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Zápis k předškolnímu vzdě-
lávání .....................................
Zápis ve všech mateřských školách zří-
zených městem Čelákovice proběhne ve 
dnech 29.–30. března 2016 v čase od 8.00 
do 16.00 hod.

Téma měsíce: 650 let měst-
ské knihy ...............................
V roce 2016 si Čelákovice připomínají 650. 
výročí od prvního zachovaného zápisu 
v nejstarší čelákovické městské knize.

Před přijímacími zkouškami ...
Gymnázium Čelákovice, které je fakultní 
školou Filozofické fakulty Univerzity Karlo-
vy, nabízí pomoc pro uchazeče o studium 
na středních školách a gymnáziích.

Výročí 95 let fotbalu v Čelá-
kovicích .................................
Milan Šikl informuje o vývoji fotbalu v na-
šem městě v letech 1921–2016.
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U mlýna. Foto: Jana Vondráčková

Zima, jak má být
•  Josef Pátek, starosta

V průběhu měsíce ledna ve dvou vlnách napadl sníh. Na první pohled nic zvláštního, vždyť je zima. 
Pro pracovníky Technických služeb to však znamená obrovské úsilí a práci na údržbě komunikací 
a chodníků, a to nejen během denních směn, ale hlavně v noci a nad ránem, kdy pro vás připravují 
schůdné komunikace a chodníky. A jelikož se o stavu silnic a chodníků vede diskuse, tak využiji 
tento prostor hlavně pro poděkování všem občanům, kteří s úklidem pomáhají před svým domem. 
Dělají tak sami od sebe, dobrovolně a bez nároku na odměnu. To se dnes už jen tak nevidí. Proto 
ještě jednou velké díky jak pracovníkům Technických služeb, tak i občanům, kteří pomáhají.

Pokračování na str. 2

•  Petr Studnička, místostarosta II

Město Čelákovice má platnou územně plánova-
cí dokumentaci, která pozbývá platnosti dnem 
31. prosince 2020. Zastupitelstvo města roz-
hodlo v říjnu 2012 o pořízení nového Územního 
plánu Čelákovic. V roce 2013 proběhla urba-
nistická soutěž o ideový návrh územního plánu 
a v listopadu 2013 byla vybrána projektantka ke 
zpracování. V roce 2014 byly zpracovány Dopl-
ňující průzkumy a rozbory jako podklad pro za-
dání územního plánu. 
V prosinci 2015 byly dokončeny práce na Ná-
vrhu územního plánu Čelákovic, který je určen 

pro společné jednání. Podklady byly odevzdá-
ny v lednu 2016 v souladu s platnou smlouvou 
o dílo. Na zpracování návrhu se podílel tým šesti 
osob pod vedením zpracovatelky Jitky Fikarové, 
který se zaměřil na zastavěné území o ploše 466 
ha. Základní koncepce rozvoje města je založe-
na na kultivaci a ekonomickém využití vnitřních 
částí zástavby, zohlednění rozdílu městského 
charakteru zástavby Čelákovic a venkovského 
charakteru částí Sedlčánky a Záluží, upřesnění 
dopravních koridorů či zvýraznění polohy města 
na řece Labi.
V průběhu měsíce února bude zpracováno Vy-
hodnocení vlivů Návrhu územního plánu Čelá-

kovic pro společné jednání na udržitelný rozvoj 
území. Vyhodnocení výsledků společného jed-
nání provede pořizovatel územního plánu, kte-
rým je společnost Prisvich.

PRÁCE NA NOVÉM ÚZEMNÍM PLÁNU ČELÁKOVIC POKROČILY
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ZPRAVODAJ MĚSTA ČELÁKOVIC. Ročník 38 (rok 2016), číslo 2. 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 3. 2. 2016 v Čelákovicích.  POZOR! Uzávěrka pro číslo 3/2016 je 15. 2. 2016.

KATALOG místních podniků, 
firem, podnikatelů,  

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

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.

Cyklisté! Zvyšte šanci 
najít odcizené kolo!

Město Čelákovice je partnerem  
CEREK (centrálního registru kol).  
S dotazy se obracejte na Měst-
skou policii nebo přímo na  
www.cerek.cz.

•  VODNÉ a STOČNÉ pro rok 2016 
v Čelákovicích:

vodné = 38,56 Kč/m3 bez DPH

stočné = 34,66 Kč/m3 bez DPH

celkem 73,22 Kč/m3 bez DPH

celkem 84,20 Kč/m3 vč. DPH

(rok 2015: vodné 42,29 Kč/m3 bez DPH, stočné 
30,82 Kč/m3 bez DPH, tj. celkem 73,11 Kč/m3 bez 
DPH, 84,08 Kč/m3 vč. DPH; rok 2014: vodné 40,55 
Kč/m3 bez DPH, stočné 30,53 Kč/m3 bez DPH, tj. 
celkem 71,08 Kč/m3 bez DPH, 81,74 Kč/m3 vč. 
DPH; rok 2013: vodné 37,84 Kč/m3 bez DPH, stočné 
27,57 Kč/m3 bez DPH, tj. celkem 65,41 Kč/m3 bez 
DPH, 75,22 Kč/m3 vč. DPH)

•  MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY
Za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů je stanoven poplatek na rok 
2016 ve výši 516 Kč/osoba.

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.

Zimní údržba ve městě se řídí Nařízením města  
č. N 3/2015 a rozděluje zimní údržbu následovně:
• Hlavní průjezdné komunikace jsou ve sprá-

vě Krajské správy a údržby silnic a ošetření 
je prováděno solením.

• Hlavní sběrné komunikace ve městě jsou 
ve správě Technických služeb a ošetření je 
prováděno solením.

• Ostatní komunikace ve městě jsou ve sprá-
vě Technických služeb a ošetření je prová-
děno pluhováním a následně inertním po-
sypem (pískem).

• Chodníky jsou ve správě Technických slu-
žeb a ošetření je prováděno podle efektiv-
nosti zametáním, nebo pluhováním a ná-
sledně inertním posypem (pískem).

Ačkoliv se to možná nezdá, i zimní údržba má 
své zákonitosti. Například solení je efektivní při 
teplotách do -8 stupňů Celsia a také je velmi 
důležité tlakové působení dopravy. Tedy sůl je 
efektivní tam, kde je vyšší provoz vozidel, aby 
se směs soli a sněhu míchala. Pluhování je efek-
tivní až při technologické tloušťce sněhové po-
krývky kolem 5 cm, do této hodnoty je efektiv-
nější zametání. Sypání pískem se provádí vždy 
až po základním ošetření komunikace či chodní-
ku, tedy po skončení padání sněhu, protože ho 
jinak odmetete či odstraníte pluhem.
Vnímám názory, že někde je třeba i lepší úklid 
chodníků, ale na stranu druhou je to otázka do-
stupné techniky, lidských zdrojů a hlavně po-
užité technologie ošetření (sůl/písek). Za sebe 
jsem rád, že více nesolíme. Sůl není vhodná 
pro zeleň podél komunikací, vadí také domá-
cím mazlíčkům, které občané venčí, a důvodů 
by se našla další řada. K zimě zkrátka patří sníh 
jak k velbloudu hrby. Klasickou zimu nalezne-
me na obrázcích Josefa Lady. Krásné pohledy 
na zasněženou českou krajinu. Nikde není sůl 
v ulicích. Jen radost ze zimy, sáňky, spokojené 
dětské tváře. Mimochodem sáňkovacích kopců 
a kopečků je dost a jsem rád, že v tuto dobu 
jsou plné dětí i dospělých, kteří si zimy užívají.
Když napadne sníh, nestačí jen si stěžovat, že 
tam či onde je neuklizeno. Věřte, že za tím je 
spousta práce někoho jiného a ten bude jistě 
rád za každou pomoc. Ono se to nezdá, ale 
v Čelákovicích máme několik desítek kilometrů 
komunikací a téměř dvojnásobek těchto kilome-
trů chodníků a to je velká porce práce. Hlavně je 
nutné si uvědomit, že je potřeba počítat s vět-
ší časovou náročností pro přesun z bodu A do 
bodu B, dále je nutná větší pozornost nejen vůči 
sobě, ale i řidičů hlavně ke svému okolí.
Přeji vám všem příjemné a bezproblémové pro-
žití opravdové zimy.

Josef Pátek,
starosta

pozvánka

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.

úvodník

informace Tištěný přehled akcí
„JARO v Čelákovicích“

POZOR, BLÍŽÍ SE  
UZÁVĚRKA

Uzávěrka pro tištěný přehled akcí „JARO v Če-
lákovicích“ (plakát; Zpravodaj města) obsahující 
akce od středy 2. března do pondělí 6. června je 
ve středu 10. února 2016.
Informace o akcích zasílejte na e-mail: kalen-
dar@celakovice.cz.
Dodané informace jsou také publikovány na 
webových stránkách města v „Kalendáři akcí ve 
městě“.

Pokračování ze str. 1

Město Čelákovice zve občany na prezenta-
ci dopadů stavby „Optimalizace trati Lysá 
nad Labem – Praha-Vysočany, 2. stavba – 1. 
část železniční stanice Čelákovice“, která se 
uskuteční ve středu dne 30. března 2016 od 
18.15 hod. v rámci zasedání Zastupitelstva 
města v Kulturním domě Čelákovice.
Akce se zúčastní zástupci Správy železniční 
dopravní cesty a SUDOP Praha. Představena 
budou dopravní a další technická opatření spo-
jená s výstavbou ostrovního nástupiště a dvou 
podchodů na čelákovickém nádraží.
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•  odbor školství, informací a kultury

Výroční cenu města Čelákovic uděluje Zastupitelstvo města nejvýše jedenkrát v každém roce 
občanům, kteří významným způsobem ovlivnili nebo ovlivňují některé obory lidské činnosti 
a významně působí ve prospěch ostatních občanů města, šířili či šíří dobré jméno města doma 
i ve světě. Dnem konání slavnostního večera k předání ceny laureátovi je 28. říjen.
Nyní je možné podávat návrhy kandidátů na „Výroční cenu města Čelákovic 2016“. Uzávěrka 
podání je 31. března 2016. K později podaným nominacím nebude přihlíženo. Podání musí být pí-
semně podané a adresované městu Čelákovice. Předtištěný tiskopis najdete na webových strán-
kách města v oddílu Město a sekci Výroční cena nebo na Městském úřadu.

NOMINACE KANDIDÁTŮ PRO ROK 2016

Dotace už bez stagnace?
l Václav Tichý, zastupitel města

Není žádným tajemstvím, že dotace města na čin-
nost sportovních oddílů a klubů v Čelákovicích
v posledních letech stále klesaly nebo stagnovaly,
třebaže se jejich režijní náklady především za energie
adopravu rok co rok rapidně zvyšovaly. Navrhovaná
částka v rozpočtu na rok 2014 – 1,2 milionu korun –
by tento negativní trend dál prodlužovala.
V okolních asrovnatelných městech není sport dlou-
hodobě tak podfinancovaný jako v Čelákovicích.
Například v Benátkách nad Jizerou rozdělilo Zastu-
pitelstvo města v letošním roce na činnost sportov-
ních subjektů částku 7 milionů Kč, další dva
miliony Kč byly vyčleněny na provoz Městského
stadionu, město se spolupodílí i na úhradách energií.
K tomu je nutno ještě připočíst 5 milionů Kč na pro-
voz zimního stadionu a 1,8 mi lionu korun na spor-
tovní halu…
V Čelákovicích je v klubech a oddílech registrova-
ných 1 873 členů, což je asi šestina většinou mladých
obyvatel města a dětí. Vzhledem k tomu, že aktivní
pohyb je tou nejlepší cestou ke zdravému životnímu
stylu, jsem po dohodě s dalšími zastupiteli, řečeno
parlamentní hantýrkou „napříč politickým spek-
trem“, inicioval navýšit zmíněnou rozpočtovanou
částku na jedno procento z očekávaných příjmů
města, tj. na 2 miliony korun. Velmi mě potěšilo, že
tento návrh, který výrazně prolomil dosavadní spor-
tovní dotace, byl jednomyslně schválen, opůl milio-
nu korun si polepšila také mimosportovní občanská
sdružení. Předpokládám, že minimálně stejné částky
budou začleněny do rozpočtu města Čelákovic na
rok 2015 i léta další…
Dovolte ještě jednu poznámku kposlednímu Zastu-
pitelstvu roku 2013. Trvalo také hodně dlouho přes
půlnoc (do třetí hodiny ranní) jako většina těch
posledních, v jeho průběhu se objevila spousta úče-
lových „brzd“ či osobních invektiv. Ale ten nejzá-
sadnější bod programu – návrh rozpočtu města na
rok 2014 –byl projednán velmi konstruktivně a také
s dalšími navrhovanými změnami jednomyslně
schválen.
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Pokračování ze str. 2

NOMINACE KANDIDÁTŮ PRO ROK 2014
l odbor školství, informací a kultury

Výroční cenu města Čelákovic uděluje Zastupitelstvo města nejvýše jedenkrát v každém
roce občanům, kteří významným způsobem ovlivnili nebo ovlivňují některé obory
lidské činnosti a významně působí ve prospěch ostatních občanů města, šířili či šíří
dobré jméno města doma i ve světě. Dnem konání slavnostního večera k předání ceny
laureátovi je 28. říjen.

Nyní je možné podávat návrhy kandidátů na „Výroční cenu města Čelákovic 2014“. Uzávěrka podání
je 31. března 2014. K později podaným nominacím nebude přihlíženo. Podání musí být písemně podané
a adresované městu Čelákovice. Předtištěný tiskopis najdete na webových stránkách města v oddílu
Město a sekci Výroční cena nebo na Městském úřadu.

Zateplení objektu MŠ Rumunská – podpora OPŽP
l Bohumil Klicpera, místostarosta

Jak již jsme několikrát v našem Zpravodaji avizo-
vali, naším dlouhodobým záměrem je snižování
energetické náročnosti objektů ve vlastnictví měs-
ta. Chceme v našem městě realizovat úsporná
opatření v oblasti hospodaření s energií, jejichž
cílem je zejména zvýšení úspor energie v oblasti
konečné spotřeby a vůbec snížení celkové spo-
třeby energie, maximalizace energetické efektiv-
nosti i racionální využívání zdrojů včetně snížení
ekonomické náročnosti provozu zařízení.
Pro příští rok 2014 jsme se zaměřili na snížení ener-
getické náročnosti objektu MŠ Rumunská 1447,
tj. učebních pavilonů včetně hospodářské budovy,
ve kterých chceme realizovat stavební úpravy na
základě doporučení již zpracovaného energetic-
kého auditu. Předmětem této stavby bude výměna
výplní okenních otvorů v obvodovém plášti, zate-
plení střechy a zateplení fasády včetně úprav spo-
jovacích krčků jednotlivých pavilonů školky.
Z rozpočtu Projektové dokumentace pro provádění
stavby byly stanoveny předpokládané náklady na
zateplení objektu ve výši asi 13 mil. Kč.

Podali jsme proto v listopadu 2013 Žádost
o poskytnutí podpory v rámci Operačního pro-
gramu Životní prostředí, a to Výzvy č. 50 v pri-
oritní ose 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie
a podoblasti 3.2.1. Realizace úspor energie.
Máme eminentní zájem na získání příslušné pod-
pory, proto jsme zacílili na dosažení dotace ve
výši asi 7 mil. Kč s předpokladem dofinancování
vlastními prostředky města ve výši asi 6 mil. Kč.
Domníváme se, že právě v této variantě dosáh-
neme optimálního počtu bodů (kalkulujeme se
73 body) k získání finanční podpory z Fondu sou-
držnosti. Žádosti totiž poskytovatel dotace
boduje a s narůstajícím počtem bodů vzrůstá
i šance na úspěch při žádosti o dotaci, ale sou-
časně se také snižuje podíl dotace a zvyšuje se
vlastní podíl žadatele.
Pokud bude tento náš projekt úspěšný a získáme
podporu v rámci Operačního programu Životní
prostředí, předpokládáme zahájení realizace
zateplení objektu MŠ v 3/2014 a ukončení nej-
později v 12/2014. V opačném případě půjdeme
do další Výzvy OPŽP.

Rekonstrukce čelákovického nádraží plánována
v letech 2016–2018

l Miloš Sekyra, zastupitel města

V pátek dne 22. listopadu 2013 se uskutečnila odborná konference Blízká budoucnost
kolejí a stanic v Praze a okolí. Z akce Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-
-Vysočany, 2. stavba, by měla být vyjmuta železniční stanice v Čelákovicích. Její
kompletní přestavba by měla dle předpokladů Správy železniční dopravní cesty
proběhnout v letech 2016–2018.

Na ní by v letech 2017–2021 měla navázat optimalizace železniční trati Lysá nad Labem (mimo) – Čelá-
kovice (mimo) – Praha-Vysočany. V rámci této optimalizace by měla být realizována přeložka železniční
trati u Čelákovic, zároveň by měla vzniknout nová železniční zastávka Praha-Rajská zahrada. Ta se
bude nacházet v bezprostřední blízkosti sídliště s více než 25 tisíci obyvateli. V letech 2016–2018 by
mělo dojít i k rozšíření pražského Masarykova nádraží ze současných sedmi na devět kolejí. Součástí
připravované dokumentace je i nová železniční zastávka Praha-Karlín.
Pro připomenutí – budova čelákovické nádražní budovy byla před pěti lety zrekonstruována investicí
Českých drah ve výši necelých 20 milionů korun. Tato rekonstrukce byla zahájena na počátku února
2009.

l odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Rada města vybrala na základě nabídky dohledo-
vých systémů pro seniory variantu nákupu senior-
ského telefonu Aligator A340, mezi jehož funkce
kromě nouzového tlačítka patří rovněž upozornění
na ztrátu signálu a možnost zjištění aktuální polohy
toho, kdo telefon má u sebe. Rada města zároveň
uložila komisi sociální předložit návrh pravidel pro
zapůjčení těchto přístrojů. Po schválení těchto pra-
videl Radou města budou zakoupené přístroje na
základě smlouvy ovýpůjčce poskytnuty jednotlivým
seniorům, kteří si již budou náklady na poskytovanou
službu hradit sami. Ve čtvrtek 30. ledna 2014 od 10
hodin proběhne v obřadní síni města Čelákovic na
radnici informační schůzka – zveme srdečně všech-
ny, kteří by měli jak o poskytovanou službu, tak
o výpůjčku přístrojů zájem.

postačí nějaká důvěryhodná, ochotná osoba, vybra-
ná ostatními občany této lokality, která by jednou
za čas našla ve svém času volno apředala by poža-
davky občanů z tohoto okrsku na MP Čelákovice.
Závěrem mi dovolte, abych Vám za celý kolektiv
MP Čelákovice popřál hodně zdraví a vše nejlepší
v novém roce 2014.

ZÁPIS k předškolnímu vzdělávání ve školním 
roce 2016/2017 

proběhne ve všech mateřských školách 
zřízených městem Čelákovice 

ve dnech

29.–30. 3. 2016  
v čase od 8.00 do 16.00 hod.

•  odbor školství, informací a kultury

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:
1. Předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
2. Místo trvalého pobytu na území města Čelákovic.
3. Předškolní vzdělávání dětí podle dosaženého věku:

a) předškolní vzdělávání čtyřletých dětí s celodenní docházkou;
b) předškolní vzdělávání tříletých dětí s celodenní docházkou.

V jednotlivých věkových kategoriích se přednostně přijímají děti, které mají na mateřské škole 
sourozence, který v docházce pokračuje i ve školním roce 2016/2017.

POZOR!
K výběru mateřské školy využijte „Dny otevřených dveří“.
Vyzvednutí žádosti o přijetí dítěte je možné ve vybrané mateřské škole ve dnech 29. 2. až  
4. 3. 2016 v níže uvedených časech:

Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace:
Od 7.00 do 8.30 hod. u hospodářky na pavilonu C a od 14.00 do 16.00 hod. ve třídě A3 na pavilonu 
A; „Den otevřených dveří“ se koná dne 2. 3. 2016, od 15.00 do 17.00 hod.

Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace:
Od 8.00 do 10.00 hod. a od 14.30 do 16.30 hod. v hlavní budově v ulici Přístavní.
Pohlídka hlavní budovy v ulici Přístavní bude žadatelům umožněna ve dnech a v čase vymezeném 
pro vydávání formulářů žádosti.
Prohlídka detašovaného pracoviště na adrese J. A. Komenského č. p. 414 (budova základní ško-
ly, vchod z dopravního hřiště) se koná dne 21. 2. a 22. 2. 2016 od 14.00 do 16.00 hod.

Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace:
Od 8.00 do 10.00 hod. a od 14.30 do 16.30 hod. v hospodářském pavilonu;
„Den otevřených dveří“ se koná dne 10. 3. 2016 od 16.00 do 18.00 hod.

Žádost musí být potvrzena dětským lékařem. Dále k zápisu vezměte občanský průkaz, rodný 
list dítěte, popřípadě potvrzení o trvalém pobytu.

Přednášky určené  
seniorům

•  odbor pro občanské záležitosti

Město Čelákovice pořádá v březnu běh předná-
šek s názvem „Život a jídlo zdravě pro seniory“. 
Přednášek bude celkem 5 a celková cena pro 
účastníky činí 600 Kč. Senioři našeho města 
mají 50% slevu, tj. 300 Kč.
Bližší informace obdržíte na Městském úřadu 
v Čelákovicích, odboru pro občanské záležitosti 
– sociálních věcí a zdravotnictví (přízemí budovy 
radnice, tel.: 326 929 118), kde je možné se při-
hlásit, nejpozději však do 23. 2. 2016.

Výroční cena pomáhá
•  Josef Pátek, starosta

Každoroční udílení Výroční ceny města Čeláko-
vic je vždy spojeno s charitativním projektem. 
Výroční cena roku 2015 byla spojena s Nadač-
ním fondem Kapka naděje.
Kapka naděje předala ve FN Motol chladicí 
skříň pro transplantační jednotku Kliniky dětské 
hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol. 
Chladicí skříň bude sloužit na uchovávání ode-
braných biologických vzorků. Napojení chladicí 
skříně na centrální monitor navíc umožňuje kon-
trolovat a řídit teplotu tak, aby nedošlo ke zne-
hodnocení tohoto biologického materiálu.
Chladicí skříň mohla být pořízena díky daru od 
města Čelákovic, které se rozhodlo nadačnímu 
fondu věnovat charitativní výtěžek z tradičního 
slavnostního večera u příležitosti udělení „Vý-
roční ceny města Čelákovic“, která byla udělena 
P. Richardu Scheuchovi za dlouholetou oběta-
vou službu věřícím města Čelákovic.
Slavnostní předání se konalo za účasti starosty 
města Čelákovic Josefa Pátka a Petra Studnič-
ky, místostarosty města, Elen Švarcové, ředitel-
ky Nadačního fondu Kapka naděje, a vedoucího 
lékaře transplantační jednotky Petra Sedláčka.

Předání chladicí skříně ve FN Motol. Foto: archiv Na-
dačního fondu Kapka naděje
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Finanční záležitosti
Rada města schválila změnu rozpočtu města 
Čelákovic 2015 č. 15, úpravy rozpočtu na rok 
2015 p. o. Kulturní dům Čelákovice a využití 
prostředků fondu investic ZŠ v Kostelní ulici 
ve výši 93 926 Kč k navýšení peněžních pro-
středků školy na financování údržby a oprav 
majetku využívaného pro její činnost.
Rada města souhlasila s přijetím účelově ur-
čeného finančního daru Městským domem 
dětí a mládeže Čelákovice celkem od 14 dár-
ců v celkové výši 26 500 Kč, a to na Večerní 
běh 2015, a s přijetím účelově neurčeného 
finančního daru v celkové výši 2 000 Kč MŠ 
Přístavní.
Dále určila p. o. Čelákovická sportovní pří-
pustný objem prostředků na platy roku 2015 
ve výši 1 100 000 Kč a vzala na vědomí roz-
počtová opatření – přesuny mezi položkami 
v rámci paragrafů rozpisu rozpočtu města 
2015 provedené k 30. 11. 2015.

Souhlasné vyjádření města
Rada města souhlasila s povolením stavby 
„Tiskárna DURABO Čelákovice – přístavba 
expedice“ podle projektové dokumentace 
zpracované v září 2015 a uložila vedoucí od-
boru správy majetku a investic připravit pří-
slušné vyjádření města.

Smlouva o výpůjčce
Radní schválili smlouvu o výpůjčce na vyu-
žívání pozemků u nákladové vrátnice TOSu, 
které jsou ve vlastnictví Družstva vlastníků 
garáží v Čelákovicích se sídlem Stankovského 
1200/46 v Čelákovicích za účelem umožnění 
provozování akcí při hostování lidové zábavní 
techniky na uvedených pozemcích.

Prodloužení nájmu v č. p. 109
RM schválila prodloužení nájmu prostoru 
sloužícího podnikání v domě č. p. 109 v Sed-
láčkově ulici za účelem jeho užití pro provozo-
vání kavárny p. Michalu Škobisovi. Jedná se 
o prostor v části B uvedeného domu o celkové 

ploše 47,4 m² označované v dokumentaci 
objektu čísly 133, 134, 135 a 136. Výše ná-
jemného je 6 545 Kč měsíčně (1 657 Kč/m² 
ročně), doba nájmu neurčitá. Dále souhlasila 
se zněním příslušné smlouvy o nájmu a uložila 
společnosti Q-BYT Čelákovice, spol. s r. o., 
tuto smlouvu uzavřít.

Nájemné Městské sauny
RM souhlasila se snížením nájemného nájem-
ci Městské sauny, společnosti Kylpyla, s. r. 
o., za období od 1. 6. do 30. 11. 2015, kdy 
město Čelákovice realizovalo rekonstrukci ob-
jektu sauny, a uložila odboru správy majetku 
a investic předložit příslušný dodatek nájemní 
smlouvy.

Nesouhlasné vyjádření města
Radní nesouhlasili s umístěním provozovny na 
pražení suchých potravin ve výrobním areálu 
společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a. s., 
z důvodů uvedených ve vyjádření města Čelá-
kovic č. 17/2015.

Likvidační komise
RM schválila složení likvidační komise takto: 
předseda – Jana Prchalová, členové – Eva 
Arazimová, Milan Lerch, Petr Král a Petr Bam-
bas.

Výběr z usnesení RM č. 33/2015 a 1/2016.

o cem jednali radní mesta

o cem jednali zastupitelé mesta

•  Petr Studnička, místostarosta II,  
Martin Spilka, zastupitel

V návaznosti na diskusi zastupitelů na jejich 
prosincovém zasedání schválila Rada města 
dne 5. ledna úpravu Zásad pro poskytování 
dotací z rozpočtu města.
Podstatou alternativního řešení je problema-
tika soudních sporů mezi žadatelem o dotaci 
a poskytovatelem dotace. Město nebude při 
poskytování dotací ze svého rozpočtu přihlí-
žet k těm soudním sporům, které byly zapo-
čaty před účinností Zásad, resp. Programů. 
V návaznosti na tuto skutečnost schválilo 
upravené znění obou Programů (kultura a zá-
jmové činnosti a sport) i Zastupitelstvo města 
dne 13. ledna.
V souladu s platným zákonem a po konzultaci 

s Ministerstvem financí byly oba upravené 
programy vyhlášeny znovu a od dne 14. led-
na jsou zveřejněny na úřední desce města. 
Z tohoto důvodu dochází k úpravě časového 

harmonogramu dotačního řízení, přičemž i tak 
budou dotace žadatelům poskytnuty nejpoz-
ději do původně plánovaného termínu, tj. do 
30. června.

Zdroj: OŠIK

•  -dv-

Prodej pozemků
Zastupitelstvo města neschválilo prodej po-
zemků pod garážemi v lokalitě V Prokopě 
u silnice II/245.

Optimalizace trati
Zastupitelé schválili smlouvu o spolupráci  
č. E618-S-2573/2015/Bř a smlouvu o pro-
vedení stavby č. E618-S-2545/2015/Bř, obě 
mezi městem Čelákovice a Správou železniční 

dopravní cesty, státní organizace, pro realiza-
ci stavby s názvem „Optimalizace trati Lysá 
nad Labem – Praha-Vysočany, 2. stavba –  
I. část žst. Čelákovice“. 

Ukončení pořízení změny č. 4 územního 
plánu
Zastupitelstvo města rozhodlo o ukončení 
pořízení změny č. 4 územního plánu sídelní-
ho útvaru Čelákovice – záměr kompostár-
ny, jejíž pořízení schválilo svým usnesením  
č. 6/2015/1.6.1 ze dne 9. 9. 2015.

Finanční záležitosti
Zastupitelstvo města schválilo změnu č. 16 
rozpočtu města Čelákovic 2015, rozpočtový 
výhled města pro roky 2017 a 2018.
Dále schválilo rozpočtová pravidla pro měs-
to Čelákovice, jejichž schválením pozbyla 
účinnosti pravidla schválená ZM usnesením  
č. 26/2013/87 ze dne 11. 12. 2013.

Výběr z usnesení ZM č. 8/2015.

Změny ve vyhlášení programů pro poskytování dotací z rozpočtu města

Aktivita Termín

Vyhlášení programů 14. 1. 2016 

Příjem žádostí od 15. 2. 2016

Uzávěrka příjmu žádostí do 29. 2. 2016

Rozhodnutí o poskytnutí dotace do 30. 6. 2016 

Realizace projektu od 1. 1. 2016

Ukončení realizace projektu do 31. 12. 2016

Předložení vyúčtování dotace a závěrečné zprávy do 31. 1. 2017

Provozovny v domě č. p. 109. Foto: -dv-
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•  Petr Studnička, místostarosta II

V loňském roce zpracovala vedoucí Pečova-
telské služby Václava Snítilá Koncepci rozvoje 
Pečovatelské služby pro období let 2015–2025. 
Tento dokument projednala jak komise bytová 
a sociální, tak Rada města a jeho finální verze 
byla předložena na lednovém zasedání Za-
stupitelstva. Zásadní změnou je připravovaná 
změna statutu Pečovatelské služby, která by se  
k 1. červenci měla transformovat ze současné 

organizační složky města na nově zřízenou pří-
spěvkovou organizaci. 
Návrh zřizovací listiny bude projednáván zastu-
piteli na jejich březnovém zasedání. Výhodami 
příspěvkové organizace jsou především samo-
statnost v rozhodování, rozšíření kompetencí, 
ale zároveň i zodpovědnost za přijatá opatření. 
Výhodou je i větší možnost čerpání financí z do-
tačních programů.
Schválená Koncepce rozvoje Pečovatelské 
služby Čelákovice si klade za cíl zlepšit kvalitu 

zajištění podmínek pro důstojný a spokojený 
způsob života příjemců služeb, a to se zacho-
váním stávajícího personálního obsazení Pečo-
vatelské služby.
V současné době je zde zaměstnáno 8 pracov-
níků. Ve dvou objektech se nachází Domy s pe-
čovatelskou službou (Kostelní 26, Na Hrádku 
462). V rámci Městského úřadu Čelákovice spa-
dají kompetence zdravotnictví a sociálních věcí 
do odboru pro občanské záležitosti.

Zastupitelstvo schválilo záměr transformace Pečovatelské služby

•  Lenka Rašínová, odbor životního prostředí

Město Čelákovice podalo v lednu tohoto roku 
žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje 
na realizaci projektu revitalizace zeleně v ulici 
Rumunské.
Revitalizace se týká zeleně na pozemcích podél 
komunikace Rumunská, nikoli vnitrobloků mezi 
bytovými domy, které jsou k ní vystavěny kolmo.
Požadavek na úpravu zeleně vzešel již v minu-
losti od některých obyvatel této ulice. Na základě 
terénních průzkumů a zhodnocení dendrologic-
kého potenciálu stávajících stromů proto vypra-
covala v roce 2014 odborná firma projektovou 
dokumentaci, podle které bude revitalizace 
provedena. Byly vybrány dřeviny, které vytvoří 
základní kostru nové koncepce funkčně-prosto-
rového uspořádání porostů. Tyto dřeviny budou 
ošetřeny a doplněny novou výsadbou stromů. 
Ke kácení byly navrženy stromy poškozené, sil-
né prosychající, se sníženou vitalitou, nedosta-
tečným prostorem pro růst kvůli nevhodnému 
vysazení, nevhodně umístěné (zasahují do chod-
níku či fasád a oken domů), nebo aby uvolnily 
prostor sousedícímu perspektivnějšímu druhu 
atd. Stávající keřové patro bylo zhodnoceno 
jako přestárlé a neuspořádané. Část keřů bude 
proto odstraněna, u zbývajících exemplářů bude 
proveden odborný řez. Nově budou vysazeny 
solitérní kvetoucí druhy (např. pěnišníky, hor-
tenzie), chodníky vedoucí ke vstupům do domů 

budou olemovány pruhem jednotných keřových 
výsadeb tavolníků a vyvýšené záhonky u severní 
strany bytových domů budou osázeny půdopo-
kryvnými keři a několika solitérami.
Projektová dokumentace je k nahlédnutí na 
odboru životního prostředí.
O dotaci na realizaci tohoto projektu ze Středo-
českého Fondu životního prostředí a zeměděl-
ství žádalo město Čelákovice již v loňském roce. 
Zastupitelstvo Středočeského kraje však pro ne-
dostatečný objem peněžních prostředků v do-
tačním programu poskytnutí dotace neschválilo.

Lhůta pro rozhodnutí o nově podávané žádos-
ti je stanovena od 1. dubna do 31. října 2016, 
odbor životního prostředí však již připravuje vý-
běrové řízení, aby kácení mohlo být provedeno 
v mimovegetačním období. Následně budou 
ošetřeny dřeviny, které zůstanou zachovány, 
a ve vhodném období budou vysazeny nové 
rostliny.
Celkové náklady kompletní realizace projektu 
byly vyčísleny na bezmála milion korun včet-
ně DPH. Městu Čelákovice by získáním dotace 
vznikla úspora v řádu stovek tisíc korun.

REVITALIZACE ZELENĚ V ULICI RUMUNSKÉ

•  Miloš Bukač, Vladimír Duník,  
Aleš Rikl, Zdeňka Tichá,  
Milan Tichý, zastupitelé 

Na Zastupitelstvu města 16. 12. 2015 byly před-
loženy v souladu se zákonem č. 24/2015 Sb., 
kterým se mění mimo jiné zákon č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních roz-
počtů, programy pro poskytování dotací z roz-
počtu města (zásady schvaluje Rada města). 
Tyto základní dokumenty – Zásady pro posky-
tování dotací z rozpočtu města Čelákovic, Pro-
gram pro poskytování dotací na podporu kultury 
a zájmové činnosti v roce 2016 a Program pro 
poskytování dotací na podporu sportu v roce 
2016 – připravila pracovní skupina ustavená Ra-
dou města. Všechny tři dokumenty obsahovaly 
podmínku, že žadateli nebude udělena dotace 
v případě, že vede soudní spory s městem Če-
lákovice nebo s ním zřízenými organizacemi. 
Tato podmínka není dána žádným zákonem a je 

jen na poskytovateli, zda ji do zásad a progra-
mů vloží. Místostarosta II Petr Studnička tuto 
podmínku zdůvodnil tak, že „… je to standardní 
podmínka v dotačních zásadách“, a že se inspi-
roval například Středočeským krajem, městem 
Kopřivnice, městem Benešov, dále Kunovice-
mi, městem Uherské Hradiště, Starým Městem 
u Uherského Hradiště, Rožnovem pod Radhoš-
těm a dalšími (viz zápis z jednání ZM). 
V diskusi vystoupil předseda TJ Spartak Jaro-
slav Ryneš, který zastupitelům předložil Inter-
pelaci na zastupitele města Čelákovic schvále-
nou dne 15. 12. 2015 delegáty konference TJ 
Spartak Čelákovice ve věci úpravy zásad pro 
poskytování finanční podpory (dotace) z roz-
počtu města Čelákovic, a to ve věci podmínky, 
že žadateli nebude udělena dotace v případě, 
že vede soudní spory s městem Čelákovice 
nebo s ním zřízenými organizacemi. Po obsáhlé 
diskusi byly oba dotační programy většinou 15 
zastupitelů schváleny.

Dne 13. 1. 2016 byly zastupitelům až v průbě-
hu projednávání bodu diskuse 5.1 – Programy 
pro poskytování dotací v roce 2016 předlože-
ny materiály nové. Podmínka je změněna: „… 
Stejně tak nevyhoví poskytovatel žádosti, pokud 
jsou vedeny soudní spory mezi poskytovatelem 
nebo jím zřízenými organizacemi a žadatelem; 
na soudní spory započaté před účinností zá-
sad a programu se toto ustanovení nevztahuje.“ 
V návaznosti na tuto změnu byl změněn i har-
monogram poskytování dotací.
Je nesporné, že daná podmínka má znevýhod-
ňující povahu pro jakýkoliv subjekt žádající o do-
tace v případě, že by tento subjekt vedl soudní 
spor s městem. Vyjadřujeme svůj nesouhlas 
s touto podmínkou, a to s oporou Listiny základ-
ních práv a svobod, Hlava pátá – Právo na soud-
ní a jinou právní ochranu, Článek 36 (1): „Každý 
se může domáhat stanoveným postupem svého 
práva u nezávislého a nestranného soudu a ve 
stanovených případech u jiného orgánu“.

Zásady a programy pro poskytování dotací z rozpočtu města

Současný stav zeleně v Rumunské ulici. Foto: -dv-
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ZPRÁVY Z RADNICE

MEMORANDUM
•  Dana Hančová, cyklokoordinátorka

Memorandum k záměru vybudovat cyklostezku Krajinou Bohumila 
Hrabala podél břehů Labe od Nymburka přes Lysou nad Labem do 
Čelákovic bylo slavnostně podepsáno.
V pátek ráno 15. ledna 2016 se v Čelákovicích na radnici na pozvání 
starosty Josefa Pátka sešli představitelé měst a obcí mezi Nymburkem 
a Čelákovicemi, kteří svým podpisem vyjádřili podporu projektu realizace 
cyklostezky po březích Labe, kde doposud po mezinárodní Labské cyk-
lotrase jezdíme pěšinkami a houštím. Pod tento dokument se podepisují: 
města Nymburk, Lysá nad Labem, Čelákovice, obce Kostomlátky, Kos-
tomlaty nad Labem, Hradišťko, Káraný a Lázně Toušeň. K memorandu 
se připojují Středočeský kraj, Labská stezka, o. p. s., Zlatý pruh Polabí, 
o. p. s., Klub českých turistů a Asociace měst pro cyklisty. Prvním kro-
kem k realizaci cyklostezky je zpracování studie proveditelnosti, kterou ze 
svých prostředků uhradí Středočeský kraj a měla by být dokončena ještě 
v letošním roce.
Při tomto slavnostním aktu bylo představeno logo budoucí cyklostezky. 
Propojením tohoto úseku vznikne nová cyklistická infrastruktura, která 
bezpečně propojí obce a města, ale též se stane turistickým cílem. K tomu 
náleží příznačný název i logo s přívlastkem krajiny známého spisovatele.
Postavičku kocoura s výrazem Bohumila Hrabala pro logo vlastnoručně 
vytvořil nymburský malíř Jan Severa. Kocour byl spontánně pojmenován 
„Bohoušem“.

Přivítáni do života byli
v sobotu 23. ledna 2016

tito noví občánci města Čelákovic

Viktorie Hanykýřová, Adam Anar Radvan, Adam Rejlek,
Aneta Paráková, Darina Zahradníková,

Marie Jungmanová, Nela Bartošová, Kristýna Siudová,
Martin Klusoň a Nikol Raková.

Foto: Jiří Suchý

•  Zdeňka Tichá, zastupitelka

Ve čtvrtek 7. 1. 2016 proběhlo soudní jednání, kde žalobcem byl TJ Spar-
tak a žalovaným město Čelákovice. Předmětem žaloby byl příspěvek 
města 5,5 milionu Kč na provedení rekonstrukce ploch Městského stadi-
onu, které má město na základě platné smlouvy o příspěvku proplatit TJ 
Spartak, včetně příslušenství. Na úvod jednání soudkyně konstatovala, že 
si dovolí vyslovit svůj právní náhled – předběžný názor, a ten byl, že se 
ztotožňuje s názorem žaloby, tj. že město má poskytnout příspěvek v uve-
dené výši TJ Spartak. Následně konstatovala, že dle toho, co je jí známo, 
jsou vztahy mezi TJ Spartak a městem Čelákovice komplexní a že dává 
oběma stranám možnost vzájemné domluvy. Soudní líčení bylo přeruše-
no a po 5minutové pauze právní zástupce města Čelákovic Tomáš Ku-
bík vystoupil s prohlášením, že žádá o odročení soudního jednání s cílem 
dosáhnout mimosoudní dohody a případného ukončení soudního sporu. 
TJ Spartak s návrhem souhlasil. Soudní jednání je nařízeno na úterý 5. 
dubna 2016 v 13.00 hod. Město Čelákovice by nyní prostřednictvím svého 
právního zástupce mělo oslovit TJ Spartak s návrhem mimosoudní doho-
dy, a to v intencích doporučení soudu. Čas běží…

Reakce na článek zastupitelky Zdeňky Tiché

•  Miroslav Opa, radní

Ve smlouvě o příspěvku mezi TJ Spartak a městem Čelákovice se uvádí: 
„Ujednaný příspěvek bude do stanovené výše vyplacen na základě faktury 
(včetně všech jejích náležitostí, např. zjišťovacího protokolu) od zhotovi-
tele provádějícího rekonstrukci, kterou příjemce předloží poskytovateli“. 
TJ Spartak předložil městu zjišťovací protokoly, ve kterých jsou uvedeny 
práce, které nebyly nikdy realizovány. Pokud by na základě těchto zjišťo-
vacích protokolů město vyplatilo příspěvek, dostalo by se do rozporu se 
zákonem č. 320/2014 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Podle 
tohoto zákona musí předložený doklad obsahovat pouze takové polož-
ky, které byly skutečně provedeny. V rámci návrhu mimosoudní dohody 
tedy město Čelákovice vyzve TJ Spartak, aby uvedlo zjišťovací protokoly 
do souladu s realitou, a umožnilo tak městu zaplatit příspěvek bez poru-
šení jakéhokoli zákona. Pokud tak TJ Spartak neučiní, asi nezbude, než 
aby porušení zákona 320/2004 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
městem Čelákovice bylo „posvěceno“ rozhodnutím soudu.

Setkání k záměru vybudovat cyklostezku Krajinou Bohumila Hrabala na radnici v Če-
lákovicích. Foto: archiv koordinátora

SOUDNÍ SPOR MEZI TJ SPARTAK A MĚSTEM ČELÁKOVICE
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l  Milena Přívozníková, zastupi-
telka

Senioři tvoří významný podíl oby-
vatel v našem městě, dnes zde žije 
více než 2 500 osob starších 60 let. 
Jak chceme seniorům pomoci?
1. Pokračovat v odstraňování 
bariér. Lávka přes Labe, veřejné 
toalety, výtah v budově radnice 
i Kulturní dům tuto podmínku již 
splňují.
2. Transformovat Pečovatelskou 
službu. K 1. 7. 2016 dojde k trans-
formaci z organizační složky na pří-
spěvkovou organizaci. V budoucnu 
zde bude zavedena i zdravotní 
péče.
3. Prověřit možnost výstavby 
nového domu seniorů. Valnou 
hromadou bylo společnosti Q-BYT 
uloženo prověřit možnost výstavby 
pečovatelských bytů v lokalitě 
U Kovárny.
4. Zavést zvýhodnění pro držitele 
průkazů ZTP a ZTP/P. Nejdříve pro 
ně chceme zlevnit vstupné do Kul-
turního domu, Městského bazénu 
a Městského muzea.
5. Rozšířit volnočasové aktivity 
seniorů prostřednictvím jazyko-
vých, sportovních a uměleckých 
kurzů. Organizovat i nadále zájezdy 
pro seniory a společná setkání 
s podporou města.
Cílem je zpříjemňovat život všem 
seniorům. Jim přeji zejména pevné 
zdraví!

Zastupitelé zvolení za ANO 2011 
dodali vyjádření k tématu po 
stanoveném termínu.

l  Zdeňka Tichá, zastupitelka

Komplexní otázka s komplexním 
řešením. Má souvislost i s ko-
munitním plánem, který našemu 
městu chybí a v němž by se měly 
odrazit potřeby a přání všech 
věkových skupin obyvatel, tedy 
i seniorů.
Obecně se domnívám, že pomoc 
našim seniorům by měla být 
směřována k co nejkomfortnější 
péči v domácích podmínkách, 
nikoliv v podmínkách instituciona-
lizovaných. Ono známé „Doma je 
doma“ platí u seniorů více než kdy 
jindy, v jiné životní etapě.
V současné době má naše město 
dva domy s pečovatelskou služ-
bou. Již před časem se diskutova-
lo o možnosti denního stacionáře 
a též o vybudování penzionu pro 
seniory. 
Lze však jít i cestou pomoci 
vzájemné. Spolupráce např. 
s rodinným centrem, podpora 
společných aktivit seniorů a dětí – 
dvou věkově tak odlišných skupin, 
které se mohou vzájemně velmi 
obohatit. Tzv. náhradní babičky 
a dědové – kolik je zde rodin, 
které své prarodiče mají daleko, 
nebo je nemají vůbec? Opakem 
může být pomoc dobrovolníků 
seniorům, a to třeba „jen“ formou 
společně tráveného času.

l  Petr Bařina, zastupitel

Myslím, že všichni čtenáři vnímají 
morální povinnost zachovat senio-
rům důstojnost a co nejvyšší kvali-
tu života v období jejich „podzimu 
života“. Vychází to jak z našeho 
myšlení a postojů k životu a smrti, 
tak i hierarchie odpovědnosti. 
A tou nejvyšší odpovědností je 
péče o potomky a rodiče.
Jakým směrem by se proto město 
mělo ubírat?
- Vybudovat Centrum denních 
služeb pro aktivní trávení volného 
času pro osamělé seniory, seniory 
se zdravotním postižením nebo ty, 
kteří potřebují zabezpečení jinou 
osobou v době nepřítomnosti 
svých rodinných příslušníků.
- Vznik projektu zaměřeného na 
pořádání veřejných programů pro 
seniory cílených na rizika přepa-
dení, podvodu, cvičení, vhodné 
pohybové aktivity…
- Větší podpora pečovatelské 
služby, a to i terénní.
- Založení nadačního fondu, jehož 
posláním by bylo „podání po-
mocné ruky“ těm seniorům, kteří 
utrpěli příkoří, či jim byla spácha-
ná nespravedlnost.
Vše je to však i o dobrovolnících, 
ochotě a lidské otevřenosti a při-
pravenosti pomoci každého z nás.

Zastupitelka zvolená za SNK Naše 
Čelákovice se k tématu nevyjá-
dřila.

l  Vladimír Duník, zastupitel 

Otázka z části navazuje na téma 
z 6/2015. Co je důležité pro spo-
kojený život seniora Čelákovic? 
Dostupná kvalitní zdravotní péče, 
možnost důstojně trávit volný čas, 
doprava do centra, zdravotních 
zařízení a obchodních domů.
Zdravotní zařízení jsou bohužel 
rozeseta téměř ve všech částech 
města a v současné době asi 
nejsme schopni, alespoň ta nejdů-
ležitější, centralizovat. I z tohoto 
důvodu navrhujeme provozování 
vlastní MHD prostřednictvím mini-
busu, který by v pravidelných in-
tervalech projížděl napříč městem, 
včetně částí Sedlčánky a Záluží. 
Pro informaci o zdravotních zaří-
zeních by bylo vhodné instalovat 
na náměstí mapu s vyznačením 
jejich polohy. Mapu vydat ve 
Zpravodaji města jako zvláštní 
přílohu s aktualizací každý rok. Po 
chybějícím místě, na němž by se 
senioři mohli setkávat po celý rok, 
bez ohledu na počasí, např. den-
ním stacionáři, volají naši občané 
již velmi dlouho. Pro vedení města 
s téměř 12 000 občany, z toho asi 
s 2 000 seniory, je to minimálně 
důvod k zamyšlení.

l  Milan Tichý, zastupitel

Vážení senioři i vy ostatní, kterým 
není jedno, kde žijí, ale že žijí 
právě v našem městě, kde chtějí 
v pohodě žít a dožívat i nadále, 
přeji vám možná opožděně, avšak 
upřímně, šťastný a požehnaný rok 
2016. To k minulé aréně.
Témat rozhovorů a úvah v našem 
plátku bude asi dostatek i v tomto 
roce, ale zaujala mě kupříkladu 
změna pravidel poskytování 
dotací městem, rozpočet a jeho 
bohaté množství projektů ku zdo-
konalení města a fotka vánočně 
načančané radnice hned vedle 
opadané fasády měšťanské školy.
Prostě pohled seniora, do kte-
rého se vžívám, ať chci, nebo 
nechci, by mohl být podstatně 
optimističtější, kdyby věděl, že 
se samozřejmě počítá v dané 
společnosti i s jeho důstojným 
dožíváním ať v rodině, dépéesce 
nebo stacionáři, také s akcepto-
váním jeho potřeb a názorů, aby 
si s bližním svým nepovídal jen 
o nemoci, ale také o způsobu bytí 
a naplňování tužeb a ideálů a měl 
na ně prostor. A aby poučka, že 
„zkušenost je neodevzdatelná“, 
prostě neplatila.

Otázka
Jakým směrem  

se ubírat v pomoci 

našim seniorům?
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Městské knihy se v českých zemích objevují od 
počátku 14. století a jejich vývoj je třeba dá-
vat do souvislosti s rozvojem městské správy 
v době, kdy se základ středověké sítě měst již 
stačil zformovat.
Podle zesnulého historika Rostislava Nového, 
který se zasloužil o sestavení katalogu měst-
ských knih do roku 1526: „Městské knihy jsou 
takové knihy, které byly vedeny ve městech 
městskými úřady, ať už samosprávnými (měst-

ská rada) nebo vrchnostenskými. Jejich vývoj 
je naprosto organický a byl vyvolán potřebami 
evidence a pojištění právních aktů, týkajících 
se města jako celku i jednotlivých příslušní-
ků městských aglomerací. Městské knihy jsou 
ovšem institucí, vyrůstající z potřeb vnitřních, 
z potřeb lidí, žijících v uzavřeném celku – ve 
městě a nejsou tedy městu dány vrchností 
nebo prostě přeneseny mechanicky z jednoho 
města do druhého. Právě organičnost jejich vý-
voje je dána místními podmínkami, tj. určitým 
stavem vývoje aglomerace městského typu, 
kdy si stávající ekonomické i právní vztahy mezi 
lidmi téměř vyžadují hybnější a praktičtější in-
stituce, nežli jsou listiny. Ne náhodou většina 
městských knih je knihami nesporného soud-
nictví, utvrzujícími soukromoprávní záležitosti 
jednotlivých obyvatel města. Je ovšem třeba 
brát v souvislosti s tím v úvahu i druhou mož-
nost vzniku městských knih, a to je existence 
alespoň zárodku samosprávného orgánu měs-
ta, třeba ve smyslu rychtářova poradního sbo-
ru, který mohl být určitým impulsem pro vznik 
písemných pramenů.“ (R. Nový, Městské knihy 
v Čechách a na Moravě 1310–1526. Katalog, 
Praha 1963, s. 5–6)
Už od 13. století se ve městech projevo-
vala správní dvoukolejnost. Vedle rychtá-
ře, zástupce vrchnosti, se začaly formovat  

samosprávné tendence představované sborem 
konšelů, městskou radou, původně poradním 
orgánem rychtáře. Zatímco rychtář řídil soud-
nictví a dohlížel na plnění peněžních povinností 
vůči vrchnosti, členové městské rady si časem 
ze svého středu volili představeného, purkmis-
tra, funkci, ve které se sami střídali. Sbor kon-
šelů býval obvykle dvanáctičlenný, tak aby se 
konšelé ve funkci purkmistra v kalendářním 
roce rovnoměrně vystřídali. Nezávislost měst-
ské rady se na rychtářovi postupně zvyšova-
la. Vztah mezi rychtářem a městskou radou se 
tím od spolupráce posouval k soupeření. Bě-
hem husitské revoluce si v některých městech 
městské rady rychtáře dokonce podřídily.
Základní způsobem je možné městské knihy 
rozčlenit na knihy městského soudnictví a na 
knihy městské správy. V členění se dá po-
kračovat, ale na tomto místě to není nezbyt-
né. Nejstarší dochované městské knihy jsou 
radní kniha Starého Města pražského (Liber 
Vetustissimus) se zápisy od roku 1310, kniha 
psanců v Chebu (1310–1390) a soudní kniha 
novobydžovská (Kniha svědomí města Nového 
Bydžova, 1311–1470). Ve 14. století u větších 
měst docházelo ke specializaci městských 
knih, zatímco u mnohých menších měst (včet-
ně Čelákovic) lze specializaci městských knih 
pozorovat až od 16. století. Taková specializa-
ce postupovala ruku v ruce se sílícím postave-
ním městských rad.
Nejstarší čelákovická městská kniha je od roku 
1997 evidována jako archivní kulturní památka 
č. 119 pod názvem „Pamětní kniha Čelákovic 
1366–1557“ a je uložena ve Státním oblastním 
archivu v Praze, v pobočce Státní okresní ar-
chiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení. Je 
jednou z nejstarších zachovaných městských 
knih na území dnešní České republiky. Její ru-
kopis obsahuje záznamy o převodech nemo-
vitostí, testamenty, závazky, přičemž v pohu-
sitské době se do knihy zapisovalo ze života 
městečka v širším slova smyslu. Kniha byla 
v průběhu věků znatelně poškozena a musela 
být zrestaurována v meziválečném období.
V roce 1966 v Čelákovicích v souvislosti  
s 600. výročím nejstarší čelákovické městské 
knihy proběhly oslavy. V čelákovickém mu-
zeu, nacházejícím se tehdy již ve tvrzi, byla 

650 let mestské knihy
Během letošního roku 650. výročí od prvního zachovaného zápisu v nej-
starší čelákovické městské knize si Čelákovice slavnostně připomenou 
dlouhou tradici městské správy. Samotná městská kniha bude vystavena 
v Městském muzeu během muzejní noci dne 18. června 2016.

Pamětní kniha Čelákovic
1366–1557

Jedna z nejstarších městských knih 
poddanských měst a městeček  

v Čechách, významný pramen k dějinám  
již pro dobu předhusitskou. Pro svůj 

význam byla vystavena v roce 1895 na 
národopisné výstavě. Od roku 1997 
je evidována jako archivní kulturní 

památka č. 119 pod názvem „Pamětní 
kniha Čelákovic 1366–1557“ a je uložena 

ve Státním oblastním archivu v Praze, 
v pobočce Státní okresní archiv Praha-

východ se sídlem v Přemyšlení.

Zachované torzo dnešní úvodní strany nejstarší čeláko-
vické městské knihy. Foto: archiv ČR – SOA v Praze, 
organizační složky Státní okresní archiv Praha-vý-
chod se sídlem v Přemyšlení

Členové muzejního kroužku na nádvoří muzea 18. 9. 1966 s nejstarší čelákovickou městskou knihou v ruce. Foto: 
archiv Městského muzea v Čelákovicích, p. o. 
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TÉMA

ROK 

MĚSTSKÉ 

KNIHY
1366–2016

Oslavy 650. výročí

Čelákovická městská kniha založená roku  

1366 je výjimečnou písemnou památkou.  

V roce 1997 byla pod názvem „Pamětní kniha 

Čelákovic 1366–1557“ jako 119. v pořadí 

prohlášena kulturní památkou.

zpřístupněna výstava archivních dokumentů. 
Ačkoli si letos připomínáme 650 let od první-
ho dochovaného zápisu v nejstarší čelákovic-
ké městské knize, samotný rukopis nevypráví 
o vzniku městečka jako takového. Je však bez-
pečným dokladem skutečnosti, že Čelákovice 
v roce 1366 disponovaly funkční městskou 
správou. Vzhledem ke skutečnosti, že si v roce 
2016 připomínáme 700. výročí narození Karla 
IV. a že nejstarší čelákovická městská kniha 
časově spadá právě do období vlády slavné-
ho Lucemburka, dále že se město Čelákovice 
během posledního čtvrtstoletí dynamicky roz-
víjí, jeví se jako příhodné připomenout si v roce 
2016 právě 650. výročí prokazatelného fungo- 
vání městské správy Čelákovic.

David Eisner,  
ředitel Městského muzea v Čelákovích

Nejstarší čelákovická 
městská kniha

Městská kniha Čelákovic je se záznamy od 
doby po polovině 14. století svého druhu 
opravdovým unikátem. Z obdobných měste-
ček a měst v okolí (a nejen z okolí) jsou měst-
ské knihy a další archiválie dochovány až z dob 
mnohem pozdějších – u Brandýsa nebo Lysé 
nad Labem až z průběhu 16. století, u Říčan, 
Benátek nad Jizerou nebo Úval dokonce až 
od 17. století či ještě později, dokonce i u ta-
kového sídla, jakým byl Český Brod (nejprve 
biskupské, záhy královské město chráněné 
hradbami a s počtem obyvatel nesrovnatelným 
s městečkem Čelákovice), máme dochovány 
městské knihy až od první poloviny 15. století.
Neznamená to, že by v ostatních městech 
a městečkách ve středověku městské knihy 
nemívali. Ovšemže potřebovali zapsat úmluvy, 
platy, nadace, závěti a další pro tehdejší lidi 
podstatné záležitosti, byť tehdy zcela běžná 
ústní smlouva pro platnost pořízení plně po-
stačovala (a také byla často užívána). Velkou 
překážkou přečkání tolika staletí se však sta-
ly požáry, nevhodné podmínky uložení nebo 
válečné události. A to přitom na archiválie 
z hlubokého středověku čekaly takové váleč-
né katastrofy jako husitské války (1420–1434) 
a válka třicetiletá (1618–1648), které v našem 
regionu lidé pocítili obzvláště tíživě (o to více je 
třeba ocenit úsilí starých Čelákováků).
V případě nejstarší čelákovické městské knihy 
(1366–1557) se jedná o knihu soudní, a to ve 
smyslu „soudnictví nesporného“. Záznamy do 
ní tedy bývaly vkládány na přání zúčastněných 
stran ve snaze pojistit si majetek a vztahy do 
budoucna, tudíž se v ní nenacházejí všechny 
případy projednávané místním městským sou-
dem. Kniha obsahuje zejména zápisy činěné 
při převodech nemovitostí, finanční i jiné zá-
vazky nebo také závěti středověkých obyvatel 
Čelákovic, případně lidí z blízkého okolí.
Nejzajímavější se jeví nahlédnout do životů na-
šich předků v nejstarším období, tedy v době, 
kdy v Čechách vládl Karel IV. a posléze jeho 
syn Václav IV. Z tohoto období v knize nalez-
neme přibližně 80 záznamů (úvod knihy je po-
škozen). S vypuknutím husitských válek roku 
1420 se nám náhle naši předci odmlčují. Zápisy 
se tehdy podařilo obnovit až po více než dva-
ceti letech s návratem řádu a práva do Polabí.

Detail nejstaršího českého zápisu v čelákovické městské knize. Foto: archiv ČR – SOA v Praze, organizační složky 
Státní okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení

Transliterace staročeského textu: 
Anno D[omi]ni MCCCCXIII [Léta Páně 1413]
Ja Petr z Selakouicz wyznawam a zapysugy 
ssye myestyanuom Selakowskym, zze slybu-
gy gym, zze <ssye nechczy> gym toho nykdy 
<toho> zdwyhowaty any obnououaty any zlym 
zpomynaty nechczy. 

Transkripce staročeského textu: 
Já, Petr z Selakovic, vyznávám a zapisuji se 
měšťanům selakovským, že slibuji jim, že jim 
toho nikdy zdvihovati ani obnovovati ani zlým 
[v]zpomínati nechci.

Roman Kolek,
ředitel ČR – SOA v Praze – organizační složky

Státní okresní archiv Praha-východ

Poznámka:
Transliterace je věrný přepis slova z jednoho 
písma do jiného. Cílem transliterace je usnad-
nit přečtení daného výrazu čtenáři, který zdro-
jové písmo neovládá. Na rozdíl od transkripce 
se transliterace snaží neztratit žádnou informaci 
o původním pravopisu. Musí zachytit i rozdíly 
mezi znaky či skupinami znaků, které se vyslovu-
jí stejně, ale ve zdrojovém jazyce se z nějakých 
důvodů píší odlišně. V mezích tohoto principu 
se transliterace nicméně snaží (stejně jako tran-
skripce) o zachycení výslovnosti slova a snaží se 
volit takové znaky cílového písma, které mají po-
dobnou či stejnou výslovnost jako text ve zdro-
jovém písmu. Z tohoto důvodu může být transli-
terace ovlivněna nejen písmy, ale i konkrétními 
jazyky, které písmo používají.

V předhusitské době můžeme číst údaje k nej-
starším známým místním mlynářům (např. 
k mlynáři Pavlíkovi a jeho manželce Lídě v 80. 
letech 14. století) a čelákovickému mlýnu 
obecně nebo sledovat způsoby, jakými měšťa-
né v závětích zajišťovali své majetky pro případ 
úmrtí. V roce 1374 tak jistý Pavel barvíř (tj. ře-
meslník, který se živil barvením tkanin, kůže či 
jiných materiálů) odkázal své manželce Dušce 
jen třetinu majetku, dvě třetiny měly připad-
nout jakémusi Matyášovi (avšak kdyby Pavel 
s manželkou v budoucnu měl mít nějaké děti, 
pak by se Matyáš měl svého podílu vzdát v je-
jich prospěch a ve prospěch Dušky). V knize 

se objevují četná jména osob činných v měst-
ské správě (rychtářů, konšelů) nebo zástupců 
tehdejších majitelů Čelákovic. Nejvýraznějšími 
majiteli městečka byl ve sledované době rod 
Rokycanských z Okoře. V celé řadě zápisů je 
shledáváme v aktivní roli jedné ze zúčastně-
ných stran, zejména při nakládání s majetkem 
jako v případě prodeje lesa Čelákov roku 1381.
Kniha by mohla zajímat i přespolní – objevují se 
např. nehvizdský krčmář Mareš (rok 1380), Ve-
lík ze Mstětic (1382) nebo Mařík z Jiren (1384) 
a další lidé z okolních vesnic.

Martin Hůrka,  
historik Muzea Říčany, p. o.
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Činnost v uplynulém 
roce 2015

•  Radek Fedaček, velitel

MP řešila 1 618 přestupků (mj. 795 domluv 
a 606 přestupků zjištěných radarem), za kte-
ré byly uloženy blokové pokuty v částce  
454 800 Kč. Dále bylo prověřeno 1 691 ozná-
mení od občanů, zadrželi jsme 20 pachatelů – 
osob podezřelých ze spáchání trestného činu, 
v 221 případech jsme asistovali Policii ČR, 
HZS a Záchranné službě, 10 osob bylo před-
vedeno k podání vysvětlení (z toho 3 na MP 
Čelákovice), zpracovalo se 278 č. j., 3x byl ote-
vřen byt z důvodu ohrožení životů osob v bytě, 
kterým tento zákrok zachránil život. 7 vozidel 
bylo označeno jako vozidla, která by neměla 
být odstavena na veřejném prostranství (bez 
RZ, špatný technický stav apod.), jedno vozidlo 
bylo označeno jako vrak, ale ve všech přípa-
dech došlo k odstranění vozidla nebo závad na 
vozidle, tak aby byla naplněna dikce zákona.
Bylo vyřešeno 388 hlášení z operačního stře-
diska kamerového systému MP. Bylo nalezeno 
45 injekčních stříkaček, které byly zlikvidovány 
ve spolupráci s o. s. Semiramis. Za rok 2015 
bylo nasazeno 34 technických prostředků k za-
bránění odjezdu vozidla – botiček.
Zúčastnili jsme se několika akcí pro zajištění 

veřejného pořádku a bezpečnosti osob (např. 
zahájení Kulturního léta, Noci kostelů, Poháru 
ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve fot-
bale atd.).
Asistovali jsme u dalších sportovních a kultur-
ních akcí ve městě, při údržbových a úklido-
vých pracích (čištění komunikací).
Dále jsme zajišťovali kontroly dodržování do-
pravních předpisů, účastnili jsme se besed 
v ZŠ a MŠ, pomáhali jsme při dopravní soutěži 
MDDM, zúčastnili jsme se předváděcích akcí 
v rámci Dne bezpečnosti v posádce Armády 
ČR ve Staré Boleslavi, předvedli jsme svou 
práci na hasičských soutěžích, zajišťovali jsme 
Večerní běh, rozsvícení vánočního stromu, 
střežili jsme kluziště atd. 
Závěrem statistika Policie ČR: V Čelákovicích 
bylo za rok 2015 evidováno 286 trestných činů 
(283 v roce 2014), 48 % z nich bylo objasněno 
(43 % v roce 2014).

tel.: 731 136 156
e-mail: mestska.policie@celakovice.cz
http://www.celakovice.cz

Obecní dům
Stankovského 1650
(vchod z ulice Rybářské)
Čelákovice

Na telefonní 
linku 116 006 
se může obrá-
tit každý, kdo 
se cítí být obě-
tí trestného 
činu, a to bez 
ohledu na to, 
zda trestný čin 
byl, nebo ne-
byl oznámen. 
Volat mohou 
oběti různých 
forem násilí 
včetně násilí 
domácího.

Pomoc na lince je určena i obětem nedbalost-
ních trestných činů, např. dopravních nehod. 
Linka poskytuje okamžitou pomoc, rady a infor-
mace ženám, mužům i dětem.
Volat mohou lidé i při pouhém podezření, že 
jsou obětí některé z forem domácího násilí, ať 
už fyzického, psychického, ekonomického, či 

sociálního, stalkingu, nebezpečných výhrůžek 
a podobného trestného jednání. 
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obě-
tech úmyslných i nedbalostních trestných činů, 
kterým linka zprostředkuje rychlou a nadstan-
dardní pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo nejblí-
že situované kvalitní služby.
Linka poskytuje pomoc také svědkům trestných 
činů, kteří byli událostí traumatizováni, potřebují 
psychickou podporu a informace o svých prá-
vech a ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje vý-
raznou pozornost prevenci kriminality a na lin-
ku mohou zavolat i lidé, kteří se odůvodněně 
obávají, že se mohou stát obětí trestného činu, 
a svou situaci potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován 
díky finanční podpoře Nadace Open Society 
Fund Praha a programu Dejme (že)nám šanci, 
který je financován z Norských fondů.

Více informací naleznete na webových strán-
kách www.linka-pomoci.cz.

Rozbili nám betlém…
30. 12. 2015 ve 3.42 hod. spatřil pracovník ka-
merového systému, že okolo betlému na ná-
městí se pohybuje skupina osob a že jeden muž 
poškodil jednu z postav a poté utekl. Operátor 
věc oznámil hlídce, skupinu sledoval a navedl 
k ní hlídku, která dostihla mladíka z Prahy (25 
let), který z opilosti nezvládl stabilitu a poškodil 
figuru betlému. Hlídka muže ztotožnila, prověřila 
ve všech evidencích a nyní po něm bude škoda 
vymáhána.

Náhlá slabost podlomila kolena
4. 1. 2016 v 19.41 hod. bylo přijato oznámení, že 
u hřiště Unionu leží na zemi muž. Hlídka ihned 
dorazila na místo a zjistila, že muž (75 let) je bez 
zranění a komunikuje. Podle jeho slov se mu jen 
zamotala hlava, odmítl přivolání záchranné služ-
by. Hlídka ho převezla do místa bydliště a pře-
dala rodině do péče s informací, co se stalo. 

Hlučný mladý pár
7. 1. 2016 v 19.00 hod. telefonicky oznámil ob-
čan, že v ulici Petra Bezruče se pohybuje pode-
zřelé vozidlo bílé barvy zn. Škoda Favorit nebo 
Felicia, jehož posádku tvoří dvě osoby, mladík 
a slečna, kteří jsou hluční a zřejmě se hádají, 
možná jsou pod vlivem návykových látek. Hlídka 
se dostavila do uvedené ulice, kde bylo zaparko-
vané vozidlo Škoda Felicia bílé barvy, u kterého 
stál mladík se slečnou. Mladík uvedl, že zde čekal 
na svou přítelkyni, která přijela vlakem, a možná 
byli trochu hlučnější, když spolu hovořili. Ani je-
den nejevil známky požití nějakých návykových 
látek. Hlídka je upozornila na jejich hlučné chová-
ní a oba slíbili, že již tak činit nebudou.

Krmení zvěře
10. 1. 2016 v 10.16 hod. bylo přijato telefonické 
oznámení, že v Sedlčánkách jezdí po poli nějaký 
muž v terénním vozidle. Hlídka MP zjistila, že se 
jedná o člena mysliveckého sdružení, který za-
vážel krmení pro zvěř. 

Zraněná kočka
13. 1. 2016 v 16.12 hod. oznámil telefonicky 
starosta města, že dostal informaci a následně 
si ji osobně ověřil, že před vchodem do domu 
v Sokolovské ulici leží zraněná kočka. Hlídka se 
dostavila na místo a kočku našla ve velmi špat-
ném stavu. Ihned ji převezla k veterinárnímu 
lékaři, který s ohledem na její utrpení a rozsah 
zranění rozhodl o jejím utracení. 

Muž v ohrožení
14. 1. 2016 v 10.20 hod. oznámil telefonicky 
pracovník rozvozu obědů, že se mu dnes je-
den ze zákazníků (70 let) jevil, že není zdravotně 
v pořádku. Hlídka se k uvedenému domu dosta-
vila a muž jí na dotaz sdělil, že mu není dobře, 
že se mu špatně dýchá a že by potřeboval lékař-
ské ošetření. Hlídka přivolala rychlou záchran-
nou službu a zasahující lékař rozhodl o převozu 
muže na interní odd. nemocnice v Brandýse 
nad Labem. Hlídka pomohla muži uzavřít přívod 
plynu, přívod vody a zabezpečit dům. O věci byl 
telefonicky informován syn nemocného muže.

731 136 156

LINKA POMOCI OBĚTEM KRIMINALITY  
A DOMÁCÍHO NÁSILÍ MÁ ČÍSLO 116 006

Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady.

Pacifikace osoby narušující zákrok záchranářů hlídkou 
Městské policie. Foto: archiv Armády ČR
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•  Josef Pátek, starosta

Necelé tři měsíce je v provozu Městská sauna 
v Čelákovicích po rekonstrukci. Svým návštěv-
níkům nabízí nové interiéry, zejména však pro-
stornou prohřívárnu pro 25 osob, která je nyní 
umístěna ve venkovním prostoru – v saunové 
zahradě, hned vedle ochlazovacího bazénu. 
Rekonstrukce tradiční sauny se opravdu po-

vedla. Návštěvníci oceňují klid relaxační míst-
nosti, možnost posezení s občerstvením nebo 
nově upravenou zahradu. To však zdaleka není 
všechno. Do nových prostor přišly i nové nápady 

provozovatele pana Štíchy. Do zahradních lázní 
Kylpyla pozval mistry saunéry, a každou sobotu 
zde pořádá speciální saunová setkání s mistrov-
skými saunovými ceremoniály. Novinkou jsou 
také medové pondělky.
Čelákovické saunové centrum působí na všech-
ny smysly – kvalitní produkty pro aromaterapii 
naplní prostory pokaždé jinými vůněmi, ochut-
nat můžete gruzínské limonády, při saunových 
ceremoniálech se zaposloucháte do pečlivě vy-
brané hudby. Saunování je o prožitcích a k zá-
žitkovému saunování patří i venkovní prostor, 
saunová zahrada. Čelákovice mají i zde co na-
bídnout a v blízké budoucnosti se chystá rozší-
ření ještě o další prostor a nabídku další sauny 
se severským metličkováním a dalšími proce-
durami. V zahradě také bude posezení u ohně 
nebo grilování.
Provozovatel sauny dlouhodobě spolupracuje 
na mistrovských soutěžích SaunaFest. Letošní 
Festival zážitkového saunování proběhne 1.–3. 
dubna v Aquapalace Praha a Městská sauna 
Čelákovice připraví after-party s účastníky. Sau-
nu navštívilo již několik vzácných hostů.
Ondřej Sochůrek, který získal na světovém 
šampionátu krásné druhé místo, Michal Pře-
učil s propracovanou saunovou show Matrix 
nebo Edita Kičková, krásná saunérka z Tábora. 

Saunový mág a odborník na zážitkové sauno-
vání Pavel Hofrichter o naší sauně řekl: „Sauna 
v Čelákovicích je skutečný unikát. Je v ní ukryta 
kouzelná historie, má rukopis nestora českého 
saunování Dr. Mikoláška, kterého si velmi vážím, 
je tradičním saunovým centrem a současně její 
povedený střih a zdařilá rekonstrukce z ní dělá 
netradiční prostor odpovídající moderním tren-
dům a požadavkům. Oceňuji zejména zahradu, 
možnost venkovního ochlazení, novou prohřívár-
nu, osobitý design a styl i pečlivost provozova-
tele a jeho nápady.“
Saunování je zdravé. Odborníci doporučují 
saunovat se 1x týdně, a to i v létě. Zvýší se tím 
obranyschopnost organismu a budete daleko 
méně nemocní. Také vliv na psychiku je značný 
a v dnešní uspěchané době je saunování sku-
tečným balzámem na duši. Ideální je zakoupit 
si permanentku a začít do nové sauny chodit 
pravidelně!
Rekonstrukce sauny, která byla připravována 
velmi dlouho, je tak konečně u konce a myslím, 
že návštěvníci vítají velkou změnu k lepšímu. 
Chci proto poděkovat i nájemci sauny panu 
Štíchovi za výbornou spolupráci v době rekon-
strukce.

Sauna Čelákovice po rekonstrukci nabízí daleko víc  
než jen novou prohřívárnu

Současné okolí venkovního bazénu s prohřívárnou. 

Okolí venkovního bazénu před rekonstrukcí. 

Interiér sauny před rekonstrukcí. 

Interiér sauny po rekonstrukci. Foto: archiv města

•  Okrašlovací spolek čelákovický

Našemu spolku se dostalo čestného uznání 
za pořádání akcí Ukliďme svět!, protože jsme 
tím přispěli k vítězství Středočeského kraje 
v kategorii Kraj, který prokoukl. Je třeba zdů-
raznit, že to není jen naše zásluha, ale lví po-
díl na výsledku mají i spřátelené organizace, 
jako je Skautské středisko Čelákovice a spolek 
Dělnické domky, k jehož neúnavným pomocní-

kům patří Andrea Pencová. Technické služby 
Čelákovice s ředitelem Karlem Turkem nám 
zase pravidelně vycházejí vstříc v odvážení na-
sbíraného odpadu. Nemůžeme také pominout  
starostu Josefa Pátka, bez jehož neutuchají-
cího zájmu a podpory bychom si naši činnost 
nemohli představit. Všem zmiňovaným patří 
dík a nezapomeňte, další úklid se bude konat 
zase v březnu ještě před olistěním. Jen pro za-
jímavost, v celé ČR se při akci Ukliďme svět! 

ve spolupráci s 20 tisíci dobrovolníky z 220 or-
ganizací především z řad mládeže zlikvidovalo 
kolem 380 tun odpadků. Rádi bychom, aby se 
do úklidu zapojily i místní školy, aby naše měs-
to bylo ještě krásnější. 
Pomohla by i přímá výzva od vedení města ma-
jitelům, na jejichž pozemcích se nachází odpad 
(příklady můžete nalézt na portálu Lepší místo) 
a kde bez jejich souhlasu uklízet nemůžeme.

Okrašlovací spolek čelákovický byl oceněn hejtmanem a předsedou ČSOP

INFORMACE
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•  Hana Jarská, koordinátorka sbírky ve Farní charitě Neratovice

Charita České republiky v prvních lednových dnech pořádala 16. ročník celostátní akce Tříkrálová 
sbírka. Koledníci obcházeli městy a vesnicemi po celé ČR. 
Farní charita Neratovice je zapojena do tohoto projektu již od začátku, a to od roku 2001. Sbírka 
je určena, stejně jako v jiných lokalitách na území České republiky, na pomoc lidem v nouzi u nás 
i v zahraničí. Farní charita Neratovice tímto děkuje všem, kdo vlídně přijali koledníky a přispěli do je-
jich pokladniček. Stejné díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch 
pomoci druhým. V Čelákovicích tentokrát koledovaly tři skupinky, žáci ZŠ z Libiše s vedoucí Jiřinou 
Žežulovou (vrchní sestra) a další dvě skupinky vedené Melánií Skalickou. Celkem v Čelákovicích 
vykoledovaly 17 444 Kč z celkové částky 112 821 Kč.
Velké poděkování patří městu Čelákovice a jeho čelným představitelům, za pomoc a podporu při 
konání Tříkrálové sbírky. Všem, kdo k celkové sumě nasbírané pro charitu jakkoli přispěli, ještě jed-
nou srdečně děkujeme.

Tříkrálová sbírka 2016

•  Mira Poloprutská, farářka CČSH

Kdy končí Vánoce?
Podle církevního kalendáře končí Vánoce  
2. února, kdy se slaví svátek Uvedení Páně do 
chrámu. Tento svátek nám připomíná událost 
zapsanou v Lukášově evangeliu, kdy Ježíšo-
va matka Maria přinesla podle židovského oby-
čeje svého syna čtyřicátý den po narození 
do jeruzalémského chrámu, aby jej jako prvo-
rozeného zasvětila Bohu. Zde se Maria setkala 
s prorokyní Annou a se spravedlivým Simeo-
nem, který Ježíše nazval „Světlem k osvícení 
národů“.
Od tohoto Simeonova proroctví o Ježíši – Světle 
světa pochází zvyk, který se začal šířit přibližně 
v 11. století a dal svátku lidový název Hromni-
ce. Ten den se totiž světily svíčky „hromničky“, 
které se pak dávaly rozsvícené do oken bě-
hem bouřek a měly spolu s modlitbou chránit 
před úderem blesku a před požárem. K Hrom-
nicím se také váže mnoho lidových pranostik; 

nejznámější z nich zní „Na Hromnice o hodinu 
více“, což znamená, že se od zimního slunovra-
tu prodloužila doba denního světla.
Málokde však dnes vydrží vánoční výzdoba 
ještě čtyřicet dní po svátcích. Z našich domovů 
většinou mizí hned po Novém roce, aby nepře-
kážela běžnému chodu domácnosti. V kostelech 
a chrámech vydrží betlémy a vánoční výzdoba 
do 6. ledna, kdy se slaví svátek Tří králů. Ten-
to svátek někde bývá spojen s kostýmovanými 
průvody, s koledou a také s charitativní sbírkou. 
Dobročinnost patří k duchu Vánoc, které jsou 
svátky pokoje, radosti a dobré vůle mezi lidmi.

Děti v MŠ Směrovka s darovanými hračkami. Foto: ar-
chiv MŠ Směrovka

Mikuláš přinesl nejen ovoce a sladkosti, ale i dobrou 
náladu. Foto: archiv souboru AniMuk

•  Anděla Nosková

V minulém Zpravodaji nás zaujal článek o se-
beobraně. Dnešní doba je skutečně nebezpeč-
ná, a proto taková přednáška je určitě zcela 
na místě. Jsme senioři, zúčastnili jsme se tedy 
přednášky s manželem oba. Členové skupiny 
THOR nám jak teoreticky, tak prakticky ukázali 
skutečně jednoduché způsoby obrany při napa-
dení, které zvládne každý senior, žena nebo vět-
ší dítě. Některé způsoby obrany jsme si i sami 
vyzkoušeli. Tím spíš mě velmi nemile překvapi-
lo, že takováto podnětná a potřebná přednáška, 
o kterou si lidé psali, měla velmi malou účast jak 
ze strany seniorů, tak lidí mladších. Děkujeme 
ještě jednou panu starostovi, policii a pánům ze 
skup. Thor za tuto možnost, která se nenabízí 
každý den.

Naučte se sebeobranu

Farní charita Neratovice
U Závor 1458, 277 11 Neratovice
tel.: 315 685 190, fax: 315 685 190
e-mail: sekretariat@charita-neratovice.cz
http://neratovice.charita.cz

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ

Dobročinná sbírka
Letos také v Čelákovicích v čase Vánoc proběhla dobročinná sbírka, do které se zapojily všechny 
církve i veřejnost. Sbírka byla určena pro Církevní mateřskou školu Směrovka. Byla vyhlášena v Hu-
sově sboru na počátku adventu při prvním adventním koncertě Michal Hromek Consort a znovu na 
Mikulášském zpívání se souborem AniMuk v neděli 6. prosince. Ten den přišel nejen Mikuláš, ale 
také zakladatelka MŠ Směrovka Jitka Brejtrová. Seznámila přítomné jak s životním příběhem štěd-
rého biskupa Mikuláše, tak se školkou, ve které je učitelkou. 
Školka má dvě třídy po 11 a 13 dětech a od příštího školního roku se bude rozšiřovat o 1. stupeň 
ZŠ malotřídního charakteru pro 20 dětí. Vznikla jako alternativa ke stávajícím předškolním zařízením, 
má komunitní charakter a je určena dětem bez rozdílu místa bydliště, národnosti a vyznání. Školka 
zahájila svou činnost v předloňském říjnu a od října 2015 je zapsána v rejstříku škol a školských zaří-
zení. Je tedy v začátcích a je potřeba ji ještě dovybavit. Proto se obrátila na Pražskou diecézi Církve 
československé husitské s prosbou o zorganizování sbírky. 
Tato prosba v předvánočním čase, kdy se v domácnostech uklízí a třídí věci „po dětech“, měla v če-
lákovickém Husově sboru veliký ohlas. A tak si J. Brejtrová do „své“ školky odvezla nejen sladkosti 
a ovoce od Mikuláše, ale také první náklad hraček a knížek. Další náklad jsme do školky odvezli 29. 
prosince. Děti dostaly čtyři kočárky pro panenky, dvě velké mrkací panny, plyšáky a stavebnice, 
hračky na písek, dětské knížky a různé materiály na vyrábění. 
Je rozhodně dobré, když věci, kterým děti odrostly, najdou upotřebení jinde a neskončí v odpadu. 
Nejen že je to ekologické řešení úklidu, ale přináší to dvojnásobnou radost – radost jak pro obda-
rovaného, tak pro dárce, kterému je líto věci vyhodit, přitom doma už překážejí, ale mohou ještě 
posloužit. A je to radost i pro nás, kteří jsme tuto sbírku organizovali. Vánoční radost spojená s roz-
dáváním dárků ale nemusí ještě končit. Pokud doma máte věci, které byste chtěli do školky da-
rovat, můžete je kdykoliv přinést do Husova sboru a my je předáme. Kéž nás všechny provází 
vánoční radost, štědrost a dobrá vůle po celý rok!
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Dne 3. 2. 2016 oslavil pan Ka-
rel VOLF své krásné 80. naro-
zeniny.
Do dalších let hodně zdraví, 
pohody, lásky a zachování 
neuvěřitelné vitality přejí man-
želka a dcery s rodinami.

Dne 21. 2. 2016 oslaví naše 
maminka, babička a praba-
bička paní Hana VAJGLOVÁ 
krásné 80. narozeniny.
Do dalších let hodně zdraví, 
štěstí, spokojenosti a optimis-
mu přejí dcery Hana a Milena 
s rodinami.

Dne 28. 2. 2016 oslaví své 
80. narozeniny paní Bedřiška 
KŘIVÁNKOVÁ.
Hodně zdraví do dalších let 
přejí manžel a děti.

Dne 9. 2. 2016 by se dožil 85 
let náš drahý manžel, tatínek 
a dědeček pan Zdeněk VON-
DRÁČEK a 20. 5. 2016 uplyne 
již 5 roků od doby, kdy nás ná-
hle opustil.
Děkujeme všem, kteří si vzpo-
menou s námi. 
Rodina

spolecenská kronika

Respondeo, o. s. 
OBČANSKÁ PORADNA

tel./fax: 325 511 148  
(kancelář Nymburk),  

mobil: 775 561 848 (pí Zajíčková)
e-mail: poradna.nymburk@opnymburk.cz; 

info@opnymburk.cz
http://www.opnymburk.cz

Konzultace v Čelákovicích:  
Bezplatné profesionální poradenství  

je poskytováno každou 1. středu  
v měsíci od 13.00 do 17.00 hod.  

v budově radnice na náměstí 5. května 
(vedle podatelny). Více informací  

na uvedených kontaktech.

Jaro 2016 v Kulturním domě
•  Tomáš Staněk, ředitel KD Čelákovice

Pro jaro 2016 náš tým pro Čelákovické s nadšením připravil velmi pestrý a nabitý program. Dovolte, 
abych vám jej tímto představil a pozval vás na nejzajímavější akce.
Začínáme velmi „zvostra“. V pátek 12. února si přijdou na své příznivci divočejší metalové hudby. Do 
KD zavítají legendární kontroverzní Debustrol a jejich mladší, ale neméně skandální kolegové Hentai 
Corporation. Lahůdkovým pořadem v dramaturgii KD je hra Filumena Marturano, v hlavní roli s fe-
nomenální Simonou Stašovou, která poctí Čelákovice svojí návštěvou ve středu 24. února. Pokraču-
jeme v započaté tradici a na sobotu 5. března pro vás chystáme II. reprezentační ples města Čelá-
kovic. Pro velký úspěch jsme zopakovali pozvání věhlasného českého hudebního tělesa, Big Bandu 
Felixe Slováčka. Opět připravujeme pestrý program, který ozdobí svým předtančením herečka Jitka 
Schneiderová, která excelovala v oblíbeném televizním pořadu StarDance. V pátek 11. března roz-
duní stěny Kulturního domu legendární rockeři Arakain a maskovaní Dymytry. Tuto výjimečnou kom-
binaci by si fanoušci tvrdší muziky neměli nechat ujít. Ani v březnu neopomeneme divadlo, kterému 
se u nás pod dramaturgickou taktovkou Jiřiny Beránkové velmi daří. V hlavní roli citlivé divadelní hry 
Žena vlčí mák se představí Hana Maciuchová. Toto představení je v našem programu plánováno na 
úterý 15. března. Duben bude ve znamení známých českých festivalových kapel. V pátek 1. dubna 
k nám dorazí populární Wohnouti, kteří při své poslední návštěvě náš Kulturní dům zcela vyprodali. 
Další dubnovou lahůdkou je dvojkoncert Mňágy a Žďorp a Vypsané fiXy. I tyto dva již kultovní sou-
bory se těší v Čelákovicích velké oblibě, a proto se k nám po dvou letech opět vracejí.
Více informací se dozvíte na našem webu www.kdcelakovice.cz.PORADNA PRO SLUCHOVĚ 

POSTIŽENÉ OBČANY
Každé první úterý v měsíci  

(s výjimkou prázdnin) v klubovně  
organizace ZP v KD Čelákovice,  
a to vždy od 10.00 do 11.30 hod. 

Poradenství vede logopedka  
Marie Lašanová, kontaktní osoba: 

p. Alexander, tel.: 605 329 902.
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do pátku 5. 2.
Městská knihovna
MANDALY
výstava Jany Heidenreichové

sobota 6. 2. 15.00 hod.
MDDM, Havlíčkova ulice
MASOPUSTNÍ PRŮVOD
Několik zastavení s hrátkami, tancem a maso-
pustní zábavou.

čtvrtek 11. 2. 18.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
KONCERT ŽÁKŮ

sobota 13. 2. 10.00 hod.
Mírové náměstí v Sedlčánkách
MASOPUSTNÍ PRŮVOD V SEDLČÁNKÁCH

sobota 13. – sobota 27. 2.
Městské muzeum
ŘEMESLA POLABÍ IX
Tradiční výstava výtvarných prací, kterou při-
pravuje MDDM Čelákovice, se koná v obou vý-
stavních prostorech muzea. Přístupná je denně 
mimo pondělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.
Vernisáž výstavy v sobotu 13. 2. 2016 od 
10.00 hod.

sobota 13. 2. 14.00–16.00 hod.
Městské muzeum
VIZOVICKÉ PEČIVO, KNIHTISK
Výtvarná dílna při výstavě Řemesla Polabí IX.

neděle 14. 2. 14.00–16.00 hod.
Městské muzeum
TIFANY VITRÁŽE
Výtvarná dílna při výstavě Řemesla Polabí IX.

pondělí 15. 2. 18.30 hod.
Městská knihovna
„PRAVÁ“ KUBA
Multimediální show s tancem šéfredaktorky ča-
sopisu Cykloturistika Slávky Chrpové.

úterý 16. 2. 18.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
KONCERT ŽÁKŮ

sobota 20. 2. 14.00–16.00 hod.
Městské muzeum
ENKAUSTIKA – VELIKONOCE
Výtvarná dílna při výstavě Řemesla Polabí IX.

neděle 21. 2. 14.00–16.00 hod.
Městské muzeum
PLOŠNÉ TISKY, VELIKONOČNÍ DRÁTOVÁNÍ
Výtvarná dílna při výstavě Řemesla Polabí IX.

čtvrtek 25. 2. 18.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
KONCERT ŽÁKŮ

čtvrtek 25. 2. 18.30 hod.
Městská knihovna
ARTE – SETKÁNÍ S BARVOU A PŘÍBĚHEM
Artefiletické cvičení s lektorkou Marií Svobodo-
vou (pro přihlášené účastníky).

pátek 26. 2. 16.00 hod.
Restaurace U Bohuslavů
VÝROČNÍ SCHŮZE
Českého zahrádkářského svazu – ZO Čelákovice

sobota 27. 2. 8.45 hod.
Tam Tam
MARIÁŠNICKÁ ČTYŘKA
Startovné s občerstvením 120 Kč. Přihlášky do 
15. 2. – tel.: 777 553 178, e-mail: babiccinaplo-
tynka@seznam.cz.

sobota 27. 2. 14.00–16.00 hod.
Městské muzeum
KUKUŘIČNÉ ŠUSTÍ
Výtvarná dílna při výstavě Řemesla Polabí IX.

čtvrtek 3. 3. 19.00 hod.
Městské muzeum
KONCERT S POEZIÍ
Koncert Jakuba Zahradníka a poezie herečky 
Hany Müllerové.

sobota 5. 3. 19.00 hod.
Restaurace U Strnadů
JARNÍ PLES V SEDLČÁNKÁCH

úterý 1. – čtvrtek 31. 3.
Městské muzeum
JEDEN DEN VE MĚSTĚ 2015
Dokumentační výstava ve vstupní síni muzea, 
kterou kronikář města navazuje na stejnojmen-
nou výstavu z roku 2005. Přístupná je denně 
mimo pondělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.

KAM VE VOLNÉM CASE

sobota 6. 2. 20.00 hod.
ODBOROVÝ PLES
Continental Automotive Czech Republic, s. r. 
o., Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

pátek 12. 2. 20.00 hod.
DEBUSTROL + HENTAI CORPORATION
koncert

sobota 13. 2. 20.00 hod.
PLES OKRESNÍCH MYSLIVCŮ

úterý 16. 2. 9.30 hod.
O CHYTRÉ KMOTŘE LIŠCE
Pohádka pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 40 Kč.

pátek 19. 2. 20.00 hod.
PLES MÍČOVÝCH KOUZELNÍKŮ

sobota 20. 2. 20.00 hod.
MATURITNÍ PLES SZEŠ

středa 24. 2. 19.30 hod.
FILUMENA MARTURANO

sobota 27. 2. 20.00 hod.
PLES MO ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU 
ČELÁKOVICE

pátek 4. 3. 19.00 hod.
MATURITNÍ PLES
Gymnázia Čelákovice

sobota 5. 3. 19.00 hod.
II. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA ČELÁKO-
VIC
Hraje Big Band Felixe Slováčka.

pátek 11. 3. 20.00 hod.
ARAKAIN A DYMYTRY
Koncert, vstupné: 349 Kč.

sobota 12. 3. 20.00 hod.
MATURITNÍ PLES
Střední odborné školy Čelákovice, s. r. o.

úterý 15. 3. 9.30 hod.
VELIKONOČNÍ POHÁDKA
Pohádka divadla Mrak pro MŠ a volně příchozí, 
vstupné: 40 Kč.

úterý 15. 3. 19.30 hod.
ŽENA VLČÍ MÁK
Hra Noelle Chatelet je monologem starší dámy 
(Hana Maciuchová), která prožívá ve věku, 
kdy se většina jejích vrstevnic už dávno smí-
řila s šedí, jednotvárností a osamělostí zbytku 
života, nečekané, citové vzplanutí, neuvěřitel-
nou, ostýchavou, dychtivou a stejně intenzivně 
opětovanou lásku k muži ještě o deset let star-
šímu, než je ona sama. V dnešní době tvrdé-
ho kultu mládí a povrchní fyzické krásy, kdy je 
věk a zkušenost handicapem, jde o téma velmi 
aktuální. I „starý“ člověk ještě žije a možná vás 
překvapí jak! Vstupné: 280 Kč.

sobota 27. 3. 19.00 hod.
KONCERT PRO TONDU
Voxel, O5 a Radeček a další…

pátek 1. 4. 20.00 hod.
WOHNOUT
Koncertní turné k 20 letům skupiny.

sobota 2. 4. 9.30 hod.
PUTOVÁNÍ ZTRACENÉ KAPKY, ANEB CES-
TA TAM A ZASE ZPÁTKY
Pohádka pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 40 
Kč.

sobota 2. 4. 20.00 hod.
MAŠKARNÍ PLES
Tradiční maškarní ples aneb konec plesové se-
zony.

pátek 9. 4. 15.00 hod.
ČARODĚJNICKÁ SHOW
Zpíváme a tančíme s Míšou.Skupina Arakain a Dymytry. Foto: archiv skupin

I. reprezentační ples města Čelákovic 2015. Foto: Jan 
Nožička
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Rok 2015 v knihovně
•  Soňa Husáriková, ředitelka knihovny

Jako každým rokem, tak i letos bilancujeme, 
jaká byla činnost naší organizace v předchozím 
roce. Co nového knihovna připravila pro své 
čtenáře, jaký byl zájem o služby našeho zaříze-
ní, jak se v Čelákovicích čte, zda mají děti zájem 
o literaturu. A také jaké hosty mohli posluchači 
poznat na mnoha z pořádaných akcí. Posuďte 
sami.
Rok 2015 přinesl pro čtenáře několik novinek, 
které podle ohlasu velmi přivítali. Od března byly 
prodlouženy odpolední výpůjční hodiny. Kromě 
dopoledního provozu můžete knihovnu navštívit 
3x týdně odpoledne v 13.00–18.00 hod. V květ-
nu jsme uvedli do provozu bibliobox – návratový 
box na knihy, čtenáři je velmi využíván. V říjnu 
jsme založili profil naší knihovny na sociální síti 
Facebook jako další možnost kontaktu s knihov-
nou. Pravidelně na něm informujeme o nabídce 
plánovaných pořadů a každý týden o knižních 
novinkách ve fondu.
Od října knihovna přispívá do Souborného ka-
talogu ČR svými katalogizačními záznamy. Náš 
fond se postupně zařadí mezi 6 mil. záznamů 
dokumentů a bude dostupný veřejnosti pro in-
formace a k možnosti vypůjčení přes knihovny 
v ČR.
Jsme velmi rádi za zájem o služby knihovny. 
V loňském roce jich využilo celkem 46 398 
uživatelů, z toho se 3 859 návštěvníků účast-
nilo kulturních a vzdělávacích akcí. Základem 
práce knihovny je půjčování knih a časopisů. 
Za účelem výpůjčky přišli čtenáři 26 763krát 
a 15 776 návštěvníků využilo on-line služeb. 
K 31. 12. 2015 měla knihovna 66 339 knih, ode-
bírali jsme 51 titulů časopisů. Do fondu bylo bě-
hem roku zapsáno 2 735 nových knih, včetně 
knižních darů. Bylo půjčeno celkem 90 774 knih 
a časopisů. Pracovnice knihovny vyřídily 7 713 
rezervací knih. Zájem o četbu byl také na našich 
pobočkách V Prokopě a Sedlčánkách (celkem 
59 čtenářů, 858 návštěv, 2 874 výpůjček). Čte-
náři i další uživatelé navštěvují pravidelně web 
knihovny, v loňském roce jsme zaznamenali cel-
kem 43 804 vstupů, z toho 29 052 za využitím 
on-line katalogů.
Počet našich čtenářů tvoří přibližně 19 % z poč- 
tu obyvatel Čelákovic. V loňském roce bylo re-
gistrováno 2 120 čtenářů, z toho 691 dětí, to je 
téměř třetina čtenářů dokazující zájem mladé 
generace o čtení. Tyto výsledky úzce souvisí 
nejen s širokou nabídkou nových knih, ale také 
s celoroční kolektivní prací s dětmi. Knihovna 
spolupracuje se všemi školskými zařízeními ve 
městě a rovněž se ZŠ a MŠ okolních obcí. Z cel-
kového počtu 154 kulturních a vzdělávacích 
akcí jich pro děti a mládež bylo v loňském roce 
zorganizováno 133.
Nabídka pořadů pro veřejnost byla v roce 2015 

pestrá. Na přednášky a besedy jsme pozvali 
spisovatele, začínající autory, vědce, badatele 
a cestovatele. V 1. pololetí pokračovalo zábav-
né čtení pro děti s anglickým rodilým mluvčím, 
nově proběhlo několik kurzů volného cyklu 
artefiletiky, které budou v letošním roce po-
kračovat. Knihovna v loňském roce upořádala 
3 výstavy. V letních měsících zdobily interiér 
knihovny výstavy Malováno jehlou a Vícejazyč-
nost je bohatství. V říjnu, v Týdnu knihoven, již 
tradiční výstava, tentokrát na téma Vzpomínky 
z cest. Přinesla řadu krásných prací rozličných 
výtvarných technik ze sbírek a výtvarných děl 36 
vystavovatelů. 
V letošním roce pro vás připravujeme opět za-
jímavý program a ve spolupráci s autory, na-
kladateli a knižními velkoobchody rovněž řadu 
knižních novinek.
Všem našim čtenářům děkujeme za přízeň a tě-
šíme se na setkání s nimi.

Arte – setkání s barvou 
a příběhem

•  Marie Svobodová, lektorka kurzu

V dalším díle volného cyklu artefiletických cvi-
čení, ve čtvrtek 25. února od 18.30 hod., opět 
propojíme výtvarnou činnost s literaturou. Ten-
tokrát to však nebude pohádka, ale drobné dílo 
renomovaného českého autora. Iniciační příběh 
nás povede k úvaze o hledání a směřování na-
šich cest – osobních, rodinných, profesních… 
V návaznosti na to se pak budeme věnovat vý-
tvarné práci – svým cestám a snům dáme barvu 
a formu a začleníme je do širšího kontextu. 
Informace pro zájemce: počet účastníků 10, při-
hlásit se lze přímo v knihovně nebo ne tel.: 326 
991 515. 

„Pravá“ Kuba
•  Soňa Husáriková, ředitelka knihovny

Cestovatelka a cykloturistka Slávka Chrpová, 
šéfredaktorka časopisu Cykloturistika, navštíví 
naši knihovnu již podruhé. V loňském roce jste 
se s ní mohli setkat při poutavém vyprávění 
o cestování s hvězdáři po polynéských ostro-
vech. Nyní nás čeká „Pravá“ Kuba – multimedi-
ální show s tancem. 
Během večera bude Slávka Chrpová vyprávět 
o cestách na kole skrz ostrov, lid i bohy. O víře, 
tancích a rituálech – v „náručí“ santerijského 
kněze. Dalšími tématy budou rozhovory s Češ-
kami na Kubě a Kubánci v Čechách. Dozvíme 
se, zda jsou dnešní mladí Kubánci ještě revolu-
cionáři. Jaká je komunikace na ostrově – jak se 
žije s omezeným internetem a drahými tarify na 
mobil – a další zajímavosti o Kubě a jejích oby-
vatelích. 
Slávka Chrpová nám pro přiblížení barvité at-
mosféry země zatančí ve stylovém kubánském 
kostýmu mambo, které vzniklo také na Kubě. 
Zveme vás do knihovny v pondělí 15. února 
od 18.30 hod. 

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

Kurz artefiletiky lektorky Marie Svobodové (v pozadí). Foto: archiv knihovny

Hurikány neustále bičují silnici pod Sierra Maestra. 
Foto: archiv Slávky Chrpové

Obrázek z archivu lektorky Marie Svobodové
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Návštěva na radnici
•  Hana Henyšová a Michaela Mixová, učitel-

ky třídy Kytiček

V předvánočním čase, 17. 12. 2015, jsme si 
s dětmi ze třídy Kytiček našli čas na prohlíd-
ku čelákovické radnice. Přivítal nás starosta 
Josef Pátek a byl nám po celou dobu milým 
a pozorným průvodcem. Děti měly možnost 
nahlédnout do obřadní síně, kde jsme jim pro 
zpestření uspořádali malou dětskou svatbu, 
a pan starosta nám v krátké pohádce přiblížil, 
jakým způsobem se dostal do našeho znaku 
dub. Děti si prohlédly a potěžkaly závěsné 
znaky města a skleněnou plastiku Výroční 
ceny města. Na schodišti děti sledovaly pů-
vodní hodinový stroj, v kanceláři starosty si 
prohlédly prapory a v jednací místnosti mapy 
Čelákovic a přilehlých obcí. Na památku si 
děti domů odnesly drobné upomínkové před-
měty.
Celé dopoledne bylo milým zpestřením v před-
vánočním shonu a můžeme říci, že máme sku-
tečně krásnou a vkusně vyzdobenou radnici.

Ekologické pohádky
•  Alena Špitálská, učitelka

Během listopadu a prosince jsme se sta-
li účastníky dalšího z eTwinningových pro-
jektů, opět na téma životní prostředí. Žáci  
z 6. A, 7. A a 8. A naší školy a žáci odpovídají-
cích tříd ze slovenské školy J. A. Komenského 
v Kolárovu společně vytvořili soubor ekolo-
gických pohádek zaměřených na třídění od-
padu a sami je krásně ilustrovali. Naučili jsme 
se mnoho slovenských slov a naši slovenští 

partneři zase českých; za pomoci překladače 
vznikly česko-slovenské a slovensko-české 
slovníčky.
Z vyměněných prezentací jsme se navzájem 
dozvěděli mnoho zajímavého o našich měs-
tech a školách, o tom, jak v nich probíhá vý-
chova k ochraně životního prostředí.

Strom
•  Přemysl Jezdínský, 8. A

Jsem strom, vyrostl jsem v lese, do velikosti, 
která odpovídá tomu, abych mohl být poká-
cen. Tím můj život nekončí.
Do této doby jsem lidem a zvířatům sloužil 
tím, že jsem jim svou silou stromu „dával“ čis-
tý vzduch.
Poté, co mne pokáceli, odvezli mou hlavní 
část – kmen – na zpracování. Co ze mě bude? 
Palivo, nábytek, nebo papír?  Vyhrál papír, 
jsem školní sešit. Jednoho dne si mě koupil 
kluk, který chodí do 8. A.
Jsem sešit, do kterého si zapisuje zápisky 
z přírodopisu. Věřím, že neskončím v ohni, ale 
až dosloužím, skončím ve sběru. A to zname-
ná, že budu recyklovaný. Třeba ze mě bude 
knížka pro děti o tom, jak chránit přírodu ko-
lem nás a jak chránit nás – STROMY.

Výstava
•  vedení školy

Reprezentační prostory v 1. patře školy před 
sborovnou a ředitelnou tradičně využíváme 
k výstavám výtvarných prací našich žáků. 
V letošním roce jsme vypsali jednoduché 
a oblíbené téma Zvíře a v tomto pololetí vy-
stavují žáci 1. stupně. Porota vybrala z 158 
dodaných prací 44 nejlepších, které byly po-

sléze v clip rámech a s označením autora vy-
věšeny. Poděkování patří naší nové učitelce 
výtvarné výchovy Barboře Košatové, která vý-
stavu připravila. Zároveň se sešla s vedením 
školy a autory vítězných prací na vernisáži 
– malém posezení při čaji a ovocném občer-
stvení ve sborovně.

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

J. A. Komenského 414
Čelákovice

tel./fax: 326 741 437
e-mail: komenskeho.ms@seznam.cz

J. A. Komenského 1586
Čelákovice

Malá dětská svatba. Foto: archiv MŠ

Kresba: Přemysl Jezdínský

Výstava v budově školy. Foto: archiv školy

tel.: 326 929 011
e-mail: info@gymnacel.cz
http://www.gymnacel.cz
Fakultní škola FF UK

J. A. Komenského 414
Čelákovice

gymnázium

Před přijímacími 
zkouškami

•  Gymnázium Čelákovice

Před mnohými právě stojí nelehký úkol – vy-
brat střední školu pro svou ratolest a zvlád-
nout pro každého rodiče ne právě jednoduchý 
proces přijímacího řízení.
Gymnázium nabízí pomoc orientovat se v ak-
tuálních předpisech a postupech pro uchaze-
če o studium na středních školách a gymnázi-
ích v ČR i zahraničí prostřednictvím bezplatné 
poradenské služby ve dnech 9., 16., 23. úno-
ra a 1. března 2016 v době od 9.00 do 16.00 
hod. nebo na tel.: 326 929 014, zaměřené pře-
devším na tyto kroky:
• Jak správně vyplnit přihlášku a její nále-

žitosti.
• Jak správně doručit přihlášku.
• Jak se zorientovat v stanovených kritéri-

ích přijetí.
• Náležitosti rozhodnutí.
• Doručování dokumentů v příjímacím říze-

ní, jejich doručování, lhůty.
• Možnosti odvolání, odvolací řízení.
• Jaká jsou práva účastníků řízení.

Den s matematikou
•  vyučující matematiky tercie a kvarty

Hlava je jako padák, funguje jen tehdy, jestliže 
je otevřená. Matematika je v dnešní době pro 
většinu žáků a studentů neoblíbeným před-
mětem či nutným zlem. Ne tak pro studenty 
našeho Gymnázia!
V předvánočním čase jim pravidelný rozvrh 
„narušil“ Den s matematikou. Studenti tercie 
a kvarty byli rozděleni do tří skupin a tři vyu-
čovací hodiny se věnovali pouze matematice. 
Řešili rovnice a nerovnice, slovní úlohy využí-
vající znalost rovnic, upravovali mnohočleny, 
hráli pexeso a domino s matematickými vzorci 
a výrazy, ti nejzdatnější užívali znalostí mate-
matiky při řešení i fyzikálních příkladů. Logické 
přemýšlení střídalo zažité postupy, ty zase ma-
tematické hry a zábava. Odměna za aktivitu, 
snahu a správná řešení samozřejmě nechyběla 
– rozdávaly se ten den pouze jedničky.
I já jsem dostala odměnu v povzdechu jedné 
studentky: „To tak rychle uteklo, to snad ne-
byly ani tři hodiny…“.
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Krajská hospodářská komora Střední Čechy,                                                                                                                                                         

kancelář úřadu : Pražská 298, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, tel. 326 377 708  www.khkstrednicechy.cz 
 

 

Krajská hospodářská komora Střední Čechy 
si Vás dovoluje pozvat na 

VELETRH UČŇOVSKÝCH A STUDIJNÍCH 
OBORŮ –

 
ŘEMESLA 2016

 18.

 

-

 

20.

 

února 2016

 
na Výstavišti v

 

Lysé nad Labem

 

 
Záměrem akce je představit střední školy Středočeského kraje z regionů Praha-východ, Praha-západ, 

Nymburk, Kolín,  Mladá Boleslav, Mělník.  

Program akce dne 18.2.2016 :  

10:00 hod  Slavnostní ZAHÁJENÍ Veletrhu  
Vyhlášení soutěže v prezentaci škol  
Představení odborné poroty a sponzorů akce 

10:30 – 12:50 hod Prezentace škol 
12:50 hod          Módní přehlídka SŠ oděvního a grafického designu Lysá nad Labem 
 
Program akce dne 19.2.2016 :  

09:00 - 12:30 hod Prezentace škol 
11:00 hod          Módní přehlídka SŠ oděvního a grafického designu Lysá nad Labem 
12:30 hod  Vyhlášení vítězů Soutěže o nejlepší prezentaci školy a  
                                 Ceny veřejnosti v nejlepší prezentaci školy 
 

Pro návštěvníky ze ZŠ je připraven bohatý program, kde si žáci ve  stánku každé školy vyzkouší zajímavé aktivity.  
Prezentace škol na pódiu doplní zábavný program, který představí studenti účastnících se škol. Vstupné pro objednané 

školy zdarma, objednávky školy na email:  sizlingova@komora.cz, tel. 702 020 489 

 

Rodiče dětí, kteří se rozhodují o svém dalším studiu, mohou pohovořit se zástupci a studenty jednotlivých škol v jejich 
stánku  a zjistit potřebné informace k správnému rozhodnutí. 

 

Návštěvníci Výstaviště si mohou odpočinout a pobavit se v 1. patře budovy výstaviště. Gastronomické školy Vám 
nabídnou výborné občerstvení, v nabídce budou i vynikající pekařské výrobky. Všechny nabízené aktivity ve stáncích si 

můžete sami vyzkoušet a také se zúčastnit ankety veřejnosti o Cenu veřejnosti v nejlepší prezentaci školy. Školy s obory 
kadeřník, kosmetička nabízí zkrášlení za malý poplatek.  

 

Těšíme se na setkání s Vámi 

Nejprve nám dovolte poděkovat všem přispí-
vajícím i dobrovolným spolupracovníkům v po-
travinové sbírce (listopad 2015). Potraviny jsme 
rozdělili mezi ekonomicky a sociálně slabší ro-
diny s dětmi v Čelákovicích a okolí, částečně 
pomoc potravinové sbírky využily domácnosti 
seniorů (Pečovatelská služba Čelákovice) a dále 
bylo několik potravinových balíčků předáno do 
potřebných domácností v Přerově nad Labem 
ve spolupráci s tamním OÚ.

Klub náhradních rodin RC Routa
V únoru jsme připravili seminář „Daně a jak na 
ně“, sobota 27. 2. 2016, 10.00–16.00, lektor: 
Pavlína Janáčová, místo konání: RC Routa, 
Sedláčkova 107. Seminář je určen pěstounům, 
osvojitelům a všem zájemcům o náhradní ro-
dinnou péči. Seminář je zdarma pro pěstouny, 
kteří uzavřeli dohodu o PP s RC Routa, cena 
pro ostatní zájemce: 1 000 Kč. Pěstouni jiných 
organizací mohou požádat o úhradu organi-
zaci, se kterou mají uzavřenu dohodu o PP. 
Program pro předem přihlášené děti zajištěn. 
Další informace a přihlášky: Lenka Slováková, 
603 538 763, slovakova.routa@seznam.cz.

Rodinné centrum ROUTA je partnerem Ligy 
otevřených mužů (LOM) v projektu Pěstujme 

pěstouny. Projekt je podpořen grantem z Is-
landu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP 
fondů, www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz. 
Projekt se zaměřuje na zvyšování kvality ná-
hradní rodinné péče, konkrétně na zlepšování 
situace dětí svěřených do pěstounské péče 
tím, že podporuje muže-pěstouny pečující 
o tyto děti. Projekt přináší nabídku vzdělává-
ní zaměřenou na specifickou situaci a potře-
by pěstounů-mužů. Motivuje muže k aktivní 
pěstounské roli, poskytuje jim podporu a po-
radenství.
V rámci projektu se uskutečnily dva vzdělávací 
pobyty, první, orientovaný na muže-pěstouny, 
druhý, zážitkový vzdělávací pobyt byl spo-
lečný pro muže-pěstouny a děti svěřené do 
pěstounské péče ve věku 10–17 let, probíhá 
individuální poradenství pro muže-pěstouny, 
vyhodnocují se potřeby dětí v pěstounské péči 
se zřetelem k roli muže-pěstouna v rodině. 
Další informace: www.ilom.cz.

Cvičení v těhotenství
Kurzy předporodní přípravy vždy ve čtvrtek, 
cvičení od 17.30 hod., kurz v 18.30–20.30 hod. 
V případě zájmu kontaktujte Karolinu Švechovi-
čovou, 731 310 509, svechovicova@centrum.cz.

Mimiklub
Úterý v 15.00–15.30 hod. Cvičení pro děti od  
3 měsíců do 1 roku. Pro volně příchozí.

Volné kapacity
Máme několik volných míst v již rozběhnutých kur-
zech: skupinová hra na kytaru, cvičení pro rodiče 
s dětmi, taneční studio, angličtina s rodilým 
mluvčím, taneční studio i hudební kurzy Yama-
ha. Kontakt 728 660 493.

Mateřské centrum – volná herna
Pro veřejnost otevřena  čtvrtky a pátky v 9.00–
12.00 hod., rodinné vstupné: 30 Kč/rodina. Od 
10.00 hod. program: čt – malováníčko, pá – zpí-
váníčko.

Angličtina s rodilým mluvčím
Pokračujeme ve stávajících skupinkách od 5 do 
13 let. Děti jsou zařazeny dle jazykové úrovně. 
Starší děti se zaměřují více na konverzaci. Mož-
né doplnit zájemce na volná místa. V případě 
potřeby zajišťujeme převody ze škol i školek. 
Školička s rodilým mluvčím pro děti 4–5 let (kaž-
dou středu 7.30–11.30 hod.). Více informací Do-
minika Fijalová, 721 355 798, routa-anglictina@
seznam.cz.

LÉTO S ROUTOU 2016
Naplánujte léto pro vaše děti dostatečně včas! 
Informace a přihlášky Monika Žatečková, 
728 660 493, info-routa@seznam.cz, www.rc-
-routa.cz.
Letní tábory:
24.–31. 7. 2016  Škola čar s kouzel, poby-

tový tábor pro děti 5–11 let.
Příměstské letní tábory:
18.–22. 7. 2016  Angličtina s rodilým mluv-

čím, lektor Scott;
25.–29. 7. 2016 Míčový
1.–5. 8. 2016 Počítače versus sport
8.–12. 8. 2016 Počítače versus sport
1.–5. 8. 2016 Tanečně-kreativní
8.–12. 8. 2016 Tanečně-kreativní
15.–19. 8. 2016 Vaření a sport
22.–26. 8. 2016  Angličtina s rodilým mluv-

čím, lektor Luc
22.–26. 8. 2016 Výletní tábor

•  Vladislava Šizlingová, Krajská hospodářská 
komora Střední Čechy

Krajská hospodářská komora Střední Čechy 
chce pomoci žákům ZŠ a jejich rodičům získat 
lepší přehled o studijních oborech a nabídnout 
seznámení se středními školami ve středních 
Čechách a okolí. Jako spolupořadatel zve na 
„Veletrh učňovských a studijních oborů – ŘE-
MESLA 2016“, který se koná ve dnech 18.–20. 
2. 2016 na Výstavišti v Lysé nad Labem. 
I tentokrát je pro účastníky veletrhu připraveno 
zajímavé soutěžní klání a pro návštěvníky veli-
ce pestrý program, který zajistí prezentující se 
střední školy. Kromě prezentace ve stáncích 
se školy zúčastní Soutěže o nejlepší prezentaci 
školy, kterou pro ně KHK Střední Čechy připra-
vila. V této soutěži představí na pódiu školu je-
den z jejích studentů.
Kromě hlavní aktivity budou mít střední školy 
možnost přilákat pozornost návštěvníků dalšími 
způsoby. Každá škola bude mít k dispozici svůj 

stánek, kde představí žákům ZŠ, jejich rodičům 
a dalším návštěvníkům akce obory, které nabízí. 
Gastronomické školy např. formou ochutnávky 
svých výrobků, další pak nabídnou zkrášlení, 
stříhání či výrobu drobných dárků.
Program nabízí také seznámení žáků ZŠ, SŠ 
a jejich rodičů s nabídkou některých firem 
z okolí, které chtějí motivovat žáky k výběru stu-

dijního oboru a mohou nabídnout absolventům 
práci v jejich firmě. Prezentace škol budou dopl-
něny zajímavým doprovodným programem, kte-
rý vyvrcholí tradiční módní přehlídkou SŠ oděv-
ního a grafického designu Lysá nad Labem. 
Zahájení akce – 18. 2. v 10.00 hod.; 19. 2. v 9.00 
hod. Další informace na www.khkstrednice-
chy.cz.

pozvánka do okolí

ŘEMESLA 2016

ŠKOLSTVÍ, VOLNÝ CAS 

tel.: 604 146 682
e-mail: info@rc-routa.cz
http://www.rc-routa.cz
facebook: Mateřské centrum Čelákovi-
ce a RC Routa

Sedláčkova 107
Stankovského 1650 
(zadní vchod budovy pošty)

Čelákovice

rc routa + 
materské centrum

Zdroj: archiv RC Routa
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Řemesla Polabí IX
•  Alena Zradičková, ředitelka

Zveme na výstavu výtvarných prací do Měst-
ského muzea v Čelákovicích, na devátý roč-
ník Řemesel Polabí.
Ve dnech 13. až 27. února 2016 pořádá Měst-
ský dům dětí a mládeže ve spolupráci s  Měst-
ským muzeem další výstavu prací ze soutěže, 
ukázky řemesel, víkendové výtvarné dílny a do-
polední setkání s řemesly pro ZŠ a MŠ z Čelá-
kovic a okolí.
V sobotu 13. února v Síni Jana Zacha v muzeu 
od 10.00 hod. předáme ocenění za výsledky 
v soutěži. Pásmem písní doprovodí vernisáž 
výstavy žáci z čelákovické ZUŠ Jana Zacha. 
Dopoledne předvedou řemeslníci, jak vzniká 
např. paličkovaná krajka, figurky z vizovického 
těsta, knihařský tisk.
Ve vstupní síni muzea najdete v termínu konání 
výstavy ukázky vázání knih a dětských ilustrací. 
Připomínáme tak zahájení oslav výročí 650 let 
vzniku čelákovické městské knihy, které budou 
naše město provázet po celý rok.
Výtvarnou soutěž Řemesla Polabí vyhlašujeme 
vždy pro děti i dospělé. K tematickým okruhům 
patří tkaní, krajka, zpracování textilu a ovčího 
rouna, řezbářství, drátování a další řemesla. 
Početně je vždy zastoupeno košíkářství, kera-

mika a šperkařství. Soutěž je určena všem, co 
tvoří doma i v kurzech. Tradičně se prezentují 
na výstavě domy dětí a mládeže ze Středočes-
kého kraje. Vystavujeme rádi i práce řemeslníků 
a výtvarníků.
V roce 2016 je doprovodným tématem „Po-
hyb“. Nabízí možnost srovnání zpracování jed-
noho tématu různými technikami. Děkujeme 
dětem z čelákovických mateřských škol za po-
moc při ztvárnění Pohybu na výstavě.
Odpolední výtvarné dílny pro příchozí zájemce 
vedou lektoři z různých výtvarných dílen a or-
ganizací, které se věnují pořádání kurzů nebo 
aktivitám v handicapovaných dílnách.

Letos nabízíme vždy od 14.00 do 16.00 hod.:

sobota 13. února
Vizovické pečivo – J. Šustrová (Dílna lidové tra-
dice Bechlín)
Knihtisk – A. Oppová, I. Dolejšová (Atelier 6tej 
smysl Stará Boleslav)

neděle 14. února
Tiffany vitráže – M. Šimonová (Výtvarná dílna 
Labyrint Čelákovice)

sobota 20. února
Enkaustika – Velikonoce – V. Polreichová
Perníky – L. Hlavatá (Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav)

neděle 21. února
Plošné tisky – A. Zradičková (MDDM Čelákovice)
Velikonoční drátování – H. Maříková (Cech drá-
teníků Praha)

sobota 27. února
Kukuřičné šustí – J. Šustrová (Dílna lidové tra-
dice Bechlín)

LETNÍ TÁBORY

•  Alena Zradičková, ředitelka

Přihlaste již nyní děti na letní tábory. Rychle se 
plní jednotlivé turnusy. Stále víc rodičů řeší letní 
prázdniny a své dovolené. Některé naše tábory 
jsou už obsazeny, nebo zbývá jen několik vol-
ných míst.
Nabízíme účast na táborech v těchto termínech 
(v závorkách jsou uvedeni hlavní vedoucí) – Mili-
čín I. turnus: 30. 6.–15. 7. (N. Pokorná); Miličín II. 
turnus: 15.–29. 7. (M. Slováková); Miličín III. tur-
nus: 29. 7.–13. 8. (K. Vašica); Vojtův Mlýn: 6.–20. 
8. (M. Slováková); Bulharsko Kitten: 1.–19. 7. (M. 
Bukač); Ostrý u Blatné: 1.–15. 7. (M. Vaňková), 
Čestín (turistický oddíl Medvědi): 22. 7.–10. 8. (M. 
Vaňková); příměstský tábor 11.–16. 7. (A. Zradič-
ková); Artefiletika: 15.–19. 8. (H. Jandurová).
Na dotaz, proč příměstských táborů náš MDDM 
pořádá málo, odpovídám vždy ráda, že o prázd-
ninách nabízíme dětem především tábory, kde 
se děti učí samostatnosti. Pomáhá nám je reali-
zovat řada vedoucích, kteří se ve svém volném 
čase táborníkům věnují. Kolektivy dětí i vedou-
cích se rádi setkávají na srazech i během roku. 
Letních táborů mimo město pořádáme tolik, že 
již nemáme možnost zajišťovat větší množství 
příměstských pobytů.
Čelákovice jsou aktivním městem, příměstské 
tábory s různým obsahovým zaměřením zde 
najdete v nabídce několika organizací a sdru-
žení. Než děti na klasické tábory pojedou, je 
pro ně dobrou zkušeností se letních organi-
zovaných pobytů bez přespávání zúčastnit. 
Nezáleží na tom, která organizace příměstské 
tábory pořádá, ale na jejich kvalitě. Proto opět 
doporučujeme, zajistěte svým dětem letní tá-
bory včas. 

VOLNÝ CAS

•  Ivan Vaňousek

V loňském roce jsme si připomínali 70. výro-
čí ukončení 2. světové války a s ním i konec 
„ochrany“, kterou nám před ní „poskytla“ tak 
zvaná Třetí říše formou protektorátu. Po válce 
byla většina věcí připomínajících toto období 
z pochopitelných důvodů zničena. To, co někde 
přece jen zůstalo na očích, může být dnes s od-
stupem času považováno spíš za historickou 
raritu než za vzpomínku na „zašlé časy“.
Dovolte mi proto upozornit (ještě než  

zapomeneme na loňské výročí) na dvě takové 
památky, kolem nichž v našem městě denně 
chodíme, aniž bychom si jich všímali. 
První z nich jsou zašlé reklamní nápisy na jed-
nom z domů v Kostelní ulici. Bývalo v něm kdysi 
papírnictví a tiskárna. 
Druhá památka je na křižovatce Jiřinské ulice 
s Husovou a tváří se jako pilíř vrat do bývalého 
zahradnictví. Je to ovšem „protektorátní“ uka-
zatel směru, na jehož zkosené ploše v horní 
polovině býval na bílém podkladu černý nápis 
se šipkou. V tomto případě asi „Seltschanka“ 

(Sedlčánky). Přimlouvám se za zachování obou 
památek. Jsou ještě další (protiletecký kryt 
v Přístavní ulici a v Císařské Kuchyni), ale kolem 
těch se tak často nechodí.

Pozůstatky Protektorátu Čechy a Morava

chodíme kolem nich

Bývalý ukazatel směru. Foto: -iv-Bývalé papírnictví v Kostelní ulici. Foto: -iv-
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VOLNÝ CAS

•  Spolek houbařů Čelákovice

V měsíci únoru roste penízovka sametonohá, 
outkovka i pařezník. Vyskytuje se i hlíva dubová, 
plicní, nálevkovitá a nejznámější hlíva ústřičná. 
Obsahuje mnoho vitamínů, minerálů a stopo-
vých prvků. Nejcennější jsou však látky zvané 
beta-glukany, které mají na lidské zdraví více 
než příznivé účinky. Díky jeho vysokému obsa-
hu je elixírem věčného mládí. Působí na funkci 
jater a při některých chřipkových virózách. Hlíva 
nejen výborně chutná, ale má i mnoho léčivých 
účinků. Kromě stimulace imunitního systému 
působí na metabolismus tuku, snižuje choleste-
rol a podporuje imunitní systém, přímo zvyšují 
tvorbu protilátek proti patogenním bakteriím, 
virům i plísním. Nezanedbatelný je i obsah hou-
bové vlákniny, která pomáhá odstraňovat z těla 
mnohé jedovaté látky. V roce 2000 se vypěsto-
valo ve světě 1 300 000 tun hlívy.
Kdo má rád „čínu“, jistě si už všiml té černé ge-
lovité lehce křupavé podivnosti, která se nachá-
zí snad v každém druhém čínském jídle. Jidášo-
vo ucho je léčivá pochoutka. Zvláštní jméno této 
houby pochází z pověsti, že byla poprvé nale-
zena na stromě, na kterém se oběsil biblický 
Jidáš. Najdeme ho na černém bezu, ale i např. 
na buku, vrbě nebo jiných listnáčích. Přes dva 
tisíce let se používá k léčení hemoroidů, redu-
kuje vysoký krevní tlak, čistí krev a používá se 
jako prevence proti kornatění cév, trombóze, in-
farktu a při bolestech břicha a žaludku. Zlepšuje 

kvalitu vlasů, nehtů a pleti a pozitivně ovlivňuje 
funkci vnitřních orgánů. Najdeme v něm i anti-
oxidanty.
Po prvních mrazech se objeví šťavnatka mod-
řínová, terčovitá a pomrazka. Jsou to houbič-
ky sice drobné, ale velmi chutné a v okolních 
borových lesích běžné. Je až s podivem, jak 
pomrazku houbaři ignorují, a to i přesto, že je 
velice chutná a v těchto měsících je také jed-
nou z mála hojných jedlých hub v našich lesích. 
Své druhové jméno dostala podle skutečnosti, 
že vyrůstá až po prvních mrazících. A ty letos 
přišly dost pozdě. Záměny se nebojte – pozná-
te ji snadno, neboť nic podobného v této době 
v lese stejně nenajdeme. Chraňte naše lesy!

Spolkové zprávy
-  Na Štědrý den jsme se vydali podívat za Labe 

k tůním v okolí Byšiček, zda nám příroda něco 
nadělila. Výsledek nás mile překvapil, každý 
nasbíral téměř plný košík. Měla to za vinu či-
růvka dvoubarvá (Lepista saeva).

-  Jak jsme informovali, uskutečnilo se tradiční 
Zamykání lesa čelákovických houbařů. Dne 
28. 12. se sešlo 28 přátel lesa jak z Čeláko-
vic, tak z Poděbrad, Čečelic, Prahy i Kosto-
mlat. Naše činnost tak má přátele i v okolí. 
Bylo teplé počasí, a tak se nám dobře kráčelo. 
V polovině cesty, v Byšičkách, nás uvítal sta-
rosta a seznámil nás s historií obce a okolí. 
Pokračovali jsme lužním lesem. Cestou jsme 

se ohřáli u ohníčku a upekli buřtíky. Na závěr 
v sídle houbařů pí Čermáková rozdávala chut-
né koláčky a všichni se rozcházeli s dobrou 
náladou. A co jsme našli? 22 druhů hub! Či-
růvku fialovou, dvoubarvou, stříbrošedou, str-
mělku přehrnutou, mlženku, penízovku same-
tonohou, máslovou, kržatku zimní, bolcovitku 
bezovou, helmovku rýhonohou, štítovku jelení, 
třepenitku cihlovou a svazčitou, hnojníka třpy-
tivého, hlívu hnízdovitou  a ostatní mladé cho-
rošovité.

-  Nalezená hlíva hnízdovitá patří mezi chráněné 
houby. Je zařazená do Červeného seznamu 
ohrožených druhů! Roste velmi vzácně na tlejí-
cím dřevě listnatých i jehličnatých stromů. Klo-
bouk je hřbetem až bokem připojený k pod-
ložce. Lupeny jsou sbíhavé, žlutooranžové. 
Dužnina je bělavě nažloutlá až žlutá, pružná, 
nepříjemné vůně a nakyslé chuti. Páchne po 
zkažených vejcích. Houba je nejedlá.

spolek houbaru celákovice

Z únorového košíku čelákovického houbaře

Čirůvka dvoubarvá. Foto: Josef Kadeřávek

Hlíva hnízdovitá. Foto: Josef Kadeřávek

Zamykání lesa 28. 12. 2015.  Foto: Josef Kadeřávek

•  Jaromír Kurka, předseda ČZS Čelákovice

Již za krátkou dobu začne pro čelákovické za-
hrádkáře nová sezona a všichni jako každý rok 
očekáváme, že bude lepší než ta loňská. Ta  
s sebou přinesla velmi suché období a kdo se 
o zahradu málo staral, měl malé výsledky. Vcel-
ku lze však hodnotit loňský rok jako rok dobrý. 
Poznat, jak dobrý byl, bylo možné na společen-
ském večírku zahrádkářů na ukončení sezony, 
kde zahrádkáři představili asi 480 výpěstků  
zeleniny, ovoce, stromků a ostatních plodů za-
hrad. Večírek byl hodnocen jako hodně úspěšný 
a velkou měrou se na něm podílela také finanč-

ní dotace města spolkům. Účast asi 100 lidí 
a skvělá hudba kapely Ládi Weyrostka přispěla 
k dobré náladě.
Nová sezona se rozbíhá již nyní odebíráním rou-
bů, řezem peckovin, drobného ovoce a násled-
ně řezem jádrovin. Nezapomeneme také v zimě 
při teplotách vyšších než 7–10 °C jdoucích tři 
dny po sobě postříkat broskve proti kadeřavosti.
Rovněž začíná příprava záhonků na pěstování 
zeleniny a tady je velmi dobré mokré záhony 
posypat dusíkatým vápnem, které pomůže za-
bránit růstu plevelů. Pro zahrádkáře bude od 20. 
února prováděn př. Chrobákem prodej dusíka-
tého vápna na osadě u Kovohutí č. 5a. Veškeré 

informace budou vyvěšeny na vratech osady.
Od 10. února začíná výsev paprik do propařeného 
výsevního substrátu nebo substrátu ošetřeného 
Previcurem (fungicid), který zabraňuje tzv. pa-
dání klíčních rostlin, nekróze kořenů atd.
Pro všechny naše zahrádkáře podáváme 
informaci o konání výroční schůze, která se 
uskuteční 26. února v 16.00 hod. v restau-
raci U Bohuslavů. Programem schůze bude 
zhodnocení loňské sezony a plány organiza-
ce na rok 2016 včetně zpráv o hospodaření 
organizace a zprávy kontrolní komise. Účast 
na výroční schůzi mají na starost jednotliví 
předsedové osad.

Příprava na novou zahrádkářskou sezonu
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SPORT

•  Milan Šikl

Bohužel se mi dnes již nepodařilo najít pa-
mětníka založení fotbalového klubu v našem 
městě. Nu, není divu, neb od 1. června 1921 
uteklo již hodně let. Nově vytvořený výbor 
Unionu v čele s p. Voldánem žádal radnici 
o přidělení pozemku na hřiště, ale nepřišla 
žádná odpověď, a tak Union hrál jen na hřiš-
tích soupeřů. Po roce se přece jen podařilo 
získat pronájem pozemku na Mochovské. 
Ve dvacátých letech minulého století zažívá 
sportovní hnutí velký rozmach, a pochopitel-
ně i fotbal. V roce 1923 odcházejí z Unionu 
mladí hráči a zakládají druhý čelákovický klub 
SK. Pro zajímavost, první derby skončilo 1:1. 
Boom pokračuje – v Jiřině vzniká Jiřinský SK, 
v roce 1926 je založena Rudá hvězda Jiřina, 
později ještě Viktoria Čelákovice. Konkuren-
ce fotbalových mužstev je velká, stále jsou 
problémy s hrací plochou, které se vyřeší až 
počátkem třicátých let.
SK se zabydlí „Ve Vrbí“ a Union vyřešil pro-
blém sloučením s RH Jiřina, která měla pro-
najaté pískové hřiště „U Hájku“. Jiřinský SK 
a Viktoria přecházejí pod patronát továrny 
Volman jako SK Volman. V období 2. světové 
války sice nebyly zrušeny fotbalové soutěže, 
ale na každého dolehla okupace, později i dů-
sledky heydrichiády. Pro řadu občanů byl fot-
bal jedinou možností přijít na jiné myšlenky. 
Fotbalisté SK se scházeli v restauraci „U Bo-
huslavů“, Union měl svoji baštu „U Kubelků“. 
Vždy se našlo něco k jídlu i k zapití.
Válka skončila a na podzim 1945 se rozbíha-
jí fotbalové soutěže. Po třech letech nastalo 
období „sjednocené tělovýchovy“, které při-
náší sloučení SK Volman a SK Čelákovice 
– dále bude hrát jako ZSJ TOS Čelákovice, 
Union je přejmenován na ZJS Kovohutě Čelá-
kovice. Tato éra byla v historii čelákovického 
fotbalu jasně nejúspěšnější. SK, od roku 1953 

Spartak Čelákovice, si právě v tomto roce vy-
bojoval složitou kvalifikací účast v celostátní 
soutěži, což bylo na úrovni II. ligy. Fotbalisté 
Unionu byli výkonnostně na úrovni okresních 
soutěží a v roce 1955 došlo k nařízenému 
sloučení Spartaku a Unionu, které vydrže-
lo čtrnáct let. Současně byl 9. května 1955 
otevřen „Stadion míru“ (Městský stadion). 
A právě na jeho trávníku byly k vidění souboje 
Spartaku s předními kluby II. ligy.
Připomeňme zápas o body se Slavií v roce 
1965, kdy se vtěsnalo na stadion 12 000 di-
váků, dále utkání s Bohemkou, Viktorkou, Ot-
rokovicemi a dalšími týmy.
Fotbal táhl, návštěvy přesahovaly i tisícovku 

na zápas. Kopaná byla v té době lidovou zá-
bavou, ne obchodem, jak je tomu dnes. Éra 
druhé ligy trvala patnáct sezon, pak násle-
doval sestup. Union v té době působil jako 
Spartak „C“. Události roku 1968 provětra-
ly i fotbal a od dubna se osamostatňuje TJ 
Union. Výkonnostně jsou oba kluby na své 
úrovni jen průměrem.
Spartak hraje v krajských soutěžích, Union je 
účastníkem okresních tabulek. V roce 1985 
Union poprvé postupuje do kraje, ale jen na 
dvě sezony. Na počátku devadesátých let vy-
stupují fotbalisté ze svazku TJ Spartak a pů-
sobí jako SK Čelákovice. Na Unionu vzniká 
nové vedení, kam přichází z SK sekretář a tre-
nér Milan Šikl. Probíhá rekonstrukce stadionu 
„U Hájku“, na vzestupu je i herní úroveň, kte-
rá vrcholí v roce 1997, kdy Union postupuje 
do divizní soutěže. Naopak SK stagnuje a po 
roce valná hromada rozhodne o ukončení 
činnosti a vše přebírá Union.
V ročníku 2001/2002 nakoukne Union do 
ČFL, po sestupu patří klub mezi stálé týmy di-
vizní soutěže. S jednoroční přestávkou nastu-
poval Union v divizi patnáct sezon. Na divizní 
soutěž dosáhl po tři sezony i dorost Unionu.
Problémy se však nevyhnuly ani Unionu a po 
sezoně 2012/2013 opouští divizní soutěž. 
Dále po roce v krajském přeboru následuje 
další „posun“ do I A třídy. V roce 95. výročí 
čelákovického fotbalu, v roce 2016, repre-
zentuje Union mužstvo dospělých a dorostu, 
dále dva celky žáků, dvě přípravky. O vzkří-
šení mládežnického fotbalu se pokouší 
i Spartak. 
Devadesát pět let je období několika genera-
cí. Čelákovickým fotbalem prošla celá řada 
hráčů, funkcionářů, měl zástupy fanoušků. 
Byla léta, kdy i fotbal v našem městě byl na 
výsluní, či naopak živořil. Zájem dětí je stálý 
a to dává záruku, že fotbal bude i nadále!

fotbal

Mužstvo SK Union z roku 2006, kdy jednu sezonu hrálo krajský přebor. Foto: archiv SK Union

Mužstvo Spartaku v sezoně 1967/1968, kdy sestoupilo z II. ligy. Foto: archiv autora

95 LET FOTBALU V ČELÁKOVICÍCH
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•  Tomáš Holcman

MUŽI
FBC ČELÁKOVICE–FBC KUTNÁ HORA 5:7
Branky: Horák 3, Mostecký, Krejza
Vyrovnané utkání rozhodla produktivita útoční-
ků a množící se chyby v rozehrávce Čelákovic.
FBC ČELÁKOVICE–FBK SOKOL BUBENEČ 
3:5
Branky: Mostecký 2, Sluka
Zápas rozhodla třetí třetina, kdy se Čelákovi-
cím rozpadla jejich hra a hosté nekompromisně 
trestali jak časté chyby v souhře, tak i vyloučení 
našich hráčů.
Více na www.fbkcelakovice.cz nebo na vý-
věsce v Masarykově ulici č. p. 176.

ORKA
•  Martin Bajer

Národní liga florbalu se pomalu blíží ke konci 
základní části, a tak vrcholí boje o prvních osm 
míst zajišťujících postup do play-off. Výkony 
Orky mají vzestupnou tendenci, a tak začíná 
sbírat důležité body.
ORKA ČELÁKOVICE–TJ TURNOV 6:5
Druhý celek soutěže z Tunova byl sice favori-
tem, ale Orka se nadechla k velkému výkonu. 
Zápas v podstatě rozhodla první třetina, v níž se 
nám podařilo vstřelit pět branek, a vypracovat 
si tak rozhodující náskok. Ten se podařilo uhájit 
až do konce zápasu, a tak veledůležité tři body 
zůstaly doma.

FBC DDM KATI KADAŇ–ORKA ČELÁKOVICE 
5:7
Orka opět perfektně zvládla první třetinu a vy-
pracovala si tříbrankový náskok. Domácí se ale 
nevzdali, a když v polovině třetí třetiny vyrov-
nali na 5:5, bylo zaděláno na drama. To jsme 
ale nepřipustili a dvěma brankami pečetili další 
vítězství.

ORKA ČELÁKOVICE–FB HURRICAN KARLO-
VY VARY 5:6
Proti suverénnímu vedoucímu celku tabulky se 
nám tentokrát první třetina moc nevyvedla a do 
přestávky jsme šli s jednobrankovým mankem. 
Ve druhé části se nám povedla tříbranková šňů-
ra, ale dvěma nešťastnými brankami hosté vy-
rovnali. Závěrečná třetina byla v režii pozorných 
obran obou celků, bohužel se ujala jen jedna 
střela hostí. Vyrovnané utkání tak nakonec vý-
sledkové překvapení nepřineslo.

Na turnaji starších žáků se nám bohužel tento-
krát výsledkově nedařilo. Po prohrách s Rudnou 
a Wizardy jsme ztratili třetí zápas s Vinohrady až 
na nájezdy.

SOKOL RUDNÁ–ORKA ČELÁKOVICE 3:2
Zápas pro nás začal velice špatně, hned po mi-
nutě hry jsme prohrávali 0:1. Ale už za minutu 
Martin Gregor dělovkou vyrovnal. Ještě v prv-
ní třetině dokázal po dobrém napadání vstřelit 
gól Vojtěch Bejbl, ale deset sekund před kon-
cem první poloviny bylo srovnáno. Dobrý výkon 

v první třetině jsme ale nedokázali zopakovat 
a nakonec jsme prohráli 3:2.

ORKA ČELÁKOVICE–WIZARDS DDM PRAHA 
1:5
Hned od začátku bylo vidět, že Wizardi mají 
navrch, a už po 6 minutách hry jsme prohrávali 
2:0. Tomáš Lisec sice snížil, ale nedokázali jsme 
bránit rychlé a sehrané útoky a nakonec jsme 
prohráli 5:1.

TJ SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY–ORKA 
ČELÁKOVICE 5:4pn
Zápas se hrál z každé strany opatrně a teprve 
v 8. minutě Lukáš Forejt přízemní střelou otevřel 
skóre, ale soupeř dokázal ještě do druhé části 
srovnat. Ve druhé třetině byla hra stále stejná 
a po dobré rozehrávce dal Tomáš Sadil gól na 
2:1. V závěrečné třetině jsme po špatném brá-
nění a rychlých protiútocích dostali za dvě a půl 
minuty 3 góly. Naštěstí jsme ale dokázali díky 
gólům Jana Sedláka a Tomáše Sadila srov-
nat na 4:4. Poté přišly nájezdy, ve kterých byly 
úspěšnější Vinohrady.

florbal

Zápas s Kadaní. Foto: Šimon Zmátlo

•  Petr Flekač

A-tým svou přípravu 
na nadcházející se-
zonu začal tradičním 
turnajem v Pardubi-
cích. Flekač s Mareč-
kem a brodským Eš-
nerem se probojovali 
do osmifinále, taktéž 

Kilík s novou posilou Holasem a bývalým spo-
luhráčem z Mnichova Hradiště Šimáněm skon-
čili v osmifinále a Spilkova formace s Barešem 
a radotínským Frankem vypadla v kvalifikaci 
o osmifinále.
B-tým bojuje s kvalitní základnou a jeho start 
v druhé lize je stále na vážkách.

V Krajské soutěži se v loňském roce dařilo C-tý-
mu, který chce navázat na druhé místo v loňské 
sezoně, a tak hledá posily do svých řad, a to 
z nedalekého Mochova.
V klidných vodách se nachází D-tým, který by 
se chtěl v okresním přeboru umístit do šestého 
místa.
A nakonec naše ženy, po úspěších v druhé lize 
(2. místo) se přihlásily v ročníku 2016 do nej-
vyšší soutěže, která se hraje stejně jako muž-
ská, a to dvojky, trojky, vložená dvojice a singl. 
Na jejich zápasy se můžou diváci těšit v neděli 
v 13.00 hod. A samozřejmě ženský B-tým zů-
stává účastníkem druhé ligy.

Další informace najdete na webových strán-
kách www.nohejbal-celakovice.cz.

nohejbal

Nohejbalový oddíl TJ Spartak Čelákovice

Cvičení seniorů
Reakce na článek Jany Bardiovské

•  Veronika Kratochvílová, lektorka

Ráda bych tímto reagovala na milý článek paní 
Bardiovské, která našla odvahu a přišla si vy-
zkoušet cvičení pro seniory. Její slova mě velmi 
potěšila, jsem ráda, že se jí cvičení s námi líbí, 
a že se tak naše skupinka opět rozrostla o dal-
šího věrného člena. Přijďte i vy vyzkoušet cviče-
ní, ve kterém jde především o radost z pohybu, 
protažení a zahřátí svalů.
Ne nadarmo praví lidové rčení, že člověk je 
tak starý, na kolik se cítí. A u cvičení to platí 
obzvlášť. Sportovní duch, dobrá nálada a pra-
videlné cvičení vám dodají energii stejně, jako 
tomu je v případě mých odvážných a pilných 
cvičenek. Nadšeně vítáme každou novou tvář. 
Cvičíme každý čtvrtek od 10.00 hod., více infor-
mací se dozvíte na recepci.

FBC ČELÁKOVICE
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•  Libor Mrozinski

V soutěžích družstev SŠS pro nás znamenal 
loňský postup krok vzhůru o jednu výkonnost-
ní kategorii, proto bychom rádi stvrdili naši 

oprávněnost v těchto soutěžích. Chybí nám 
však ono příslovečné štěstí, přesto doufáme 
v další kladné bodové zisky k udržení v těchto 
soutěžích. 
V krajské soutěži jsme v 5. kole prohráli 10. 1. 2016 

se Sokolem Sendražice A v poměru 5:3. Dvě 
prohry a šest remíz pro nás nicméně znamenají, 
že jsme se soupeři této úrovně schopni hrát vy-
rovnané zápasy. 
V regionálním přeboru jsme dne 17. 1. 2016 
sehráli v 6. kole zápas s družstvem Cayman 
Pharma Neratovice E, se kterým jsme vyhráli 
v poměru 5:3 rezultativním způsobem – 5 výher 
a 3 prohry. Byl to náš první bodový zisk v tomto 
přeboru.
Členové našeho šachového kroužku Martin 
Sedmihradský a Lukáš Janda se 19. 12. 2015 
zúčastnili 20. ročníku šachového turnaje „O Vá-
nočního kapra“ v zasedacím sále Úřadu MČ 
Praha 5. Oba dosáhli velmi dobrého umístění 
uprostřed výsledkové tabulky.
Ve dnech 8.–9. 1. 2016 jsme se účastnili kraj-
ského přeboru starších žáků v Čelákovicích 
a Říčanech, kdy nám o půl bodu uniklo 3. místo. 
Nejlepší individuální výsledek zaznamenal Vojta 
Rubeš (2,5 bodu ze 4), 1,5 bodu získali Zuzka 
Jandová a Pavel Flos. Získaná zkušenost nám 
ukázala, že většina dětí nemá praktickou zku-
šenost s partií se zápisem a rovněž je značně 
rozptyloval časový inkrement. Je to už svět 
„velkých šachů“ a v tomto musíme ještě na 
sobě trošku zapracovat, než budeme konkuren-
ceschopní. Výhodou je, že náš mladší tým může 
hrát prakticky v identické sestavě v této soutěži 
ještě v následujících pěti letech.
Zájemci (děti i dospělí) o šachy z Čelákovic 
a blízkého okolí mohou získat další informace 
na www.sachycelakovice.cz.

Takto jsme hráli v Sendražicích, zachycena je většina našeho družstva – zleva Pavel Horký, Petr Tichý, Martin Sed-
latý, Petr Kopecký, Václav Šimek a v pozadí Miroslav Drábek. Foto: Libor Mrozinski

šachy

Šachový klub TJ Spartak Čelákovice

•  Jaroslav Ryneš

Dne 9. ledna 2016 proběhly v Praze v hale na 
Strahově Středočeské přebory dospělých, ju-
niorů a dorostu v atletice.
Z našeho oddílu startovala Barbora Mikešová 
a získala zlatou medaili v kategorii dorostu ve 
skoku vysokém výkonem 151 cm. Pavla Cabr-
nochová, nyní závodící za DUKLA Praha, vyhrá-
la ve skoku vysokém v kategorii žen výkonem 
163 cm, Václav Jisl doběhl na druhém místě 
v kategorii dorostu v běhu na 1 500 m výkonem 
4:37,04 min. a v běhu na 60 m překážek vybojo-
val také 2. místo. Ve skoku vysokém skočil 171 
cm, což stačilo na 7. místo. Nikola Bafoe běžela 
200 m za 27,33 s a skončila na 8. místě. Medaili 
si vybojovala ve štafetě na 4 x 200 m.
Další den, 10. ledna 2016, proběhly tamtéž 
přebory atletů v žákovské kategorii. Z našeho 
oddílu startovali 2 závodníci a získali jsme stří-
brnou medaili. Jakub Pěček vybojoval druhé 
místo v kategorii žáků ve skoku vysokém vý-
konem 164 cm.
Nikola Melicharová vybojovala 8. místo ve sko-
ku vysokém výkonem 142 cm, ve skoku dale-
kém skončila na 15. místě výkonem 428 cm 
a v běhu na 150 m skončila časem 22,93 s na 
35. místě, i když vyhrála svůj rozběh.

Nízký počet našich závodníků byl způsoben 
hlavně tím, že kraj rozdělil přebory žactva 

a mladší žactvo startuje v sobotu 20. února 
2016.

Barbora Mikešová, vítězka ve skoku vysokém, a Barbora Kubistová. Foto: Jaroslav Veselý

atletika

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

Rok 2015 byl absolutně nejúspěšnější sezonou 
v dosavadní historii klubu. Dosažené výsledky 
z národních a mezinárodních soutěží potvrdily, 
že náš klub patří na přední místa českého ka-
rate. Aktuálně jsme TOP klubem Českého svazu 
karate a nejúspěšnějším klubem reprezentace 
ČR ČABK.
Zúčastnili jsme se celkem 27 národních a me-
zinárodních soutěží, včetně mistrovství Evropy. 
Na těchto soutěžích jsme 11x získali ocenění 
nejúspěšnější klub soutěže. Celkem jsme vy-
bojovali 562 medailí, z toho 277 zlatých, 142 
stříbrných a 143 bronzových. Naši reprezentanti 
z Čelákovic, Neratovic a Kostelce nad Labem 
získali 39 titulů mistr ČR, 22 titulů vicemistr ČR 
a 20 titulů druhý vicemistr ČR.
Mistrem ČR se stali Veronika Bohuslavová, Klá-
ra Vávrová, Eliška Mihalčatinová, Eliška Fidlero-
vá, Jakub Fidler, Vladimír Fafek, Aleksandar Jor-
danov, Matěj Lippert, Nikola Kunertová, Martina 
Kopecká, Jan Řápek, David Soběslavský, Ma-
tyáš Miller, Denisa Brejchová, Daniel Brejcha, 
Linda Skalová, Filip Janda, David Le, Jan Le, 
Kristýna Toběrná a Jan Pajkrt.
Absolutně největším úspěchem roku byl zisk 
osmi medailí na mistrovství Evropy, které se 
konalo v Belgii. Titul mistr Evropy zde vybojo-
val David Soběslavský (kumite), Vladimír Fafek 
(kata), Jan Řápek (kata) a Nikola Kunertová 

(kata), vicemistrem Evropy se stala Martina Ko-
pecká (kata) a druhými vicemistry Evropy Deni-
sa Brejchová (kata a kumite) a Tomáš Truong 
(kumite).
Za dosažené výsledky je nutné poděkovat neje-
nom všem závodníkům za vzornou reprezentaci 
klubu a města, trenérům za jejich aktivní přístup 

a práci, ale také městu Čelákovice, ZŠ J. A. Ko-
menského a institutu MILLS za vytvoření výbor-
ných podmínek pro cvičení.
Děkujeme také všem rodičům a přátelům klubu 
za podporu a věříme, že letošní rok 2016 bude 
také tak úspěšný.

První místo pro SK karate Dragon na Vánoční ceně Mladé Boleslavi. Foto: archiv SK Dragon

karate

SK karate Dragon Úspěšný rok 2015

Městský bazén
•  Petr Bambas, ředitel Čelákovické sportovní

Čelákovická sportovní, p. o., připravuje plavec-
ké kroužky a kurzy a rozšířen bude kurz aqua-
aerobicu.
Plavecký kurz pro děti pod vedením bývalé zá-
vodní plavkyně Aleny Doušové a instruktorky 
plavání Martiny Behrové bude zahájen 10. úno-
ra 2016. Naplánováno je celkem 19 lekcí (do 15. 
června 2016), kurzovné činí 2 500 Kč (tj. 130 Kč/
lekce). Plavecký kurz bude probíhat, stejně jako 
dosud, každou středu v 16.00–16.50 hod.
Od 10. února do 15. června 2016 bude probí-
hat také plavecký kroužek pro děti pod vede-
ním Veroniky Fojtíkové, zkušené fyzioterapeutky  

s licencí trenérství plavání, působila v TJ Spartak 
Uherský Brod jako rozhodčí plaveckých závo-
dů. Druhým trenérem je Jan Walter, absolvent 
FTVS UK, 2. třída trenérství triatlonu, licence 
učitele plavání, v současné době reprezentant 
ČR v triatlonu. Třetím instruktorem je Ivana Ma-
rešová, obor fyzioterapie, absolventka FTVS UK, 
s mnohaletou zkušeností s plaváním i zdravotně 
postižených, licence učitele plavání. Kurzovné 
činí shodně 2 500 Kč (tj. 130 Kč/lekce), plavat 
se bude i nadále ve stejném čase, tedy ve středu 
v 15.00–15.55 hod.
Od středy 10. února 2016 pokračuje také pla-
vecký kurz pro dospělé. Celkem 8 lekcí pod 
vedením instruktorky plavání Martiny Behrové 
a bývalé závodní plavkyně Aleny Doušové je za-
tím naplánováno do konce března.
Na jaře 2016 bude také pokračovat aquaaerobic, 
a to v rozšířené podobě, kromě dvou čtvrtečních 
lekcí nabídneme zájemkyním nově také neděl-
ní večer. Jarní kurz aquaaerobicu pod vedením 

Zuzany Poklopové (znovu 10 lekcí/1 500 Kč) za-
čne ve čtvrtek 3. března 2016 opět ve dvou ča-
sech (19.15 a 20.15 hod.), nově potom v neděli  
6. března od 20.15 hod.
Přihlášky na všechny kurzy a kroužky jsou již 
dnes připraveny k vyzvednutí v recepci Měst-
ského bazénu. Těšíme se na vás!

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
  (17.00–18.00 plavání pro
  pojištěnce ČPZP)
so – 11.00–21.30
  (10.00–11.00 senioři/ZTP)
ne – 10.00–21.30
  (9.00–10.00 senioři)

tel.: 731 591 418
e-mail: info@sportcelakovice.cz
http://www.sportcelakovice.cz

Sady 17. listopadu 1753
Čelákovice

celákovická  
sportovní, p. o. 

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
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ZPRÁVY Z RADNICE

ROK 
MĚSTSKÉ 

KNIHY
1366–2016

Čelákovická městská kniha založená roku 1366  

je výjimečnou písemnou památkou. V roce 1997 byla 

pod názvem „Pamětní kniha Čelákovic 1366–1557“ 

jako 119. v pořadí, prohlášena kulturní památkou.

Oslavy výročí 650 let založení čelákovické městské knihy,  

která je pod názvem: „Pamětní kniha Čelákovic 1366–1557“ 

vyhlášená od roku 1997 kulturní písemnou památkou.

sobota 13. – 27. února / Městské muzeum

Řemesla Polabí IX
Tradiční výstava výtvarných prací, kterou připravuje  
MDDM Čelákovice, se koná v obou výstavních prostorech 
muzea. Ukázky vázání knih ve vstupní místnosti muzea.  
Výstava je přístupná je denně mimo pondělí  
9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.
Slavnostní vernisáž a vyhodnocení výsledků  
výtvarné soutěže v sobotu 13. února od 10.00 hod.

sobota 13. února / 14.00–16.00 hod.  
Městské muzeum

Knihtisk
Výtvarná dílna při výstavě Řemesla Polabí IX.

neděle 21. února / 14.00–16.00 hod. 
Městské muzeum

Plošné tisky
Výtvarná dílna při výstavě Řemesla Polabí IX.

březen / Městská knihovna

Na téma „vznik knihy“
Besedy se žáky základních škol.

úterý 1. března – pátek 29. dubna  
Městská knihovna

Jak se staví město
Výstava, dobrodružný příběh ze středověku, v dětském  
oddělení podle knihy Kláry a Honzy Smolíkových.

úterý 22. března / 18.30 hod. / Městská knihovna

Večer autorského čtení  
s vyhlášením 10. ročníku  
literární soutěže
s tématem k 650. výročí městské knihy 
Program: autorské čtení účastníků předchozích ročníků 
literární soutěže; vyhlášení tématu jubilejního ročníku literární 
soutěže; hudební doprovod. Literární soutěž bude probíhat 
do konce května. Odborná porota po jejím ukončení  
posoudí a vyhodnotí nejlepší soutěžní práce.

čtvrtek 31. března / 18.00 hod. 
Městské muzeum

Čelákovice během  
třicetileté války a krátce po ní
Slavnostní křest a beseda s editory knihy  
„Radní manuál Pavla Ježdíka 1639–1654“  
PhDr. Markem Ďurčanským, Ph.D., vedoucím  
Ústavu dějin Univerzity Karlovy v Praze,  
a Mgr. Romanem Kolkem, ředitelem Státního  
okresního archivu Praha-východ.

pátek 1. dubna / 13.00–17.00 hod.  
Městská knihovna

Jak se staví město
Workshop podle knihy Kláry Smolíkové.

sobota 14. května – neděle 19. června 
Městské muzeum

Malý salón 2016 – Svět barev
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Jana Zacha,  
část výstavy věnována knize, přístupná denně  
mimo pondělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.
Slavnostní vernisáž v sobotu 14. května od 10.00 hod.

sobota 18. června / 14.00–22.00 hod. 
Na Hrádku

Muzejní noc a Svatojánská  
divadelní pouť 2016
Na programu dne spolupracují příspěvkové organizace  
města – Městské muzeum, ZUŠ Jana Zacha, Městská 
knihovna, Spolek přátel čelákovického muzea a další.

17.00 hod. 
Městské muzeum

Legenda o sv. Václavovi
Divadelní představení k tématu městské knihy.

14.00–18.00 hod. 
Městská knihovna

Historický test
Sbírání razítek pro děti i dospělé.

14.00–22.00 hod. 
Městské muzeum

Vystavení Pamětní knihy  
Čelákovic 1366–1557
Málokteré městečko velikosti Čelákovic se může vykázat 
takto starou a vzácnou památkou, která dokládá funkčnost 
městské samosprávy Čelákovic již ve 14. století. Kniha je 
registrovanou archivní kulturní památkou č. 119.

pondělí 5. – pátek 30. září  
ZUŠ Jana Zacha

Čelákovice očima dětí
Výstava výtvarných prací žáků.

pondělí 3. – pátek 7. října 
Městská knihovna

Kniha a její podoby
výstava

pondělí 3. října / 17.30 hod. 
Městská knihovna

Setkání nad kronikami města
vystavení kronik města 

18.30 hod.
Beseda pro veřejnost s kronikářem PhDr. Mirkem Noskem  
a historikem Čelákovic Jaroslavem Špačkem.

úterý 4. října / 8.00 a 10.00 hod. 
Městská knihovna

Setkání nad kronikami města
Beseda pro školy s kronikářem PhDr. Mirkem Noskem  
a historikem Čelákovic Jaroslavem Špačkem.

čtvrtek 6. října / 17.30 hod.
Městské muzeum

Slavnostní vyhlášení  
výsledků literární soutěže
pořádané Městskou knihovnou s tématem  
k výročí městské knihy

pátek 7. října / 8.30–20.00 hod.  
Městská knihovna

Den otevřených dveří
spojený s výstavou Kniha a její podoby




