jarních měsících bylo schváleno osvětlení čelákovické radnice. Rovněž se připravoval elektronický 
systém pro rezervaci stánkového místa, který byl pro prodejce spuštěn na konci října. 
Programovou náplň dne připravuje odbor školství, informací a kultury Městského úřadu ve spoluprá-
ci s příspěvkovými organizacemi města. Akci zabezpečují Technické služby ve spolupráci s Měst-
skou policií a Sborem dobrovolných hasičů. Všem patří poděkování za zabezpečení bezproblémo-
vého průběhu akce!
Potěšitelné je, že se vánoční strom i letos rozsvítil již v pátek 27. listopadu v Sedlčánkách a v neděli 
29. listopadu v Záluží. Na obou akcích se podílely osadní výbory.
Již nyní se těšíme na 20. ročník rozsvícení vánočního stromu a zahájení adventu ve městě, které se 
uskuteční na čelákovickém náměstí v sobotu 26. 11. 2016.

INFORMACE
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU  

A ZAHÁJENÍ ADVENTNÍHO ČASU V ČELÁKOVICÍCH

Vánoční strom 2015. Foto: Anežka Vitáčková

Prezentace šachového oddílu TJ Spartak v obřadní síni 
radnice.

Vánoční návody pro nejmenší s MDDM v obřadní síni 
radnice.

Pohádka v podání Divadla na kolečku.

Program na podiu završil koncert skupiny Klasickej po-
stup.

Při rozsvícení městského vánočního stromu bylo zcela 
zaplněné náměstí!

Adventní jarmark na náměstí.

Pod rozsvíceným stromem si společně s žáky ZUŠ Jana Zacha a skupinou Nezmaři, zazpívali i přítomní občané.
Foto na stránkách 16–17: -dv-

Řemeslné dílny a prezentace MDDM na náměstí.
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Adventní koncert
•  Michaela Petišková, Spolek pro varhanní 

hudbu

Ve večerních hodinách u příležitosti slavnosti 
„Zahájení adventu ve městě“ vystoupil v Husově 
sboru legendární kytarista Michal Hromek, jehož 
CD Keltská kytara v 90. letech doslova obletělo 
svět. Přijel se svým souborem Michal Hromek 
Consort, jehož členy jsou všestranný flétnista 
Jakub Klár a vynikající hráč na perkuse, jinak též 
člen České Filharmonie, Daniel Mikolášek. Zpí-
vala Hana Horká, dlouholetá členka C&K Vocalu 
a na violu a housle hrál flexibilní – oba pravidelní 
hosté ansámblu. Provedli adventní a vánoční 
písně z celé Evropy, jejichž melodie nezapřely 
povětšinou až renesanční kořeny. Součástí byla 
i původní tvorba Michala Hromka zhudebně-
ných básní současného českého autora Pavla 
Kolmačky.
Přes bohatou nabídku si adventní koncert na-
šel své publikum, a tak souboru nadšeně tleskal 
plný Husův sbor.

INFORMACE

V sobotu 28. listopadu 2015 vstoupily Čelákovice do adventního času. Na náměstí se rozzářil již po devatenácté vánoční strom. Foto: Patrik Bouzek

Do Tří králů je v kašně na náměstí instalován betlém.

Na nádvoří ZUŠ Jana Zacha je k vidění výstava kera-
mických prací žáků výtvarného oboru „BETLÉM“, a to 
do 28. 12. 2015.

Domeček Ve Skále, o. s., uspořádal další staročeský 
divadelní jarmark.

Adventní dekorace.

Na statku v Rybářské ulici ani tentokrát nechyběl kovář, 
dárečky a občerstvení.

Předvánoční nálada v Galerii U radnice. Michal Hromek Consort. Foto: Tomáš Kopecký
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
V Čelákovicích

CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ – kostel Nanebevzetí Panny Marie
čtvrtek 24. 12. 2015 Štědrý den 17.30 hod.
 (vigilie + možnost vzít si Betlémské světlo)
 půlnoční bohoslužba s koledami 24.00 hod.
pátek 25. 12. 2015 Hod boží vánoční 9.30 hod.
sobota 26. 12. 2015 sv. Štěpána 9.30 hod.
neděle 27. 12. 2015 sv. Rodiny 9.30 hod.
  (obnova manželských slibů – požehnání manželům a rodinám; také žehnání 

svatojánského vína a následně přípitek – agapé)
čtvrtek 31. 12. 2015 sv. Silvestra 17.30 hod.
 (děkovná bohoslužba s agapé)
 kaple (adorace s požehnáním) 23.30 hod.
pátek 1. 1. 2016 Nový rok 9.30 hod.
neděle 3. 1. 2016 Vánoční neděle 9.30 hod.
středa 6. 1. 2016 Tři králové 17.30 hod.
 (s žehnáním tříkrálové vody, křídy, kadidla…)
neděle 10. 1. 2016 Křest Páně – konec vánoční doby 9.30 hod.

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ – Husův sbor
čtvrtek 24. 12. 2015 Štědrý večer 22.00 hod.
pátek 25. 12. 2015 Hod boží vánoční 9.30 hod.
neděle 27. 12. 2015 bohoslužba 9.30 hod.
pátek 1. 1. 2016 přivítání Nového roku 15.00 hod.

CÍRKEV BRATRSKÁ – modlitebna ve Vašátkově ulici č. p. 288
neděle 20. 12. 2015 bohoslužba 9.30 hod.
 „Vánoční koncert“ v Kulturním domě 17.00 hod.
neděle 27. 12. 2015 bohoslužba 9.30 hod.

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ –
modlitebna Církve bratrské ve Vašátkově ulici č. p. 288

pátek 25. 12. 2015 bohoslužby s Večeří Páně 14.00 hod.

V Lysé nad Labem

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ – kostel na náměstí B. Hrozného
neděle 13. 12. 2015 bohoslužby s orchestrem a pěveckým sborem 9.00 hod.
neděle 20. 12. 2015 bohoslužby s divadlem pro děti „Babuška“ 9.00 hod.
čtvrtek 24. 12. 2015 bohoslužby 13.30 hod.
pátek 25. 12. 2015 bohoslužby s Večeří Páně 9.00 hod.
sobota 26. 12. 2015 bohoslužby – káže Jiří Šamšula 9.00 hod.
neděle 27. 12. 2015 bohoslužby 9.00 hod.
pátek 1. 1. 2016 bohoslužby s Večeří Páně 9.00 hod.

•  Mira Poloprutská, farářka Církve českoslo-
venské husitské

Jako pocta Jakubu Janu Rybovi zazní letos 
„Česká mše vánoční“ o čtvrté adventní ne-
děli 20. prosince v 15.00 hod. v Husově sboru 
v podání Chrámového sboru Václav ze Staré 
Boleslavi.

Jméno jednoho z nejvý-
znamnějších představitelů 
české kantorské hudby pře-
lomu 18. a 19. století Jaku-
ba (Šimona) Jana Ryby (26. 
10. 1765–8. 4. 1815) je již 
natrvalo spojeno s českými 
Vánocemi. Česká mše vá-
noční „Hej, mistře“ z roku 
1796 zajistila J. J. Rybovi 
věhlas nejen po celé Ev-
ropě, ale stala se trvalou 
součástí vánočních svátků 
dokonce i v zámoří.

Už jako osmiletý chlapec uměl velmi dobře hrát 
na klavír a učil se na housle a varhany. Od roku 
1780 studoval v Praze piaristické gymnázium 
a po jeho ukončení filozofii. Získal značný roz-
hled a vzdělání (kromě češtiny a samozřejmé 
němčiny četl francouzsky, italsky, latinsky i řec-
ky). Byl přívržencem osvícenské ideologie. Po 
pěti letech jej však otec povolal do Nepomuku, 
kde se uvolnilo místo učitelského pomocníka.  
J. J. Ryba toto místo ale nedostal a v roce 1786 
se stal pomocným učitelem v Mníšku. Od roku 
1788 až do smrti působil jako učitel v Rožmitále 
pod Třemšínem. 
Byl otcem třinácti dětí, z nichž jen sedm se 
dožilo dospělosti. (Jedním z jeho synů byl i vý-
znamný český oftalmolog prof. Josef Arnošt 
Ryba *1795–†1856). Traduje se, že J. J. Ryba 
později žil a skládal v bídě, avšak právě v této 
době složil své nejznámější dílo. Mše má český 
text, protože J. J. Ryba byl toho názoru, že „z la-
tinsky zpívaných žalmů nemá náboženský užitek 
ani zpívající ani poslouchající“. Také další svá 
díla psal s českým textem.
J. J. Ryba byl autorem celkem asi 1 300 kom-
pozic různého rozsahu a nejrůznějších forem, 
z nichž převažovala duchovní hudba. Z tohoto 
předpokládaného počtu se jich dochovala jen 
část. Stylově vychází Rybova ranější tvorba 
z principů raného klasicismu. V průběhu času 
však zaměření Rybovy hudby dále vyzrává a ve 
skladbách napsaných po roce 1800 se už přibli-
žuje raně romantickému hudebnímu jazyku. J. J. 
Rybovi patří primát v kompozici umělé světské 
písně na české texty a s klavírním doprovodem 
(Dvanáct českých písní, vyd. Praha 1800). Z mi-
moliturgické hudby je možno uvést několik or-
chestrálních kompozic (symfonie, kasace), z ko-
morní hudby několik smyčcových kvartetů, dále 
koncertů pro sólový nástroj s orchestrálním do-
provodem a již zmíněné české písně a kantáty. 
Pozoruhodnou úroveň má také jeho hudba pro 
varhany (rukopisný sborník „Novae et liberatae 
cogitationes“, 1798).

Zdroj: Wikipedie

Tříkrálová sbírka
•  zaměstnanci Farní charity Neratovice

V roce 2016 opět proběhne Tříkrálová sbírka v termínu od 3. 1. do 10. 1. 2016. Výtěžek Tříkrálové 
sbírky bude použit na charitní projekty v České republice i v zahraničí. Část vybraných prostředků 
může Farní charita Neratovice použít na zakoupení kompenzačních pomůcek pro své klienty.
Věříme, že i letos najdete ve svých srdcích místo a přispějete na dobrou věc.
Za pomoc a přispění děkujeme.

Letos oslavíme  
250. výročí narození 
a 200. výročí úmrtí  
Jakuba Jana Ryby

Fiktivní portrét Ja-
kuba Šimona Jana 
Ryby. Foto zdroj: 
internet
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•  Miloslav Kolínko

Jednak proto, že to nebyli králové, ale mudrci a jednak proto, že tam nepřišli ani ti mudrci, i když 
pan kardinál Vlk ve svém článku „Tři králové“ z roku 2009 napsal (viz odkaz na konci):
„Zprávu o tom, že k Ježíšovým jeslím přišli tři mudrci, čteme v Matoušově evangeliu.“
Jenže to tam nečteme. Matouš totiž nepíše ani kolik těch mudrců bylo, ani že přišli k Ježíšovým 
jeslím, ale že přišli k jakémusi domu v Betlémě (Bible svatá, podle vydání Kralického z roku 1613):
„…aj, mudrci od východu slunce… všedše do domu, nalezli děťátko s Marií matkou jeho, a padše, 
klaněli se jemu; a otevřevše poklady své, obětovali jemu dary, zlato, kadidlo a mirru.“ (Mat. 2; 1, 11)
Jozef tedy zrovna nebyl doma a o tom, že by v domě měli jesle, Matouš nic neříká. Ostatně jesle 
se spíš než do domu, hodí do takové jeskyně, kterou vylíčil Lewis Wallace v románu „Ben Hur“:
„Po stranách byly nízké jesle pro ovce, vystavěné z kamenů. Půda byla žlutá od prachu a plev, 
vyplňující všechny otvory a prohlubeniny. Husté pavučiny visely od stropu jako proužky špinavého 
plátna. Jinak bylo místo čisté…“ (překlad Jiří Korbel 1959, Vyšehrad 1969, str. 45, 46)
Sem měli podle Wallace přiběhnout pastýři, o kterých píše Lukáš:
„I přišli chvátajíce, a nalezli Marii a Jozefa, i to nemluvňátko ležící v jeslech.“ (Luk. 2; 16)
O mudrcích nepíše, i když měli přijít jen „o něco málo později“, jak tvrdí Petr Piťha, bývalý ministr 
školství a probošt Kolegiální kapituly Všech svatých na Hradě pražském (Wikipedie: Petr Piťha) 
v knize Vánoce, kapitola „Tři králové, Epifanie“ (Wikipedie: „Zjevení Páně“, externí odkazy: Zamyš-
lení o svátku Tří králů – Petr Piťha, nebo: vira.cz/Tři králové, Epifanie):
„K tomuto dítěti přiběhnou nejdříve pastýři…K témuž dítěti o něco málo později dorazí i králové-
-mudrci…Je úsměvné, jak tito mužové vědy, moderně řečeno intelektuálové, kteří se dobrali po-
znání o narození krále králů složitými výpočty a věděli o něm dříve, než k němu došlo, přijdou poz-
dě. Prostí pastýři jsou už zpátky u svých stád, když do Betléma vstupují učenci.“ 
Avšak podle Lukáše se Jozef s rodinou zdržel v Betlémě celých 41 dní, aniž by se mudrci objevili, 
neboť:
„A když se naplnilo dní osm, aby obřezáno bylo to děťátko, nazváno jest jméno jeho Ježíš…“ (Luk. 
2; 21)
A Marie se pak musela ještě 33 dní očišťovat, jak stanoví Mojžíšův zákon:
„Ona pak ještě za třidceti a tři dni bude v očišťování od krve, nižádné věci svaté se nedotkne 
a k svatyni nepůjde, dokudž se nevyplní dnové očištění jejího.“ (3. Mojž. 12; 4)
Teprve potom mohla Marie vstoupit do chrámu v Jeruzalémě:
„A když se naplnili dnové očišťování Marie podlé zákona Mojžíšova, přinesli jej do Jeruzaléma, 
aby ho postavili Pánu…a aby dali oběť, jakož povědíno jest v zákoně Páně, dvě hrdličky aneb dvé 
holoubátek.“ (Luk. 2; 22, 24)
„Vykonavše pak všecko podlé zákona Páně, navrátili se do Galilee, do města svého Nazaréta.“ 
(Luk. 2; 39)
Kdyby během těch 41 dní dorazili mudrci do Betléma, klaněli se Ježíšovi a obdarovali ho zlatem, 
kadidlem a myrhou, zcela určitě by takovou událost neopomněl Lukáš zaznamenat.
Avšak podle Matouše nakonec přece jen přišli, ale to už Ježíš v jeslích určitě neležel, neboť mudrci 
přišli do Jeruzaléma až za dva roky potom, co uviděli hvězdu, která podle nich oznamovala naro-
zení židovského krále:
„Tehdy Heródes tajně povolav mudrců, pilně se jich vyptával, kterého se jim času hvězda ukázala… 
a zmordoval všechny dítky, kteréž byly v Betlémě…od dvouletých a níže, podlé času, na kterýž se 
byl pilně vyptal od mudrců.“ (Mat. 2; 7, 16)
Mohla být Marie s dvouletým Ježíšem v Betlémě? Mohla, neboť Lukáš napsal, že „chodívali rodi-
čové jeho každého roku do Jeruzaléma na den slavný velikonoční.“ (Luk. 2; 41) A mohli tam přijít 
i o jiném svátku a bydlet u Jozefových příbuzných v Betlémě, neboť ani Matouš ani Lukáš neuvá-
dějí datum Ježíšova narození, či příchodu mudrců. Pan kardinál však to datum zná: mudrci přišli 
do Jeruzaléma 5. prosince roku 7 před Kristem a po 17. hodině vyrazili do Betléma, kde poklekli 
u jeslí, ve kterých ležel právě narozený Ježíš. (Wikipedie: „Tři králové“, externí odkazy: Tři králové 
– text kardinála Vlka).

Proč k Ježíšovým jeslím nepřišli Tři králové

•  Emanuel Vejnar, evangelický farář

A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší 
mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, 
jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je 
odpradávna, ode dnů věčných. (Micheáš 5,1)
Když prorok Micheáš psal tato slova, nebyl 
už Betlém nevýznamnou vesnicí. Šalomounův 
syn král Roboám dal kolem strategicky polo-
ženého sídla postavit hradbu, a začlenil ho tak 
do soustavy opevněných měst. Do povědomí 
Izraele se však Betlém zapsal už dávno před-
tím. Bejt Lechem, což znamená Dům chleba, 
byl rodištěm Šalomounova otce, krále Davida. 
Jestliže se Šalomoun stal typem moudrého 
panovníka, tak David byl vnímán jako panov-
ník zbožný. V dobách, kdy to šlo s Izraelem 
politicky i nábožensky z kopce, na jeho vládu 
lidé vzpomínali jako na zlatý věk. A odtud už 
byl jenom krůček k touze po panovníkovi, kte-
rý by se mu podobal a tu dávnou zlatou dobu 
vrátil.
Prorok Micheáš přetavuje lidové touhy v jas-
nou tezi: Vytoužený panovník přijde! A jedním 
z jeho poznávacích znaků bude, že se narodí 
na stejném místě jako jeho slavný předobraz, 
král David. Evangelista Matouš zakomponu-
je tuto Micheášovu výpověď do svého spisu. 
Když do Jeruzaléma přijdou mudrcové od 
východu a ptají se po právě narozeném krá-
li Židů, svolá Herodes velekněze a zákoníky 
a ti, s odvoláním na proroka, mudrcům ukáží 
k Betlému: Jestli jste viděli jeho hvězdu a jdete 
se mu poklonit, tam ho naleznete. Sami se tam 
však nevydají. I král Herodes projevuje o Me-
siáše větší zájem nežli oni. Nikoli ovšem proto, 
aby se mu poklonil, ale aby ho jako svého kon-
kurenta zlikvidoval.
Micheáš ovšem nepoví jen to, že se vytoužený 
vládce Izraele narodí v Betlémě. On připojí ješ-
tě něco zvláštně tajemného. Řekne, že původ 
tohoto vládce je „odpradávna, ode dnů věč-
ných“. Kdyby se prorok omezil jen na to „od-
pradávna“, bylo by to jasné. Šlo by o odkaz 
k prastarému davidovskému rodu, z něhož se 
Ježíš narodil. Ale původ „ode dnů věčných“ 
znamená, že tu byl tento mesiášský panovník 
nějak přítomen ještě dříve, nežli se začal odví-
jet čas. To nám zřejmě připadá být za hranou. 
Člověk, jehož identita by byla hotová ještě dří-
ve, než Bůh stvořil nebe a zemi? Ne člověk, 
ale Bůh! Micheášem předpověděný vládce 
nebude totiž pouze z rodu Davidova, ale bude 
i Bohem z Boha.
Ježíš je pravým člověkem narozeným v pro-
storu a čase z Marie Panny. Současně je však 
i pravým Bohem, který je od věčnosti. Jeho je-
dinečnost tkví právě v této podvojnosti. Věčný 
Bůh, zdroj moudrosti, spravedlnosti a pravdy, 
se stal člověkem, který podléhá času. Nemu-
sel se jím stát. Ale jen Bůh může obnovit Ada-
movou vzpurností a chtivostí porušené lidství. 
Ani zbožný král David se těmto destruktivním 
silám neubránil. Bůh se stal člověkem, protože 
nás i v naší opozici vůči sobě miluje. A chce 
nám to sdělit. Chce ukázat, že existuje i jiná 
životní alternativa než ta, kterou jsme si zvo-
lili a která nás ničí. Proto vstupuje v Ježíši do 
světa. A všechno v něm opět činí takové jako 
na počátku, tedy dobré.

STAL SE ČLOVĚKEM
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•  P. Mikuláš Uličný, farář

Povídá se, že Vánoce jsou svátky radosti. Ne 
jenom malým dětem dělají dárky radost. Někdy 
podléháme přímé úměře – čím více dárků, tím 
větší radost. Není tomu tak. Dáreček je pouze 
věcí, která se dává a má hodnotu vyjádřenou 
platidlem. Dárek je ale přece něco mnohem vět-
šího; je to poselství, které říká: „Mám Tě rád.“ 
Toto se nedá vyjádřit penězi. Když obdarování 
je upřímné, dárkem dáváme sebe sama. Toto je 
velikánská věc, kterou o Vánocích si jistě přeje-
me zažít ve vztazích k sobě navzájem i k Tomu, 
který přichází s jasným posláním a poselstvím. 
Zažít vztah k největšímu Daru pro lidstvo.
Kdysi za jednoho mrazivého Štědrého večera 
seděl zamyšleně muž u krbu, ve kterém plá-

polal oheň, a přemítal o významu Vánoc. „Pro 
Boha nemá cenu, aby se stal člověkem,“ uva-
žoval. „Proč by Bůh měl trávit svůj drahocenný 
čas s někým, jako jsme my? A i kdyby, proč by 
se chtěl narodit zrovna ve stáji? Ani nápad! Celá 
ta věc je nesmysl. Kdyby Bůh opravdu chtěl se-
stoupit na zem, určitě by si našel jiný způsob.“ 
Náhle muže vyrušil z úvah divný zvuk přicháze-
jící zvenku. Přiskočil k oknu a opřel se o rám. 
Venku uviděl houf sněžných hus, které divoce 
mávaly křídly a zoufale se plácaly v hlubokém 
sněhu. Byly jako omámené a pomatené. Zřej-
mě z vyčerpání odpadly od většího hejna smě-
řujícího do teplejších krajin. Muži jich bylo líto, 
a tak se zachumlal do teplého oblečení a vyšel 
ven. Pokusil se zahnat roztřesené husy do teplé 
garáže, ale čím víc se snažil, tím víc ptáci zmat-

kovali. „Kdyby tak věděli, že je chci zachránit,“ 
pomyslel si muž. „Jak je mám přesvědčit, že to 
myslím pro jejich dobro?“ Tu ho napadlo: „Kdy-
bych se aspoň na chvilku stal taky sněžnou hu-
sou a mohl s nimi mluvit jejich řečí, pak by mě 
pochopily.“ 
V náhlém osvícení si vzpomněl, že je Štědrý ve-
čer, a široce se usmál. Vánoční příběh se mu už 
nezdál nesmyslný. V duchu si představil prostě 
vyhlížející Děťátko – Jezulátko ležící v jeslích ve 
stáji v Betlémě. Už rozuměl vánoční záhadě: 
Bůh se stal jedním z nás, aby nám odpustil hří-
chy, nasytil hladové, dělal zázraky, jednoduše 
aby nám naší řečí mohl sdělit, že nás miluje, že 
nás miluje právě teď, aby nám ukázal dobro a že 
mu jde o naše dobro.

Dar a smysl Vánoc

•  Petr Studnička, místostarosta II

V neděli 13. prosince 2015 začne platit nový 
jízdní řád veřejné hromadné dopravy. Změ-
ny se dotknou jak cestujících ve vlacích, tak 
v autobusech. České dráhy ponechají v no-
vém jízdním řádu ceny většiny jízdních dokla-
dů na úrovni letošního roku. Jízdní řád bude 
platit až do soboty 10. prosince 2016. Více 
spojů se dočká zastávka Čelákovice-Jiřina.
V novém jízdním řádu bude denně vyprave-
no průměrně 6 899 vlaků, které za rok urazí 
121,6 mil. vlakokilometrů. V pracovní dny se 
zvýší frekvence vlaků v okolí Prahy. V průměru 
patnáctiminutový interval spojení centra Prahy 
s východní částí města a Úvaly se prodlouží až 
do Českého Brodu. U trasy z centra Prahy přes 
Vysočany, Horní Počernice do Čelákovic budou 
nově odpolední posilové vlaky pokračovat přes 
zastávku Čelákovice-Jiřina až do Lysé nad La-
bem.
V úseku Čelákovice – Praha bude zajištěn ce-
lotýdenně 30minutový interval. V pracovní dny 
budou prodlouženy 4 vlaky v odpolední špičce 
z Prahy hl. n. až do Lysé nad Labem, čímž ob-
slouží nově i zastávku Čelákovice-Jiřina. 
V pracovní dny budou odjíždět ranní posilové 
vlaky v 5:50, 6:50, 7:50 a 8:50 hod. z Čelákovic 
(z Čelákovic-Jiřiny o 3 minuty dříve) a budou ve-

deny přes žst. Praha hl. n. dále ve směru Říčany 
a Strančice. Odpolední posilové vlaky budou 
vedeny v pracovní dny přes žst. Praha hl. n. (odj. 
14:43, 15:43, 16:43, 17:43 hod.) do Čelákovic 
s příjezdem o 28 minut později. Z Čelákovic bu-
dou tyto posilové spoje odjíždět v 15:50, 16:50, 
17:50, 18:50 hod. zpět do Prahy hl. n. a dále do 
Strančic a Říčan. 
Osobní vlaky na trati 074 Čelákovice – Neratovi-
ce mají zajištěn v Čelákovicích přestup na vlaky 
linky S2 ve směru Praha a Kolín. Mezi Čelákovi-

cemi a Brandýsem nad Labem je zajištěn celo-
týdenně 60minutový takt. 
V jízdních řádech autobusové dopravy (linky 
405, 412, 427, 443) nedochází k zásadním změ-
nám. Ke změně jízdního řádu dochází u auto-
busové linky 354, která jezdí mezi stanicí metra 
Černý most a Nehvizdy a obsluhuje zejména 
skladové areály v oblasti Jiren. U této linky do-
chází k posílení a rovněž k posunu časových 
poloh vybraných spojů s ohledem na lepší ná-
vaznost na začátky a konce směn.

Od 13. prosince začínají platit nové jízdní řády vlaků i autobusů

Zdroj: Jízdní řád 2016

Zdroj: Jízdní řád 2016

Trať 231
TAM ZPĚT

Pracovní dny
Víkendy

a státní svátky
Pracovní dny

Víkendy
a státní svátky

Čelákovice-Jiřina XX:01, XX:31 XX:01, XX:31 XX:56, XX:26 XX:56, XX:26
Čelákovice XX:04, XX:34 XX:04, XX:34 XX:53, XX:23 XX:53, XX:23
Praha-Vysočany XX:24, XX:54 XX:24, XX:54 XX:33, XX:03 XX:33, XX:03
Praha-Mas. n. XX:32, XX:02 XX:32, XX:02 XX:25, XX:55 XX:25, XX:55

Trať 074 TAM ZPĚT

Čelákovice XX:36 XX:21
Čelákovice-zast. XX:39 XX:17
Lázně Toušeň XX:44 XX:13
Brandýs n. Labem XX:54 XX:04

•  Jindřich Špaček

Tento plamínek, který každý rok v betlémské 
jeskyni, místě narození Ježíše Krista, zapálí 
dítě vybrané pro své dobré činy, k nám letos 
dorazí již po dvacáté sedmé. Myšlenka šíření 
předvánočního pokoje a míru vznikla v roce 
1986 v Rakousku, odkud se rozšířila do téměř 
třiceti zemí v Evropě i Americe. K nám se Bet-
lémské světlo dostalo až po pádu komunistic-
kého režimu a v rukou exilových skautů puto-
valo v prosinci 1989 až pod sochu sv. Václava 
v Praze. 
Než se dostane za okna domovů nebo na vá-
noční stoly, ochraňují plamínek před větrem či 
sněhem stovky skautských rukou. Jeho každo-
roční pouť a šíření celou Evropou je fascinující. 

Z Betléma je ve speciální schránce převezeno 
letadlem do Vídně, odtud ho skauti z Brna při-
vezou do Česka a sítí padesátky rychlíků a 500 
místních akcí rozšíří po celé zemi.
I vy se můžete stát součástí tohoto řetězu roz-
zářených domácností a světlo si odnést domů, 
případně ho ještě nabídnout svým blízkým 
a známým. Stačí vzít lucerničku a přijít s ní buď 
19. 12. do Kulturního domu, kde se od 14 ho-
din bude konat naše skautská vánoční besíd-
ka, nebo 23. na náměstí, kde na vás budeme 
čekat mezi 17. a 18. hodinou, anebo na Štědrý 
den do kostela Nanebevzetí Panny Marie, 
kde se bude světýlko rozdávat po mši sv., tj. 
asi mezi 18.00 a 18.15 hod. Těšíme se na vás.
Další informace o Betlémském světle a jeho 
rozdávání najdete na www.betlemskesvetlo.cz.

Skauti opět přivezou Betlémské světlo

Betlémské světlo je symbolem míru, přátelství a vánoč-
ní pohody. Foto: Václav Špaček
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•  Petr Petřík, Okrašlovací spolek čelákovický

V sobotu 7. listopadu si vysadili lidé 32 vlastních ovocných stromů podél polňačky mezi Mocho-
vem a Čelákovicemi. Na výzvu milovníkům stromů se přihlásilo kolem dvacítky lidí včetně dětí, 
což znamená příslib kontinuity.
Zasadili jsme rukou společnou a nedílnou jabloně, švestky, hrušně, třešně, višně a ořešáky. Navázali 
jsme tak na předválečnou tradici okrašlovacího spolku, kdy se sázelo zcela běžně.
O výsadby, které posvětil farář M. Uličný, se budou jejich majitelé starat a odměnou jim za to 
bude jejich ovoce. Všemu předcházela práce s oslovováním majitelů (bylo jich přes 50), různé 
schůzky, nákup a dovoz kůlů, pletiva, kompostu a nakonec i stromků. Vysazení jednoho stromku 
nakonec vyšlo na něco málo přes tři sta korun. Můj dík patří Václavu Srbovi, který s myšlenkou 
přišel a udělal pro její realizaci maximum, dále majitelům pozemků, kteří souhlasili s výsadbami, 
a v neposlední řadě všem sazečům a kopáčům, kteří nám přišli pomoci.
Velmi jsme uvítali vstřícný přístup zemědělců. Ve výsadbách chceme pokračovat i v dalších le-
tech.
Akci zorganizoval Okrašlovací spolek čelákovický ve spolupráci se spolkem Sázíme stromy.

INFORMACE, DOPISY

Sázení stromků se vyvedlo

•  Andrea Pencová

V Čelákovicích již nějakou dobu neziskové spol-
ky organizují dobrovolné úklidy města. Jedná se 
například o skauty, Okrašlovací spolek čeláko-
vický a nově i Spolek Dělnické domky (SDD). 
Jak taková akce vlastně probíhá? Organizáto-
ři vytipují lokalitu, která by si zasloužila uklidit, 
a určí termín. Poté kontaktují pana starostu, jenž 
pověří Technické služby. Technické služby po-
máhají dobrovolníkům se zajištěním úklidových 
pomůcek a odvozem odpadu do sběrného dvo-
ra, což je velice záslužná činnost a patří jim za 
ni dík. 
V souvislosti s dobrovolnými úklidy, které pro-
běhly v letošních podzimních měsících, se na 
sociálních sítích rozvinula debata, zda zmíněné 
akce mají smysl. Proč uklízejí dobrovolníci, když 
za pořádek ve městě odpovídají právě zmíněné 
Technické služby? Nevykonávají snad spolky 
činnost za někoho jiného? 
Spolky rozhodně nesuplují činnost TS, které se, 
dle mého názoru, o město starají vzorně a také 
rychle reagují na občanské podněty. Úklidové 
akce vnímáme jako občanskou aktivitu, kterou 

je vhodné podporovat a pěstovat u všech vě-
kových skupin včetně dětí (při dodržení hygi-
enických zásad). Jsme toho názoru, že životní 
prostředí je společné prostředí, a pokud nejsme 
s něčím spokojeni, můžeme sami přiložit ruku 
k dílu.
Dne 18. 10. proběhl pod záštitou akce „Ukliďme 
svět“ společný úklid dvou spolků (SDD a OSČ). 
Jsem hrdá na všechny, kteří i přes nepřízeň po-
časí dorazili a pomohli uklidit prostory kolem 
bývalých Kovohutí, a to včetně autobusové za-
stávky. 

Dobrovolné úklidy – mají smysl?

Účastníci úklidu. Foto: archiv SDD

Časy se mění, ale lidé 
zůstávají stále stejní

•  Pavla Zelená, Apoštolská církev

Potřebují lásku, přijetí, naději a mít pro co žít. 
Bůh to ví, a proto poslal Svého Syna Pána Je-
žíše Krista.
Svou smrtí smířil člověka s Bohem a naplnil jeho 
potřeby. Stačí Pána Ježíše upřímně požádat 
a On naplní prázdný život.
Bible, Izajáš 9:5  Neboť se nám narodí dítě, bude 
nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda 
a bude mu dáno jméno: „Divuplný rádce, Bož-
ský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.“
Pokojné vánoční svátky.

ČEZ Distribuce, a. s.
oznamuje přerušení dodávky elektřiny
v Sedlčánkách

ve čtvrtek 10. 12. 2015 od 7.30 do 15.30 
hod.
v ulicích Na Hrázi, Zábranské, Na Plácku a 
Komenského.

Poruchová linka 840 850 860

ŠTEDRÝ DEN V PSÍM 
ÚTULKU

•  Psí útulek Lysá nad Labem

Na Štědrý den je psí útulek v Lysé nad Labem
otevřen od 9.00 do 13.00 hod.
Svou návštěvou a dárkem v podobě krmiva mů-
žete pomoci opuštěným pejskům, zpříjemnit jim 
i dlouhé čekání na nový domov.
Krmivo je možné zakoupit na místě v prodejním 
stánku.
Přivítají vás malým občerstvením a pravou vá-
noční atmosférou.
Předem děkujeme za vaši pomoc a přejeme 
vám krásné prožití vánočních svátků.
www.pejscilysa.wz.cz, tel.: 723 342 174
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Dne 18. 12. 2015 oslaví manželé BÍŽOVI ze 
Sedlčánek zlatou svatbu.
Mnoho štěstí a zdraví do dalších společných let 
jim přeje rodina.

Dne 2. 11. 2015 by se dožil 
bývalý městský zahradník pan 
Karel KOROUS 95 let. Kdo 
jste ho znali, prosím, vzpo-
meňte s námi. 
Stále vzpomíná celá rodina.

Dne 13. 12. 2015 uplyne rok 
od chvíle, kdy nás navždy 
opustil náš drahý syn, bratr 
a strýc pan Josef KOVÁČ. 
Stále vzpomíná maminka Te-
rézia, sestra Lenka a neteř 
Lucie s rodinami.

Dne 18. 12. 2015 uplyne 20 let 
od úmrtí našeho tatínka a dě-
dečka Jaroslava ŠANÍKA, 
dlouholetého vedoucího TS 
Čelákovice.
S láskou na něj stále vzpo-
mínají syn Jaroslav a dcera 
Alena s rodinami.

Dne 24. 12. 2015 uplyne neu-
věřitelných 20 let od náhlého 
úmrtí pana Františka PIKA-
LA.
Vzpomeňte s námi. Rodina.

spolecenská kronika

Členové Komunistické strany Čech a Moravy 
v Čelákovicích děkují svým voličům a sympa-
tizantům za projevenou přízeň a spolupráci. 
Všem spoluobčanům přejí šťastné a pohodo-
vé Vánoce, zdraví a vše dobré v novém roce 
2016.

kscm informuje

top 09 informuje

•  Tomáš Janák, předseda MO TOP 09 Čelá-
kovice

Po úvodní 
skladbě Če-
chy krásné, 
Čechy mé, 
v předve-
čer státního 
svátku Dne 
vzniku sa-
mostatného 
č e s k o s l o -
v e n s k é h o 
státu, vzdali 
hold obě-
tem 1. svě-
tové války 
č l e n o v é 
místní orga-
nizace TOP 

09 společně s mnoha dalšími občany našeho 
města. Slavnostnímu odhalení pamětní desky na 
rodném domě Václava Záruby v Rybářské ulici 
č. p. 154 byli dále přítomni poslanci PSP ČR Ka-
rel Schwarzenberg a Nina Nováková, zástupce 
Ministerstva obrany ČR pplk. Bedřich Koubek, 
statutární zástupce a náměstek hejtmana Stře-
dočeského kraje Milan Němec, zástupce Čsl. 
obce legionářské Tomáš Pilvousek, předseda 
Jednoty Mladá Boleslav, zástupce předsednic-
tva Čs. obce sokolské Zdeněk Mička, zástupci 
klubu „Roty Nazdar“ v čele s prezidentem klubu 

Vilémem Fenclem a někteří starostové a před-
stavitelé okolních obcí.
Po pronesených zdravicích a úvodním slově 
předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga se slo-
va ujal Karel Straka, vědecký pracovník Vojen-
ského historického ústavu v Praze, který vzpo-
mněl nejen čelákovického legionáře, jenž jako 
jedna z prvních obětí „Velké války“ položil život 
v bitvě u Arrasu dne 9. 5. 1915, ale připomněl 
i hrdinství tisíců českých krajanů bojujících za 
samostatnost našeho národa.
V rámci pietního aktu zazněly ještě další skladby 
v podání Tria Harmonia a za znění Te Dea byla 
deska, zhotovená podle návrhu čelákovického 
výtvarníka Michala Burdy, na Zárubově rodném 
domě panem Karlem Schwarzenbergem a pplk. 
Bedřichem Koubkem slavnostně odhalena.

Pamětní deska Václava Záruby. Foto: 
Jaroslav Špaček

Hosté slavnostního odhalení pamětní desky Václava 
Záruby. Foto: Jaroslav Janula

Slavnostní odhalení pamětní desky na rodném 
domě legionáře Václava Záruby

Upozornění z knihovny
•  Soňa Husáriková, ředitelka knihovny

Od pondělí 28. prosince do čtvrtka 31. prosince 
2015 bude v knihovně zavřeno. Prosíme, na-
vštivte knihovnu do úterý 22. prosince včetně 
a vyberte si včas knihy na vánoční svátky. Pře-
jeme všem čtenářům a příznivcům krásné, klid-

né Vánoce a hodně štěstí v novém roce. Bude-
me se na vás těšit už v pondělí 4. ledna 2016.

tel.: 326 991 515, fax: 326 993 664
e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz
http://knihovna.celakovice.cz

Ilustrace tohoto čísla

•  red

Autorem kreseb v prosincovém Zpravodaji je 
Martin Rych. Pochází z rodiny toušeňského vý-
tvarníka Rudolfa Truhlaříka, který spolu s Bo-
humilem Hanžlíkem vedl v šedesátých letech 
v Čelákovicích „Divadlo o páté“. Je zakládajícím 
členem občanského sdružení „Domeček Ve Ská-
le“ a zakladatelem a organizátorem společen-
ských a kulturních akcí v lokalitě Ve Skále, pře-
devším již dnes jedinečného „Adventu Ve Skále“.

Martin Rych. Foto: soukromý archiv

NÁBOR
Modelářský klub v Rybářské ulici č. p. 161 přijí-
má zájemce o činnost v kroužku mladých mode-
lářů – věk od 9 let. Schůzky jsou vždy v pátek od 
15.00 hod. Další informace na tel.: 606 234 557.

Knihovna děkuje svému čtenáři Jaroslavu Strachovi, 
za krásné doplnění adventní výzdoby knihovny o bet-
lém z topolové kůry na choroši. Instalovaný je v příze-
mí, v oddělení pro dospělé. Foto: archiv Knihovny
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JARNÍ PRÁZDNINY
•  Alena Zradičková, ředitelka

Těšte se, jarní prázdniny budou v roce 2016 už 
začátkem února. Dokonce budou o den delší, 
protože jsou spojeny s pololetními prázdninami. 
Proto už nyní nabízíme dva zimní tábory, které 
připravujeme pro ty, co rádi vyjedou na hory. Oba 
směřují do Strážného u Vrchlabí.
V termínu 31. 1. až 6. 2. 2016 tradičně proběhne 
lyžařský tábor v chatě Vltava s Milošem Buka-
čem. Úkolem lyžařského tábora je zotavit se na 
zdravém horském vzduchu.
Pro začátečníky zvládnout základy lyžování 
a pro pokročilé lyžaře – zdokonalit se v lyžař-
ské technice. Večery jsou vyplněny zábavným 
programem. Na závěr je uspořádán pro všechny 
účastníky závod ve slalomu. Vyhodnocujeme ví-
těze: etapové hry, nejlepší masky na karnevalu 
a závodu ve slalomu.
Cena pobytu 3 500 Kč zahrnuje ubytování, stra-

vu (plnou penzi a pitný režim), dopravu autobu-
sem tam a zpět. Poplatek je třeba uhradit do  
7. ledna 2016 v MDDM nebo bankovním převo-
dem. Odjezd na hory je v sobotu 31. 1. v 10.00 
hod. od ZŠ J. A. Komenského, příjezd v sobo-
tu 6. 2. 2016 kolem 14.00 hod. Další informace 
a přihlášky získáte u Evy Bukačové v MDDM, 
na tel.: 603 724 237 nebo e-mailem: bukacka@
seznam.cz.
Také další tábor – pro nelyžaře – nabízí spoustu 
zábavy s dobrou partou kamarádů. Vyjíždí pod 
vedením Martiny Slovákové v termínu 29. 1. až 
5. 2. 2016 do chaty Ferra ve Strážném. Cena 
pobytu je také 3 500 Kč. Zajišťujeme i zde uby-
tování, celodenní stravu a pitný režim, dopravu 
autobusem.
Na programu bude celotáborová hra „Lov bi-
zona“, účastníky čeká pobyt v přírodě, výlety, 
rozvoj tábornických znalostí a dovedností, hry 
a soutěže a plno zážitků. Přihlášky a informace 
u Martiny Slovákové v MDDM, tel.: 777 268 885 
nebo e-mailu: martina.slovakova@mddmcela-
kovice.cz.

NABÍZÍME
•  Alena Zradičková, ředitelka

V tomto školním roce nabízíme 66 kroužků. 
Jako vždy máme ještě volná místa tam, kde 
je možnost počty účastníků zvýšit – v Pohy-
bových hrách, turistickém oddílu Medvědi, 

Paličkování, Street Dance a Break Dance, di-
vadle „Od paty k hlavě“, Žonglování, Angličti-
nách a Magic karetním klubu. Volná místa mají 
i Víkendové výtvarné kurzy, Korálkování, Šperk 
pokaždé jinak a na grafiku zaměřený kurz Na-
plocho. Do ostatních kroužků lze přihlášení ře-
šit po dohodě s jejich vedoucími.

ŘEMESLA POLABÍ IX
•  Alena Zradičková, ředitelka

Od 13. do 27. 2. pořádá MDDM Čelákovice 
v Městském muzeu devátý ročník výstavy vý-
tvarných prací Řemesla Polabí. Doprovodným 
tématem v roce 2016 je „Pohyb“. Každým ro-
kem nabízíme výtvarníkům – dětem i dospělým 
– účast v soutěži a na výstavě formou zapůjče-
ní jejich prací. Vypisujeme vždy sedm řemesl-
ných a výtvarných technik a doprovodné téma. 
Informace i přihlášky získáte v MDDM.
Termín převzetí prací na výstavu je 21. až 23. 
1. 2016.
Na vernisáži 13. 2. vystoupí žáci ZUŠ Čelákovi-
ce. Výstavu tradičně doprovází pět výtvarných 
víkendových dílen, které vedou lektoři z kurzů 
pořádaných školami a výtvarnými dílnami ve 
Středočeském kraji. Dopoledne po dobu výsta-
vy nabízíme školám a školkám program, letos 
zaměřený na vznik knihy. Zahajujeme tak celo-
roční oslavy výročí vzniku čelákovické městské 
knihy.

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

Havlíčkova 691
Čelákovice

mddm

ROUTA JE TU I PRO VÁS!
Projekt zaměřený na odbornou pomoc a inten-
zivní podporu rodin v Čelákovicích a okolí.
•  Mobilní Útočiště – terénní setkávání s rodi-

nami – poskytnutí rady, podpory, pomoci, 
konzultace či informace týkající se vztahů 
v rodině, výchovy dětí, financí domácnosti, 
zaměstnání atd.;

•  Vzdělávací semináře zaměřené na péči 
o dítě, výchovu, vzdělávání, finance, sociální 
problematiku;

•  Specializované sociálně-právní poradenství 
– informace o dávkách a službách, doprovod 
na úřady;

•  Klub dětí – předškolní příprava, pomoc s do-
mácími úkoly, doučování, prostor pro další 
dětské aktivity – každý čtvrtek.

Kontakt – každý čtvrtek a pátek v 8.00–14.00 
hod. Pavlína Janáčová, tel.: 732 727 161, e-
-mail: routa.janacova@seznam.cz.

„Aktivity projektu ROUTA JE TU I PRO VÁS!“ 
jsou podpořeny z dotačního programu Rodina 
a ochrana práv dětí MPSV.
Dále velice děkujeme našim podporovatelům 
– firmám z Čelákovic, které podpořily sociální 
projekt ROUTA JE TU I PRO VÁS!: AMIRRO, s. 
r. o., Slovácké strojírny, a. s. – TOS Čelákovice, 
Profit management ČR, s. r. o.

ZIMNÍ kurz plavání s RC ROUTA
V lednu pokračujeme!
Přijímáme přihlášky do zimního kurzu plavání (7. 

1. – 31. 3. 2016) pro plavce ve věku 3–13 let. 
Plaveme v časech 15.15–19.00 hod. Informační 
schůzka pro nově přihlášené plavce 5. 1. v ča-
sech 18.00–19.30 hod. Více informací na tel.: 
721 355 798, e-mail: routa-plavani@seznam.cz.

Angličtina s rodilým mluvčím
Ve školkách i RC ROUTA. Výuka probíhá ve 
skupince po 7 dětech, klademe důraz  na vý-
běr lektora – rodilý mluvčí s odpovídajícím 
vzděláním s orientací na práci s dětmi, meto-
dika zážitkové pedagogiky, hravý a komunika-
tivní přístup. Více informací na našem webu, 
e-mailu: routa-anglictina@seznam.cz, tel.: 721 
355 798 – Dominika Fijalová.

Klub náhradních rodin Routa
5. 12. 2015 – Muzeum pražských pověstí 
a strašidel – respitní výlet pro děti z pěstoun-
ských rodin. Další informace: Lenka Slováko-
vá, tel.: 603 538 763, e-mail: slovakova.routa@
seznam.cz.

tel.: 604 146 682
e-mail: info@rc-routa.cz
http://www.rc-routa.cz

Sedláčkova 107
Čelákovice
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Náplavy
•  Aleš Chvojka

Jedná se o zlidovělý název objektu živočišného 
původu, který se vyskytne v destinaci, kde původ-
ně nevyrostl, ale časem třeba zakořenil a zůstal.
Rovnou se obrátím na houby. Mezi zvláštního 
migranta patří květnatec archerův (Clathrus ar-
cheri). Dostal se do Evropy z „nedaleké“ Aus-
trálie, pravděpodobně s dováženou bavlnou či 
vlnou, a nejdříve zakotvil ve Francii. Poté se roz-
šířil po celém starém kontinentu.
Z výtrusů se rozmnožuje a nejprve se narodí 
bělavá vajíčka. Nepláčí, nepožadují mateřské 
mléko, pouze vláhu. Propuknutím se vyklubají 
červená chapadla. Květnatec je nádherná hou-
ba připomínající chobotnici, horší je odér, kte-
rý podobně jako u hadovky smrduté přitahuje 
mouchy z širokého okolí.
Tak hubky nehubky koukneme se do stromořa-
dí kaštanů. Jírovec maďal je také naplavenina. 
Má balkánský původ a roste opět po celé Evro-

pě. Pod těmito stromy neroste skoro nic. Krása 
jeho svícnatých květů okouzluje snad každého, 
a když z ostnatých plodů vypadnou hnědá se-
mena, nastává ráj pro děti a špejlování zvířá-
tek. Vděčná za plody je i lesní zvěř („zvířátka“ 
odšpejlit a plody nasypat u krmelců). Ta tmavě 
hnědá barva nemá v přírodě konkurenci. 

prírodní nápovedna

Změny klimatu
•  Josef Kadeřávek

I v našem městě můžeme pozorovat změny kli-
matu, a to ve vzrůstajícím počtu stanovišť teplo-
milných druhů hub. 
Koncem října našel přítel Rudolf krásnou plodni-
ci muchomůrky ježohlavé a za týden se Na Po-
žárech objevila hadovka valčická (Phalus had-
riani). Tato vzácná teplomilná houba je jakousi 
sestrou hadovky smrduté. Liší se od ní červe-
nofialově zbarvenou okrovkou. Je jedlá, ale pro 
její vzácnost bychom ji měli ponechat na stano-
višti. Ještě se objevují hřiby hnědé. Pozor však 
na namrzlé plodnice, ty nesbírejte, vyvarujete se 
nepříjemných otrav.
Chraňte naše lesy!

Květnatec archeův. Foto: Josef Horák

POSEZENÍ S HUDBOU
Spolek houbařů vás zve na posezení s hudbou po houbařsku, které se koná  

11. 12. od 20.00 hod. v klubovně spolku (Kostelní 43/6). Připravujeme besedu s houbařem, 
astrologem a psychologem nejen o léčivých houbách.

Hadovka valčická. Foto: J. Kadeřávek

spolek houbaru celákovice

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Mochovská 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!

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

Pečovatelská služba 
Čelákovice

Kostelní 26, 250 88 Čelákovice
tel.: 326 999 801, mobil: 721 361 041
e-mail: snitila@celakovice-mesto.cz

http://www.celakovice.cz
oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY  

sekce Sociální péče — Pečovatelská služba
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Projekt „CESTY  
ZA POZNÁNÍM“

•  Lenka Hošková a Monika Hulová

Poslední říjnový týden na-
vštívilo 20 žáků Gymnázia 
Čelákovice Francii a Anglii. 
Žáci absolvovali jazykovou 

výuku, seznámili se s každodenním chodem 
francouzských a anglických domácností, srov-
nali své vědomosti s vědomostmi svých vrs-
tevníků z různých zemí i vrstevníků z českých 
základních škol.
Ve Francii obdivovali krásy regionů Auvergne 
a Rhōne-Alpes. Navštívili města Lyon, Vichy, 
poznali město Clermont-Ferrand. V Anglii rea-
lizovali výlety do Cardiffu, Bristolu, poznali le-
gendami opředené magické místo Stonehenge. 
Poslední den strávili v metropoli nad Temží – 
Londýně.
Žáci se vraceli do svých domovů bohatší o nové 
znalosti, zajímavé zkušenosti, dojmy a s nově 
nabytým sebevědomím, protože mezi vrstevní-
ky byli nejkreativnější a nejbystřejší. Za zúročení 
svého vzdělání a znalostí sklidili v jazykových 
kurzech obdiv a respekt zahraničních učitelů.

ZÁPIS dětí do 1. tříd ZÁKLADNÍCH ŠKOL
zřízených městem Čelákovice

pro školní rok 2016/2017
proběhne na obou školách

ve čtvrtek 21. ledna 2016 od 13.00 do 17.00 hod.
a v pátek 22. ledna 2016 od 13.00 do 16.00 hod.

S sebou rodný list dítěte.

ŠKOLSTVÍ

Půl století
•  Jaroslava Dušková, ředitelka

Naše Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, 
příspěvková organizace, oslavila půl století vzni-
ku. Školou prošlo několik generací dětí. Půl sto-
letí je dlouhá doba, a proto naši školku navštěvují 

děti našich dětí, ale již i vnoučata našich dětí.
U příležitosti tohoto výročí jsme pořádali několik 
akcí, soutěže dětí s jejich rodiči, den otevřených 
dveří a setkání bývalých zaměstnanců, které 
proběhlo 15. října. Sešlo se nás více než 30.
Děkujeme všem za příjemnou atmosféru.

Setkání bývalých zaměstnanců. Foto: archiv školy

Třída Sluníček
•  Ivana Hausteinová, Milena Hnízdová, uči-

telky

NA VÝLETĚ
Nedělní slunečný den 8. 11. 2015 byl jako malo-
vaný, zval k procházkám. I my se vydali na pod-
zimní cestu za pokladem. Pozvání přijali rodiče 
a bývalí žáčci, kteří chodili do 3. třídy Sluníček na 
Rumunské. Užili jsme si spoustu legrace a našli 

i poklad s čokoládovými penízky i dárečky. Milé 
setkání jsme zakončili v pizzerii. Byl to úžasný 
den! Důkazem, že se na třídu Sluníček vzpomíná 
sluníčkově, byla hojná účast 62 lidiček.

Třída Motýlků
•  Jitka Špaková, Milena Hnízdová, učitelky

BULISÁCI
U Motýlků se dlabalo a zdobilo. Co? Strašidláci 
Bulisáci z dýní. Sešlo se nás, že jsme se ani ke 
stolečkům nevešli. Když bylo hotovo, rozsvíti-
li jsme strašidláky na terase. Najednou se, ze 
ztemnělé zahrady, něco ozvalo… S lampionky 

jsme to šli prozkoumat. Našli jsme vzkazy od 
kamarádů našich Bulisáků, které nás dovedly až 
k truhličce s pokladem.

VLOČKOVÁNÍ
Martin nám opět na bílém koni nepřijel, a tak mu 
Motýlkové s rodiči vystříhali vloček na velkou 
chumelenici. Potom jsme, s lampionky, šli po 
stopách Martinova koníčka, a když jsme splnili 
všechny úkoly, našli jsme odměnu… Koš plný 
martinských rohlíčků.

Třída Ptáčků
•  Hana Bělinová, Martina Richterová, učitelky

PTÁČCI V AKCI
Na měsíc listopad a prosinec jsme připravili pro 
rodiče dílničku, kde se plní úkol průběžně, po 
celé dva měsíce. Ptáčkům začíná být zima, pro-
to bude nutné je trochu zahřát. Úkol zní: „Ple-
teme šálu“. Jak dlouhá se nám podaří uplést? 
Vlnu si mohou pletaři vzít ve třídě nebo sáhnout 
do vlastních zásob. Na vzoru nezáleží. Plést mo-
hou všichni: mamky, taťkové, babičky, dědeč-
kové, tety, strejdové atd. Plést mohou ve třídě, 
v šatně, než se děti obléknou, nebo si pletení 
mohou vzít s sebou domů. Po ukončení akce 
společně šálu změříme a naaranžujeme v šatně. 
Nečekáme zápis do knihy rekordů, ale těší nás 
společné dílo s rodiči a příznivci třídy. Těšíme se 
na výsledek, který pro vás po „dopletení“ zve-
řejníme.

Práce dětí. Foto: Jitka ŠpakováSpolečné foto: archiv školy

Přístavní 333
Čelákovice

tel.: 326 994 165
e-mail: ms.pristavni@iol.cz
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•  Pavla Horynová, 1. ročník SČ, SOŠ Čeláko-
vice

Protidrogový vlak je možné navštívit celoročně, 
a tak naše nahlédnutí do tohoto vlaku je stále 
aktuální. Koho inspiruje k tomu, aby do něj na 
chvíli „nastoupil“, má možnost časově neome-
zenou.
My, studenti 1. a 2. ročníku SOŠ Čelákovice, 
obor sociální služby, jsme poznali REVOLUTI-
ON TRAIN (protidrogový vlak) dne 27. října. Vlak 
stojí momentálně na nádraží v Dejvicích a v bu-
doucnosti by měl podniknout také turné po celé 
České republice, a dojet tak až za dětmi, které 
to k němu mají nyní příliš daleko.
Při návštěvě vlaku jsme se zajímavým způ-
sobem seznámili s problematikou braní drog 
a s následky jejich užívání. Když jsme vešli do 
vlaku, vypadalo to, jako kdybychom vstoupili 
do lidského příbytku. Bylo jasné, že nás čeká 
zajímavý a silný zážitek. Objevilo se plátno, na 
kterém se promítal příběh z reálného života 
mladých lidí. Části promítaného filmu byly krát-
ké a o to působivější. Po jejich zhlédnutí vyjelo 
plátno nahoru a za ním se objevilo reálné pro-
středí z promítaného filmu. V jednom z vagó-
nů jsme viděli srážku automobilu s motorkou 
z předchozích částí filmu, v dalších vagónech 
vězení, drogové doupě, bar…
Během exkurze s námi průvodce komunikoval, 
ukazoval (například drogový kufřík) a vysvětlo-
val různé věci. Děj příběhu, který jsme v jednot-
livých vagonech sledovali, byl poučný a zajíma-
vý. Zanechal v člověku pocit, jak málo toho ví 
o životě a o drogách. Už jen to, že se to může 
stát každému, mě osobně dovedlo k přesvěd-

čení, že si člověk má říkat „Žij sám sebou, ne-
nech se ovlivnit druhými. Dělej, co tě baví, ne, 
co ti říkají ostatní, že máš dělat.“
Mohu konstatovat, že exkurze byla úžasná a já 
osobně bych ji neváhala znovu absolvovat.
Školy by měly umožnit svým žákům a studen-
tům Revolution train navštívit, protože děti za-
čnou uvažovat o aspektech braní drog a většina 

z nich si jistě uvědomí, že tak jako ti, které ve 
vlaku viděli, by skončit nechtěla. Jsem opravdu 
ráda, že jsem se této akce mohla zúčastnit. Ex-
pozice byla výborně promyšlená a realizovaná, 
také mě a mé spolužáky inspirovala k zamyšle-
ní. Byla to zatím nejzajímavější akce proti braní 
drog, co jsem kdy viděla.

REVOLUTION TRAIN aneb Protidrogový vlak

Účastníci exkurze. Foto: archiv školy

Člověk v proměnách 
času – projektový den

•  Petra Imlaufová

Poslední říjnový školní den jsme navázali na loň-
skou premiéru projektového dne. Žáci II. stup-
ně naší školy si sami sestavili svůj pětihodinový 
rozvrh z bohaté nabídky workshopů. Celkem 

bylo připraveno 15 různých aktivit, včetně sa-
mostatného fotografování pro žáky posledního 
ročníku. Názvy některých z nich: Člověk pod 
mořskou hladinou, Komunikace? Komunika-
ce!, Olympiáda minulého století, Lidské tělo 
v číslech, SMS zkratky, Šifry, Jak se lidé oblé-
kali a oblékají.
Snažili jsme se žákům nabídnout zajímavé a ne-
obvyklé vyučování. Příprava mimořádných ho-
din se vyplatila – snad nikdo z nás se nepotýkal 
s problémy běžných hodin. Žáci spolupracovali, 
nevyrušovali, neodcházeli na toaletu a dokonce 
i zapomněli jíst a pít během hodiny. Někdy jejich 
očekávání nebyla v souladu s realitou, ale téměř 
vždy byli vstřícní, vnímaví a nechali se vtáhnout 
do připravených aktivit. 
Spojenost žáků se objevila i v celkovém hod-
nocení učitelů. Průměrná známka od téměř 170 
dětí, které naši akci hodnotily, byla 1,36. Mys-
lím, že můžeme být spokojeni. Musím přiznat, 

že to všechny učitele II. stupně potěšilo.
V anketě jsme se dětí ptali, co jim projektový 
den dal a co se nového naučily: spoustu nových 
SMS zkratek, jak správně vyplavat z hlubokého 
ponoru, jak šplhat na tyči, jak mluvit rukama, 
zahrát divadlo, líp „čuchat“, kdo vymyslel tele-
fon, psát na psacím stroji, jak zašifrovat zprávu, 
že dítě má víc kostí než dospělý, vymodelovat 
Venuši, luštit šifry, jak lidé žili v dřívějších do-
bách…
Domnívám se, že takové netradiční vyučování 
a následná spokojenost všech zúčastněných je 
osvěžení naší práce. A už teď přemýšlíme nad 
tématem v roce 2016. Nápadů od dětí máme 
dost, jen si z nich vybrat…

tel.: 326 998 211
e-mail: info@zs.celakovice.cz
http://www.zs.celakovice.cz

J. A. Komenského 414
Čelákovice

Neobvyklé vyučování. Foto: archiv školy

Projektový den. Foto: archiv školy
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Ocenění naší školy na 
celostátní dětské sou-
těži „Vícejazyčnost je 

bohatství“

•  Ivana Sekyrová, zástupkyně ředitelky školy

Na konci loňského školního roku naši žáci ve 
všech cizích jazycích, kterým se v naší ško-
le učí, vytvářeli výtvarné práce na výstavu do 
Městské knihovny s názvem Vícejazyčnost 
je bohatství. V jazyce anglickém, německém 
a ruském po přečtení ukázek knih či časopisů 
školní skupiny vytvořily k přečteným ukázkám 
výtvarné práce, které byly vystaveny v naší 
Městské knihovně. Práce byly velmi zdařilé 
a byly doporučeny paní ředitelkou Soňou Hu-
sárikovou a posléze vedoucí projektu Kamarád 
paní Sevdou Kovářovou do celostátní soutěže 

stejného názvu. Nyní v listopadovém období 
jsme byli vyzvání k převzetí ocenění za vynikají-
cí spolupráci a kolektivy jednotlivých prací byly 
oceněny cenami. Všem vyučujícím cizích jazyků 
a výtvarníkům, kteří s dětmi pracovali, patří dík 
a žákům blahopřání.

tel.: 326 990 211
e-mail: skola@kamenka-celakovice.cz
http://www.kamenka-celakovice.cz

Kostelní 457
Čelákovice

Diplom: archiv školy

Triangl zazpívá nejen 
v Čelákovicích,  

ale i v Praze
•  Luboš Fait

Triangl je smíšený pěvecký sbor, který zalo-
žila v roce 2013 pedagožka ZUŠ Jana Zacha 
Čelákovice Ladislava Šťastná. Pro velký zájem 
o sborový zpěv v Čelákovicích se Triangl ná-
sledně rozrostl ještě o svého mladšího souro-
zence Trianglíčka.
I když historie Trianglu není nijak bohatá, o to 
cennější jsou jeho úspěchy a zároveň i ambice. 
V loňském roce se jako téměř neznámý sbor 
přestavil na renomovaném festivalu pěveckých 
sborů, 23. ročníku Musica Angelica ve Staré 
Boleslavi. Zde zaujal nejen svým pěveckým 
nasazením a vyvážeností jednotlivých hlasů, 
ale i zajímavou a neoposlouchanou dramatur-
gií. Oprávněně tak sklidil aplaus, který byl roz-
hodně rovnocenný těm, kterým byly odměněny 
sbory s dlouholetou tradicí a mnohdy i s mezi-
národními zkušenostmi.
V současné době se Triangl se svojí sbormis-
tryní Ladislavou Šťastnou pečlivě připravuje na 
celou řadu adventních vystoupení v Čelákovi-
cích, ale i za hranicemi města. Na domácí čelá-
kovické půdě vystoupil při příležitosti „Zahájení 
adventu ve městě – rozsvícení vánočního stro-
mu“ v sobotu 28. listopadu 2015. Začátkem 
prosince pak na Mikulášských oslavách na 
Staroměstském náměstí v Praze.
Zřejmě poslední vystoupení v letošním roce 
čeká oba sbory opět v Praze. Uskuteční se 
v sobotu 26. prosince v 11.00 hod. ve Sboro-
vém sále Bratrské jednoty Baptistů v Praze 3. 
Zde vystoupí na závěr koncertu komorního 
souboru Harmonia Mozartiana Pragensis se 
sborovými pásmy Hej hej koleda a Štědrej ve-
čer nastal. Koncert je nazván Pocta Janu Jaku-
bovi Rybovi.
Letos totiž uplynulo 250 let od narození a 200 
let od úmrtí tohoto Čechy oblíbeného „vánoč-
ního“ skladatele. Z jeho tvorby zde zaznějí 
dvě písně pro soprán a dechový oktet, které 
přednese, tentokrát v roli zpěvačky, Ladislava 
Šťastná. Na programu jsou dále ještě pastorál-
ní skladby českých klasiků Leopolda Koželuha, 
Josefa Fialy a Vincence Maška. Pro případné 
zájemce o tento koncert – adresa je Vinohrad-
ská 68 a vytápěný sál je vzdálen 2 minuty od 
stanice metra Jiřího z Poděbrad.
Dechový oktet Harmonia Mozartiana Pragensis 
vznikl v roce 1999 a zakládajícími členy jsou 
učitelé ZUŠ Jan Zacha Čelákovice Bedřich 
Hejsek a Luboš Fait. Dne 20. prosince bude mj. 
soubor vystupovat v německém Furth im Wald, 
kde bude účinkovat se sopranistkou Evou Ur-
banovou.

tel./fax: 326 991 260
e-mail: info@zuscelakovice.cz
http://zus.celakovice.cz

Vašátkova 343
Čelákovice

41. ročník Večerního běhu městem Čelákovice – 
Memoriál Rudolfa Vichery

•  MDDM Čelákovice, pořadatel akce

Dne 13. listopadu 2015 v parku Sady 17. listopadu – u Městského bazénu, proběhl start Večerního 
běhu městem Čelákovice – dětské kategorie. 
Všichni organizátoři se shodli, že i letošní běh dětských kategorií byl vydařený. Krásné počasí, hodně 
diváků a velký počet dětských závodníků přispěly k úžasné sportovní atmosféře. 
Startující dostali v cíli drobné dárky, dortíky a vítězové díky našim sponzorům hodnotné věcné ceny 
a diplomy.
Dne 17. listopadu 2015 jsme se vrátili na tradiční start k Základní škole v ulici J. A. Komenského, 
kde postupně běžely všechny kategorie dospělých. Jednotlivé běhy přinesly opět nezvykle vysokou 
sportovní výkonnost, kterou oživili svou účastí tři závodníci z Ukrajiny (muži – hl. kategorie). Stali se 
i vítězi ve své kategorii do 39 let.
Něco málo ze statistiky letošního závodu: běželo 280 dětí a 119 dospělých.
Poděkování patří všem sponzorům, kteří nám umožnili uspořádat tento závod.

Start dětské kategorie. Foto: archiv pořadatele
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Vánoční dárek
•  Petr Bambas, ředitel Čelákovické sportovní, 

p. o.

Čelákovická sportovní, p. o., připravila pro 
všechny plavce na druhý svátek vánoční netra-
diční dárek. V sobotu 26. prosince 2015 bude 
vstup na plavání do Městského bazénu zdarma. 
Jako provozovatel městských sportovišť v Če-
lákovicích chceme tímto také přispět k příjem-
né vánoční náladě a pohodě. Zdravý pohyb po 
vánocích nikomu neublíží, tak doufáme, že si 
zaplavat přijdou i lidé, kteří do Městského bazé-
nu nechodí úplně pravidelně. Zváni jste v čase 
16.00–21.30 hod.

Městský bazén
Provozní doba:
po 6.15–7.45 – 19.00–21.30
út – – 17.00–21.30

(17.00–18.00 pronájem 2x dráha)

st 6.15–7.45 14.00–15.00 19.00–21.30
čt – 14.00–15.00 –
pá 6.15–7.45 14.00–15.00 17.00–21.30
so – 11.00–21.30
  (10.00–11.00 senioři/ZTP)
ne – 10.00–21.30
  (9.00–10.00 senioři)

Změny provozní doby:
st 23. 12. 6.15–7.45 14.00–15.00 19.00–21.30
čt 24. 12. ZAVŘENO
pá 25. 12. ZAVŘENO
so 26. 12. – – 16.00–21.30
ne 27. 12. – 10.00–21.30
  (9.00–10.00 senioři)
po 28. 12. – – 16.00–21.30
út 29. 12. – – 16.00–21.30
st 30. 12. – 14.00–15.00 19.00–21.30
čt 31. 12. – 12.00–19.00
pá 1. 1. – – 16.00–21.30
so 2. 1. – 11.00–21.30
  (10.00–11.00 senioři/ZTP)
ne 3. 1. – 10.00–21.30
  (9.00–10.00 senioři)

Aquaaerobic bude po-
kračovat i v roce 2016

•  Zuzana Poklopová, lektorka Čelákovické 
sportovní, p. o.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem 
milým cvičenkám, které nám pomohly vrátit do 
Městského bazénu v Čelákovicích po dlouhých 
letech aquaaerobic. Přejeme jim do roku 2016 
hodně zdraví a alespoň takovou spoustu ener-
gie, se kterou přicházely na podzimní kurz.
Aquaaerobic bude pokračovat znovu na jaře, 

a to v rozšířené podobě, kromě dvou čtvrteč-
ních lekcí nabídneme zájemkyním také nedělní 
večer. Jarní kurz aquaaerobicu (znovu 10 lekcí 
za 1 500 Kč) začne ve čtvrtek 3. března 2016, 
opět ve dvou časech (19.15 a 20.15 hod.), nově 
potom v neděli 6. března od 20.15 hodin. Při-
hlášky jsou k vyzvednutí v recepci Městského 
bazénu již nyní.tel.: 326 991 766

e-mail: info@sportcelakovice.cz
http://www.sportcelakovice.cz

Sady 17. listopadu 1753
Čelákovice

celákovická  
sportovní, p. o. 

Sauna je po rekonstrukci otevřena od 2. prosin-
ce 2015.

Provozní doba:
po 15.00–22.00 společná
út 15.00–22.00 společná
st 15.00–22.00 společná 
čt 15.00–22.00 ženy
pá 10.00–22.00 společná
so 9.00–12.00 společná s dětmi
 12.00–18.00 ženy
 18.00–22.00 společná
ne 10.00–22.00 společná

Změny provozní doby:
čt 24. 12. ZAVŘENO
pá 25. 12.  ZAVŘENO
čt 31. 12.  ZAVŘENO
pá 1. 1.  ZAVŘENO

tel.: 326 995 361
http://www.celakovice.cz
oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY, sekce sport

•  Martin Brejcha, předseda a vedoucí trenér 
SK karate Dragon Čelákovice

Další významnou soutěží letošního podzimu bylo 
Mezinárodní Mistrovství České republiky ČABK 
2015, které se konalo v pražské sportovní hale 
na Lužinách. Tohoto mistrovství se zúčastnilo 
bezmála 400 závodníků ze 48 klubů z České re-
publiky, Slovenska, Rumunska, Polska, Ukrajiny,  

Německa, Itálie, Malty, Dánska a Ruska. 
Mistrovství se též jako čestný host zúčastnil 
prezident světové asociace WUKF Livio Crisan 
a viceprezident Soren Helsted. Soutěž rozhodo-
vali rozhodčí z České republiky a několik zahra-
ničních rozhodčích WUKF.
Naši reprezentanti zde vybojovali celkem 28 
medailí a opět jsme se stali jedním z nejúspěš-
nějších klubů soutěže. Toto Mistrovství bylo 

zároveň nominačním turnajem pro nadcházející 
Mistrovství světa, které se v příštím roce bude 
konat v Irsku.
Mistry ČR se stali: Veronika Bohuslavová (kata), 
Vladimír Fafek (kata), Nikola Kunertová (kata), 
Jan Řápek (kata), David Soběslavský (kumite), 
Matěj Lippert (kumite a kata team), Daniel Brej-
cha (kata a kata team), Filip Janda (kata team), 
Jan Le (kata team), David Le (kata team) a Jan 
Pajkrt (kata team).
Vicemistry ČR se stali: Vladimír Fafek (kumi-
te), Nikola Kunertová (kumite a kata team), Jan 
Pajkrt (kata), Michal Vojtěch (kumite), Denisa 
Brejchová (kata, kumite a kata team) a Kristýna 
Toběrná (kata team).
Druhými vicemistry ČR se stali: Eliška Fiedle-
rová (kata), Matyáš Miller (kata), Kristýna To-
běrná (kata), Jan Pajkrt (kumite), Matěj Lippert 
(kata) a Jan Le (kata).
Všem závodníkům blahopřejeme za dosažené 
výsledky, za reprezentaci klubu a města a pře-
jeme hodně úspěchů do dalších soutěží.
Všem členům SK karate Dragon Čelákovice, 

jejich rodičům a přátelům,
přejeme hezké a pohodové vánoční svátky,

bohatou nadílku a hodně hezkých
vánočních zážitků.

Vedení SK karate Dragon

karate

SK karate Dragon – Úspěch na Mezinárodním Mistrovství ČR

Úspěšní reprezentanti SK Dragon na Mezinárodním Mistrovství ČR 2015. Foto: archiv SK Dragon
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•  Libor Mrozinski

Ani v dalších kolech soutěží družstev se nám 
nedaří. Naše „béčko“ prohrálo 1. 11. 2015 s TJ 
Sokol na Mělníce B v poměru 2,5:5,5 a 15. 11. 
2015 s TJ Sokol Brandýs n. Labem A v pomě-
ru 2:6. „Áčko“ prohrálo svůj druhý zápas 8. 11. 
2015 se Sokol Bakov n. Jizerou B v nejtěsněj-
ším poměru 3,5:4,5.
O to více radosti nám ale přináší naše šacho-
vá mládež. Dne 27. 10. 2015 proběhl regionální 
přebor školních družstev. V kategorii II. stupně 

vyhrála postupující ZŠ Kostelní před ZŠ J. A. 
Komenského Čelákovice. V kategorii mladších 
těsně unikl postup do KP druhé ZŠ J. A. Ko-
menského „A“ (16b/20), třetí pak byl tým ZŠ 
Kostelní a šestý tým ZŠ J. A. Komenského „B“.
Přeboru mládeže v Poděbradech se 7. 11. 2015 
zúčastnilo rekordních 16 čelákovických dětí 
a byla z toho medailová žeň – 5 medailí, z toho 
3x zlatá (H12 Sedmihradský M., H10 Sedmi-
hradský T., HD8 Kubíčková), 2x bronzová (D12 
Jandová, D14-16 Jankovská) a k tomu 3 čtvrtá 
místa. Neuvěřitelný výsledek! Poprvé jsme vy-

hráli partii na první šachovnici a tu jsme opano-
vali až do posledního kola. 
Dne 17. 11. 2015 proběhlo již 3. kolo oblíbe-
ných Šachů v přírodě.
Dne 5. 12. 2015 organizujeme turnaj O pohár 
starosty, který zároveň proběhne jako regionál-
ní přebor mládeže. Tohoto turnaje se mohou 
zúčastnit i neregistrovaní zájemci o tuto hru.
Zájemci (děti i dospělí) o šachy z Čelákovic 
a blízkého okolí mohou získat další informace 
na www.sachycelakovice.cz.

šachy

Šachový klub TJ Spartak Čelákovice

•  Milan Šikl

Mistrovské fotbalové soutěže se blíží ke svému 
podzimnímu závěru. Muži Unionu se ve svých 
zápasech trápili s marodkou a v průběžné ta-
bulce to znamenalo posun do nižších pater 
– konkrétně až 11. místo. Hlavní příčinou byla 
smolná série posledních tří zápasů, kdy muž-
stvo inkasovalo 15 branek! Připomeňme si tedy 
výsledky sehraných zápasů:
SK UNION–SOKOL JEDOMĚLICE 3:2
Velmi zajímavé utkání 11. kola, ve kterém hosté 
v 6. min. proměnili penaltu a šli do vedení. Vy-
rovnal Hájek, hosté odpověděli druhou bran-
kou. Hlavička Ježka znamenala druhé vyrovnání 
a v závěru poločasu opět Hájek rozhodl. Po pře-
stávce bylo k vidění několik šancí, ale branka již 
nepadla.
FK BRANDÝS–SK UNION 6:0
V derby proti suverénně vedoucímu celku tabul-
ky dokázali hosté do 65. min. držet bezbranko-
vý stav. Poté Brandýs otevřel skóre a Union se 
„položil“. Ve zbývajícím čase domácí hráči navý-
šili skóre až na půltucet.
SK UNION–PŠOVKA MĚLNÍK 2:5
Z pohledu domácího celku velmi smolné utkání. 
Ještě v prvním poločase dvě vynucená střídání 
pro zranění, v úvodu přísná penalta pro hos-
ty a jejich vedení o dvě branky. Po přestávce 
vyloučení našeho hráče a ještě jedna penalta 
na naši branku. Branky Unionu vstřelili Pánek 
a Vorlíček.
VIKTORIA RADIM–SK UNION 4:0
Na trávník dalšího soupeře zajížděl Union ve 
značně oslabené sestavě. Utkání bylo v první 

půli celkem vyrovnané, po přestávce se více 
prosazovali domácí a dařilo se jim i střelecky, 
a tak nakonec hosté odjížděli s nepříjemnou po-
rážkou.
SK UNION–SOKOL LUŠTĚNICE 0:0 na penal-
ty 5:3
V posledním podzimním utkání měli domácí 
hráči celou řadu šancí, ale nikdo nenalezl re-
cept na překonání kompaktní obrany na čele se 
skvělým brankařem. Rozhodnutí tedy bylo na 
penaltových střelcích, kdy byli tentokrát úspěš-
nější hráči Unionu.

DOROST
Bojuje o první místo ve své skupině s celky 
Ostré a Dolního Bousova. Překvapivá porážka 
v posledním kole odsunula Union až na 3. místo 
podzimní tabulky.
FK BENÁTKY–SK UNION 3:0
Na umělé trávě se hostům (hráli bez několika 
opor) nedařilo a překvapivě podlehli.

SK UNION–SS OSTRÁ 4:3
Očekávaný souboj o čelo tabulky vyzněl pro do-
mácí celek, který byl fotbalovější a měl po celý 
zápas převahu. O branky Unionu se zasloužili 
Dosoudil a Chramosta po dvou.
SK BĚLÁ–SK UNION 1:3
Góly Sládka, Kukly a Milana Vlčka rozhodly 
o zisku tří bodů pro hostující mužstvo.
SK UNION–VELKÝ BOREK 5:1
Jednoznačná převaha domácích byla vyjádře-
na dvěma brankami Szaba a Vlčka M. a jedné 
Kukly.
SOKOL LUŠTĚNICE–SK UNION 7:0
V posledním zápasu podzimu naše mužstvo 
zcela propadlo a výsledkem byla porážka.

STARŠÍ ŽÁCI
Neudrželi pozici těsně pod středem tabulky 
a v posledních zápasech podzimu nebodovali. 
Přes zimní přestávku budou mít trenéři hodně 
práce.
SK UNION–TATRAN RAKOVNÍK 2:3, branky: 
Dozorec, Kostoláni, FK ŘÍČANY–SK UNION 
5:0, SK UNION–SPARTAK PŘÍBRAM 1:3, 
branka: Fantík, ČLU BEROUN–SK UNION 6:3, 
branky: Dozorec, Mráz, Nesládek, SK UNION–
MNICHOVOHRADIŠŤSKÝ SK 1:0, branka: 
Mráz.

MLADŠÍ ŽÁCI
Jsou úspěšnější a v průběžné tabulce jsou na 
pěkném 7. místě.
SK UNION–TATRAN RAKOVNÍK 5:2, branky: 
Lopatář J. 4, Uher, FK ŘÍČANY–SK UNION 2:0, 
SK UNION–SP. PŘÍBRAM 5:9, branky: Lopa-
tář J. 3, Uher, Vraný, ČLU BEROUN–SK UNION 
2:4, branky: Skuhravá 2, Lopatář J., Vraný, SK 
UNION–MNICHOVOHRADIŠŤSKÝ SK 4:6, 
branky: Lopatář J. 2, Lopatář A., Linka.

PŘÍPRAVKY
V tabulce turnajů 5+1 je starší přípravka na  
2. místě a postupuje do elitní divize.
Mladší přípravka obsadila v tabulce turnajů 4+1 
pěkné 3. místo.

Vedení klubu přeje všem svým příznivcům 
klidné vánoční svátky a hodně zdraví, spoko-
jenosti v novém roce 2016.

fotbal

Nejlepší fotbalista Evropy za rok 2003 Pavel Nedvěd byl 
v letošním roce nejvýznačnějším hostem Unionu Čelá-
kovice. Foto: Jan Tauber

UNION V ZÁVĚRU PODZIMU
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•  Tomáš Holcman

FBC ČELÁKOVICE–IBK KUBÁNSKÝ KLAN 12:5
Branky: Sluka 6, Horák 4, Mostecký, Zelenka
Utkání jsme zahájili aktivně, dařilo se nám úspěšně dostávat soupeře pod tlak již při jeho rozehrávce. 
Výsledkem bylo jasné vedení po první třetině 6:1. Ve druhé třetině jsme polevili a Kubánský Klan toho 
využil a třetinu vyhrál 1:3. Třetí část přinesla opět nějaké branky v soupeřově síti, a to celkem pět, 
soupeř dal jen jednu. V utkání vstřelil vynikající David Sluka šest branek.

FBC ČELÁKOVICE–FT SOKOL BŘEVNOV 4:2
Branky: Sluka, Klíma 2
Ve druhém zápase dne nás čekal celek Břevnova. Oba týmy, „posilněny“ již jedním zvládnutým 
zápasem, do utkání vlétly na maximum. Dobré příležitosti byly na obou stranách, náš tým však 
využil dvě, soupeř jen jednu, 2:1. Druhá třetina pokračovala ve slušném tempu, v brance nás držel 
vynikající Vladan Dřízhal, naše obranná činnost pracovala na výbornou, a tak když se soupeř nemohl 
prosadit, tak jsme se dvakrát trefili do soupeřovy branky my a prostřední třetinu vyhráli 2:0. Ve třetí 
třetině si Břevnov vytvořil tlak a poslední dějství vyhrál 0:1, ale to už nestačilo a zaslouženě jsme 
utkání vyhráli.

•  Martin Bajer

Národní liga florbalu pokračovala v rychlém 
tempu dalšími pěti koly. Orka sehrála všechna 
utkání velmi vyrovnaná a každé z nich skončilo 
pouze jednobrankovým rozdílem. Bohužel jen 
jednou se radovala z vítězství. Po devíti kolech 
patří Orce v tabulce deváté místo.
FBC ŠTÍŘI Č. BUDĚJOVICE–ORKA ČELÁKO-
VICE 3:2
O utkání rozhodla první třetina, kterou Orka leh-
ce prospala a soupeř si vybudoval tříbrankový 
náskok. Další dvě třetiny byla Orka lepší, ale ze 
svých šancí dokázala proměnit jen dvě, což na 
body nakonec nestačilo.
ORKA ČELÁKOVICE–TJ SOKOL JAROMĚŘ 
9:8
Zápas se změnil v přestřelku, kdy obrany obou 

celků rozhodně pochvalu nezasloužily. Orka ta-
hala po celý zápas za delší konec, hosté ale do-
kázali vždy reagovat, a tak bylo utkání drama-
tické až do samého závěru. Zasloužené vítězství 
jsme si nenechali vzít i díky třem brankám Mik-
šovského.
ORKA ČELÁKOVICE–T.B.C. KRÁLŮV DVŮR 
4:5
Další vyrovnané utkání sehrála Orka s Královým 
Dvorem. Hosté rozhodli o plném bodovém zisku 
brankou pět minut před koncem, na kterou do-
mácí již nedokázali odpovědět.
TJ SOKOL MUKAŘOV–ORKA ČELÁKOVICE 
6:5
Ze série smolných utkání nevybočil ani zápas 
s Mukařovem. I když byli domácí herně lepší, 
držela Orka vyrovnaný stav a utkání spělo do 
prodloužení. To se ale nakonec po brance v po-

slední minutě nekonalo. Dvěma brankami se 
tentokrát blýskli Budil s Urbanem.
FBC PANTHERS LIBEREC–ORKA ČELÁKO-
VICE 7:6
V utkání s posledním Libercem byla Orka výraz-
ně aktivnější a svého soupeře jednoznačně pře-
střílela 32:56. Co naplat, když nakonec na počet 
vstřelených branek zvítězili domácí, a připravili 
tak Orce třetí porážku o jeden gól v řadě.

Výborný turnaj v Kutné Hoře odehráli mladší 
žáci. Ve skupině nás čekala domácí Kutná Hora 
a Start98 Kunratice. 
ORKA ČELÁKOVICE–FBC KUTNÁ HORA 7:0
Do prvního zápasu jsme vlétli s velkým zápalem 
a sebevědomím a brzy jsme se ujali vedení, kte-
ré jsme dále navyšovali. První poločas skončil 
kanonádou 5:0. Ve druhém poločase jsme ani 
na vteřinu nepovolili a diktovali nadále tempo 
a režii hry. Soupeře jsme téměř nepustili k ba-
lonku a přidali další dvě branky. Stav prvního 
utkání tak skončil 7:0. 
ORKA ČELÁKOVICE–FBC START98 KUNRA-
TICE 6:4
Druhé utkání bylo o poznání těžší. Soupeř 
z Kunratic se brzy ujal vedení 2:0. Utkání probí-
halo vyrovnaně a každý tým si připsal do polo-
času po jedné brance. O přestávce jsme si řek-
li, že to nevzdáme a přidáme na rychlosti a na 
důrazu. Druhý poločas probíhal i díky mohutné 
podpoře orčáckých rodičů ve velkém tempu 
a netrvalo to dlouho a utkání bylo vyrovnané 
3:3. Zanedlouho se soupeř zmohl na svou po-
slední branku, protože od této chvíle jsme za-
brali na nejvyšší stupeň a utkání otočili na 6:4.
ORKA ČELÁKOVICE–FBK VOSY PRAHA 4:0
Do finálového zápasu jsme nastoupili ve velké 
pohodě a soupeře od úvodního hvizdu vůbec 
nepouštěli k míčku. K vidění byly pěkné a po-
hledné akce i na jeden dotek a zásluhou toho 
bylo poločasové vedení 3:0. Ve druhé části byl 
scénář úplně stejný, jen s tím, že jsme rozchytali 
gólmana soupeře, který podržel svůj „mančaft“ 
před větším debaklem. Orka tak v turnaji zvítězi-
la a postoupila do vyššího koše.

florbal

ORKA

Turnaj mladších žáků. Foto: Martin Bajer

FBC ČELÁKOVICE

Více na www.fbkcelakovice.cz nebo ve vývěsce v Masarykově ulici č. p. 176.
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do úterý 22. 12. 2015 / M
ěstská knihovna

A
D

V
E

N
T V

 K
N

IH
O

V
N

Ě
S

lavnostní výzdoba s vánoční náladou, čtenářské darovací certifikáty, S
etkání pod 

strom
ečkem

 – pásm
o pohádek a básniček pro 1. třídy ZŠ

, D
uch Vánoc s C

harle-
sem

 D
ickensem

 pro 5. třídy ZŠ
.

do pondělí 28. 12. 2015 / nádvoří Z
U

Š
 Jana Zacha

Č
E

S
K

Ý
 B

E
TLÉ

M
výstava keram

ických prací žáků výtvarného oboru

do neděle 31. 1. 2016 / M
ěstské m

uzeum
V

Ý
S

TA
VA

 N
Á

P
R

S
TK

Ů
 A

 K
E

R
A

M
IC

K
Ý

C
H

 VÁ
Z

Výstava ve vstupní síni m
uzea, přístupná denně m

im
o pondělí 9.00–12.00 

a 13.30–17.00 hod.

do neděle 31. 1. 2016 / M
ěstské m

uzeum
N

E
 R

U
K

A
, TO

 D
U

Š
E

 M
A

LU
JE

Výstava z tvorby um
ělců s vážným

 tělesným
 postižením

 ve spolupráci s naklada-
telstvím

 U
M

Ú
N

, s. r. o., ve výstavní síni m
uzea, přístupná denně m

im
o pondělí 

9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.

čtvrtek 3. 12. 2015 / M
ěstský bazén

Č
E

R
TO

V
S

K
É

 P
LA

VÁ
N

Í
pro všechny členy plaveckého klubu R

C
 R

outa

čtvrtek 3. 12. 2015 / 14.00 hod. / K
ulturní dům

VÁ
N

O
Č

N
Í S

E
TK

Á
N

Í P
R

O
 S

E
N

IO
R

Y
H

raje „M
U

ZIK
A

 V N
Á

LA
D

Ě“ pod řízením
 Zdeňka Š

vancara s program
em

 písní 
lidových, ze S

em
aforu, z film

ů a popu. P
ořádá m

ěsto Č
elákovice.

čtvrtek 3. 12. 2015 / 17.00 hod. / ZŠ
 J. A

. K
om

enského
M

IK
U

LÁ
Š

S
K

Á
 S

TE
Z

K
A

 O
D

VA
H

Y
P

ro odvážné děti – s sebou baterku a 30 Kč. Vstup hlavním
 vchodem

.

čtvrtek 3. 12. 2015 / 18.30 hod. / M
ěstská knihovna

O
LD

Ř
IC

H
 Z C

H
LU

M
U

 – R
O

M
Á

N
 A

 S
K

U
TE

Č
N

O
S

T
talk-show

 spisovatele Vlastim
ila Vondrušky

pátek 4. 12. 2015 / 20.00 hod. / K
ulturní dům

S
TO

 Z
V

ÍŘ
AT

Koncert, vstupné: v předprodeji 200 Kč, na m
ístě 250 Kč.

sobota 5. – neděle 20. 12. 2015 / 9.00–21.00 hod. / nám
ěstí 5. května

Č
E

LÁ
K

O
V

IC
E

 B
R

U
S

LÍ
Veřejné bruslení pod širým

 nebem
 na um

ělém
 ledě, vstup zdarm

a. P
ořádá m

ěsto 
Č

elákovice.

sobota 5. 12. 2015 / 10.00 hod. / Z
U

Š
 Jana Zacha

C
H

A
LU

P
N

ÍK
 A

 Č
E

R
T

pohádka pro děti a m
ikulášká

sobota 5. 12. 2015 / 14.00–17.30 hod. / M
D

D
M

ZÁ
K

LA
D

Y
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E
M

E
S

E
L: K

R
O

S
IE

N
K

Y, H
Ř

E
B

E
N

O
V

Ý
 S

TÁ
V

E
K

výtvarná dílna pro děti od 3. třídy, m
ládež, dospělé (pro předem

 přihlášené)

sobota 5. 12. 2015 / 18.30 hod. / M
D

D
M

M
IK

U
LÁ

Š
S

K
Á

 N
A

D
ÍLK

A
 S

 M
D

D
M

příjem
 nadílek pro děti od 16.00 hod.

neděle 6. 12. 2015 / 14.00–17.30 hod. / M
D

D
M

ZÁ
K

LA
D

Y
 Ř

E
M

E
S

E
L: VÁ

N
O

Č
N

Í D
R

ÁTO
VÁ

N
Í

výtvarná dílna pro děti od 3. třídy, m
ládež, dospělé (pro předem

 přihlášené)

neděle 6. 12. 2015 / 15.00 hod. / H
usův sbor

M
IK

U
LÁ

Š
S

K
É

 Z
P

ÍVÁ
N

Í S
E

 S
B

O
R

E
M

 A
N

IM
U

K
P

řijďte si poslechnout a zazpívat koledy a přijde i M
ikuláš.

úterý 8. 12. 2015 / 18.00 hod. / R
C

 R
outa, S

edláčkova č. p. 107
JA

K
 S

I U
ŽÍT VÁ

N
O

C
E

 A
 N

E
P

Ř
IB

R
AT

beseda

čtvrtek 10. 12. 2015 / 19.30 hod. / K
ulturní dům

M
ILO

VAT K
 S

M
R

TI
M

alý m
uzikál o velké Edith P

iaf. Živě zpívá a představitelku Edith P
iaf hraje: S

vět-
lana N

álepková. Vstupné: 280 Kč.

pátek 11. 12. 2015 / 15.00–17.00 hod. / M
D

D
M

O
D

P
O

LE
D

N
Í VÁ

N
O

Č
N

Í N
Á

V
O

D
Y

výroba vánočních dekorací a ozdob pro příchozí děti i dospělé (děti do 6 let 
s doprovodem

)

sobota 12. 12. 2015 / 14.00–16.30 hod. / nám
ěstí 5. května

K
A

R
N

E
VA

L N
A

 LE
D

Ě
S

outěže a hry o ceny pro děti – nejen na ledě, hudba, zábava, občerstvení…
 

Vstup zdarm
a.

sobota 12. 12. 2015 / 18.00 hod. / M
ěstské m

uzeum
VÁ

N
O

Č
N

Í K
O

N
C

E
R

T
Vystoupí Kom

orní soubor B
ohum

íra H
anžlíka, vstupné: 120 Kč.

neděle 13. 12. 2015 / 16.00 hod. / M
ěstské m

uzeum
VÁ

N
O

Č
N

Í K
O

N
C

E
R

T
Vystoupí Kom

orní soubor B
ohum

íra H
anžlíka, vstupné: 120 Kč.

neděle 13. 12. 2015 / 18.00 hod. / M
ěstské m

uzeum
VÁ

N
O

Č
N

Í K
O

N
C

E
R

T
Vystoupí Kom

orní soubor B
ohum

íra H
anžlíka, vstupné: 120 Kč.

úterý 15. 12. 2015 / 19.00 hod. / K
ulturní dům

VÁ
N

O
Č

N
Í K

O
N

C
E

R
T M

Ě
S

TA
 Č

E
LÁ

K
O

V
IC

Ú
činkuje O

rchestr B
ohum

íra H
anžlíka, vstupné: 180 Kč.

čtvrtek 17. 12. 2015 / 18.00 hod. / M
ěstské m

uzeum
G

A
R

R
I K

A
S

PA
R

O
V

 – S
V

Ě
ŽÍ V

ÍTR
 V

 Š
A

C
H

O
V

Ý
C

H
  

V
O

D
Á

C
H

P
řednáška, pořádá šachový oddíl TJ S

partak Č
elákovice.

pátek 18. 12. 2015 / 20.00 hod. / K
ulturní dům

H
O

R
K

Ý
Ž

E
 S

LÍŽ
E

Koncert, vstupné: v předprodeji 230 Kč, na m
ístě 280 Kč.

sobota 19. 12. 2015 / 10.00 hod. / Z
U

Š
 Jana Zacha

JA
K

 A
N

IČ
K

A
 H

LE
D

A
LA

 S
N

ÍH
divadlo pro děti

neděle 20. 12. 2015 / 15.00 hod. / H
usův sbor

Č
E

S
K

Á
 M

Š
E

 VÁ
N

O
Č

N
Í J. J. R

Y
B

Y
Vystoupí C

hrám
ový sbor Václav ze S

taré B
oleslavi.

neděle 20. 12. 2015 / 17.00 hod. / K
ulturní dům

VÁ
N

O
Č

N
Í K

O
N

C
E

R
T C

ÍR
K

V
E

 B
R

ATR
S

K
É

pátek 25. 12. 2015 / 21.00 hod. / K
ulturní dům

TA
N

C
O

VÁ
N

Í P
O

D
 S

TR
O

M
E

Č
K

E
M

Vánoční oldies diskotéka, vstupné: 150 Kč.

středa 30. 12. 2015 / 20.00 hod. / K
ulturní dům

S
ILV

E
S

TR
 N

A
 N

E
Č

IS
TO

K
 tanci a poslechu hrají skupiny D

ekam
eron a Feferon, vstupné: 120 Kč.

čtvrtek 7. 1. – pátek 5. 2. 2016 / M
ěstská knihovna

M
A

N
D

A
LY

výstava Jany H
eidenreichové

úterý 12. 1. 2016 / 9.30 hod. / K
ulturní dům

M
U

Z
IK

Á
L R

Ů
Ž

E
N

K
A

P
ohádkový m

uzikál pro M
Š

 a volně příchozí, vstupné: 40 Kč.

sobota 16. 1. 2016 / 14.00 hod. / K
ulturní dům

O
D

P
O

LE
D

N
E

 S
 TA

N
E

Č
N

ÍM
I A

 LID
O

V
Ý

M
I P

ÍS
N

Ě
M

I
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ni
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W
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je
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Ve
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de
nr

ei
ch

ov
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te
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01
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19
.3
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 /

 K
ul

tu
rn
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K
LÍ

Č
E

 N
A

 N
E

D
Ě

LI
di

va
de

ln
í k

om
ed

ie

pá
te

k 
22

. 1
. 2

01
6 

/ 
20

.0
0 

ho
d.

 /
 K

ul
tu

rn
í d

ům
R

E
P

R
E

Z
E

N
TA

Č
N

Í P
LE

S
 F

LO
R

B
A

LU
 A

 N
O

H
E

JB
A

LU

so
bo

ta
 2

3.
 1

. 2
01

6 
/ 

20
.0

0 
ho

d.
 /

 K
ul

tu
rn

í d
ům

M
Y

S
LI

V
E

C
K

Ý
 P

LE
S

H
on

eb
ní

 s
po

le
čn

os
ti 

Č
el

ák
ov

ic
e

pá
te
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29

. 1
. 2

01
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ho
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 /
 K

ul
tu

rn
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ům
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U
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IT
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Í P

LE
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O
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ho
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so
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 P
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ch
 R
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ub
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s.
 r
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o.

, 
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ra
nd
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 n

ad
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em

-S
ta

rá
 

B
ol

es
la

v
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ěs
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 m
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E

M
E

S
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 P
O

LA
B

Í I
X

Tr
ad

ič
ní

 v
ýs

ta
va

 v
ýt

va
rn

ýc
h 

pr
ac

í, 
kt

er
ou

 p
řip

ra
vu

je
 M

D
D

M
 Č

el
ák

ov
ic

e,
 s

e 
ko

ná
 v

 o
bo

u 
vý

st
av

ní
ch

 p
ro

st
or

ec
h 

m
uz

ea
. P

řís
tu

pn
á 

je
 d

en
ně

 m
im

o 
po

nd
ěl

í 
9.

00
–1

2.
00

 a
 1

3.
30

–1
7.

00
 h

od
.

Ve
rn

is
áž

 v
ýs

ta
vy

 v
 s

ob
ot

u 
13

. 2
. 2

01
6 

od
 1

0.
00

 h
od

.

so
bo

ta
 1

3.
 2

. 2
01

6 
/ 

20
.0

0 
ho

d.
 /

 K
ul

tu
rn

í d
ům

P
LE

S
 O

K
R

E
S

N
ÍC

H
 M

Y
S

LI
V

C
Ů

po
nd

ěl
í 1

5.
 2

. 2
01

6 
/ 

18
.3

0 
ho

d.
 /

 M
ěs

ts
ká

 k
ni

ho
vn

a
„P

R
A

VÁ
“ 

K
U

B
A

M
ul

tim
ed

iá
ln

í 
sh

ow
 s

 t
an

ce
m

 š
éf

re
da

kt
or

ky
 č

as
op

is
u 

C
yk

lo
tu

ris
tik

a 
S

lá
vk

y 
C

hr
po

vé
.

út
er

ý 
16

. 2
. 2

01
6 

/ 
9.

30
 h

od
. /

 K
ul

tu
rn

í d
ům

O
 C

H
Y

TR
É

 K
M

O
TŘ

E
 L

IŠ
C

E
P

oh
ád

ka
 p

ro
 M

Š
 a

 v
ol

ně
 p

říc
ho

zí
, v

st
up

né
: 4

0 
Kč

.

pá
te

k 
19

. 2
. 2

01
6 

/ 
20

.0
0 

ho
d.

 /
 K

ul
tu

rn
í d

ům
P

LE
S

 M
ÍČ

O
V

Ý
C

H
 K

O
U

Z
E

LN
ÍK

Ů

so
bo

ta
 2

0.
 2

. 2
01

6 
/ 

20
.0

0 
ho

d.
 /

 K
ul

tu
rn

í d
ům

M
AT

U
R

IT
N

Í P
LE

S
 S

Z
E

Š

so
bo

ta
 2

7.
 2

. 2
01

6 
/ 

20
.0

0 
ho

d.
 /

 K
ul

tu
rn

í d
ům

P
LE

S
M

O
 Č

es
ké

ho
 ry

bá
řs

ké
ho

 s
va

zu
 Č

el
ák

ov
ic

e

čt
vr

te
k 

3.
 3

. 2
01

6 
/ 

19
.0

0 
ho

d.
 /

 M
ěs

ts
ké

 m
uz

eu
m

JA
K

U
B

 Z
A

H
R

A
D

N
ÍK

 a
 H

A
N

A
 M

Ü
LL

E
R

O
VÁ

Ko
nc

er
t J

ak
ub

a 
Za

hr
ad

ní
ka

 a
 p

oe
zi

e 
he

re
čk

y 
H

an
y 

M
ül

le
ro

vé
.

pá
te

k 
4.

 3
. 2

01
6 

/ 
19

.0
0 

ho
d.

 /
 K

ul
tu

rn
í d

ům
M

AT
U

R
IT

N
Í P

LE
S

G
ym

ná
zi

a 
Č

el
ák

ov
ic

e

so
bo

ta
 5

. 3
. 2

01
6 

/ 
19

.0
0 

ho
d.

 /
 K

ul
tu

rn
í d

ům
II

. R
E

P
R

E
Z

E
N

TA
Č

N
Í P

LE
S

 M
Ě

S
TA

 Č
E

LÁ
K

O
V

IC
H

ra
je

 B
ig

 B
an

d 
Fe

lix
e 

S
lo

vá
čk

a.

ZI
M

A
20

15
20

16
  

V
 Č

E
L

Á
K

O
V

IC
ÍC

H


