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Alois Vašátko čestným občanem str. 3
Nově je od 15. června čestným občanem Čelá-
kovic in memoriam genmjr. i. m. Alois Vašátko. 
Návrh Josefa Pátka a Petra Studničky jednomy-
slně podpořili zastupitelé města.

Dotace MAS Střední Polabí v Čelákovicích str. 7
Díky Místní akční skupině Střední Polabí bylo 
na území města Čelákovic v letech 2014–2020 
rozděleno na dotacích téměř 18 milionů korun.

Téma měsíce: Strategie   str. 16–17 
v bytovém hospodářství města
Expertka na bytovou problematiku, radní města 
a jednatelka společnosti Q – BYT Čelákovice in-
formuje o bytové politice města.

Úspěchy spolku Atletika Čelákovice str. 26
Pánové Miroslav Šup a Radim Vysloužil informují 
o úspěších čelákovických sportovců, kteří repre-
zentují spolek Atletika Čelákovice. Blahopřejeme!

z obsahu

Česká i evropská ekonomika v těchto měsících čelí bezprecedentnímu růstu cen energií, zejména 
plynu, elektrické energie, ale i pohonných hmot. Negativní trend vývoje cen těchto komodit bylo 
možné sledovat již v loňském roce, ale k opravdu markantnímu prohloubení tohoto trendu došlo 
s počátkem ruské agrese na Ukrajinu. 
Bez ohledu na aktuálnost tohoto tématu město Čelákovice vnímá svůj díl společenské odpovědnosti 
za dlouhodobě udržitelný rozvoj a s ním související úspory spotřeby jednotlivých druhů energií. Z to-
hoto důvodu si Čelákovice prostřednictvím společnosti Q – BYT Čelákovice, spol. s r. o., zadaly již 
v první polovině roku 2021 vypracování energetické studie, zaměřené mimo jiné i na hospodaření 
s energiemi a vodou, s cílem definovat oblasti možných úspor. 
Tento průzkum poukázal na možné úspory spotřeby vody ve školských a městských zařízeních či 
na úspory dosažitelné změnou podmínek distribuce elektřiny úpravou rezervovaných příkonů jed-
notlivých odběrných míst. Průzkum dále upozornil na potenciál až tří projektů komunální energeti-
ky se zapojením vlastních výroben elektřiny, jako například kogenerační jednotky či fotovoltaické 
elektrárny, propojených s městskými objekty pomocí lokální distribuční soustavy. Třetím okruhem, 
který průzkum odhalil, je možnost využití potenciálu energetických projektů zaměřených na využití 
úsporných technologií, které by bylo možné financovat dosaženými úsporami.

ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA 
ČELÁKOVIC

Nový železniční most přes Labe byl zprovozněn v září 2021. V letním období 2022 bude kompletně dokončena zavěšená lávka pro pěší a cyklisty, kterou díky dotaci Státního 
fondu dopravní infrastruktury zrealizovalo město Čelákovice. V lokalitě je i připomínka bývalého železničního mostu, jejímž autorem je sochař Jakub Vlček. Podoba mostu přes 
Labe doznala změn v letech 1873, 1908, 1923 a 2021. Foto: -ms-

pokračování na str. 8
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úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři,
jsem potěšen, že otvíráte červencové vydání 
Zpravodaje města Čelákovic. Jsme městem, 
které žije jak investičními, tak kulturními akce-
mi. I proto je tradicí, na rozdíl od okolních obcí 
a měst, že naše městské periodikum nevychá-
zí jako letní dvoučíslo, nýbrž vychází jak čer-
vencový, tak srpnový Zpravodaj. Ani letošek 
není v tomto směru žádnou výjimkou.
V období prázdninových měsíců nepořádáme 
v Čelákovicích tolik kulturně-společenských 
akcí, protože řada z vás odjíždí mimo území 
města na dovolenou. Těšit se ale můžete na 
Čelákovické filmové léto. Letní kino bude po 
tři červencové a tři srpnové dny promítat za-
jímavé filmy. Ve čtvrtek a v pátek vždy na če-
lákovickém náměstí a v sobotu pro „dekaře“ 
v parku Na Hrádku u Městské knihovny. V čer-
venci (14.–16.) se začíná promítat v 21.30 ho-
din a těšit se můžete na filmy Mimořádná udá-
lost, Myši patří do nebe a Po čem muži touží 2. 
V srpnu (11.–13.) začíná letní kino v 20.30 ho-
din a promítány budou filmy Deníček moder-
ního fotra, Prezidentka a Zátopek. V sobotu 
20. srpna od 18.00 hod. se uskuteční na ná-
městí 5. května Velký letní koncert – Bohemian 
Symphony Orchestra Prague.
Velmi mile mne potěšila hojná účast veřej-
nosti na Letní slavnosti u Labe 25. června. 
Fotografie z akce budou součástí srpnového 
vydání Zpravodaje. Velmi pozorně jsem vní-
mal skutečnost, že na louce na břehu řeky se 
vám takto festivalově pojatá akce líbila a jsme 
připraveni v této lokalitě pořádat i další akce. 
V tuto chvíli však nebudu slibovat vůbec nic, 
rozhodující budou výsledky komunálních vo-
leb v září letošního roku.
Omluva patří všem z vás, kteří jste omezeni 
investičními akcemi na území Čelákovic. Jsme 
si vědomi toho, že takto rozsáhlou staveb-
ní aktivitu město ve své historii nepamatuje. 
Za všechna omezení i mimořádnosti se tím-
to upřímně jménem vedení města omlouvám 
a moc děkuji za vaše pochopení a trpělivost.
V tomto vydání Zpravodaje nevynechejte tra-
diční Velký prázdninový rozhovor s vedením 
města, ve kterém se dozvíte celou řadu zají-
mavých informací. 
S blížícími se komunálními volbami, které se 
uskuteční ve dnech 23. a 24. září, informuji, že 
předvolební prezentace kandidujících volebních 
stran a hnutí bude všem umožněna v srpnovém 
vydání Zpravodaje. Budete tak mít možnost se 
seznámit s prioritami a představami o rozvoji 
Čelákovic v IX. volebním období v letech 2022–
2026. Srpnový Zpravodaj města bude roznášen 
do poštovních schránek ve dnech 4. a 5. srpna.
Hezké letní dny, příjemně strávené prázdniny, 
pěknou dovolenou a šťastný návrat do Čelá-
kovic vám přeje

Váš místostarosta Petr Studnička

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

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

s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

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

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

Reklamace roznosu
Zpravodaje

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

Respondeo, z. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

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

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

KATALOG místních
podniků, firem, 

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

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

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

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

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET

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

SEPARUJTE TYTO
PLASTY A NÁPOJOVÉ

KARTONY VE ŽLUTÝCH
KONTEJNERECH NA PET
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ZASTUPITELÉ MĚSTA JEDNOMYSLNĚ UDĚLILI  
ČESTNÉ OBČANSTVÍ ALOISI VAŠÁTKOVI IN MEMORIAM
Na základě občanské iniciativy byl dne 
13. května plně v souladu se Statutem 
čestného občanství města Čelákovic před-
ložen návrh na udělení čestného občanství 
in memoriam generálmajoru in memoriam 
Aloisi Vašátkovi. Zastupitelé tento návrh 
posoudili na svém zasedání konaném dne 
15. června a jednomyslně ho podpořili. 
Čestné občanství bylo uděleno po osmi 
letech, v roce 2014 bylo uděleno z rozhod-
nutí Zastupitelstva města sestrám Věře 
Gissing – Diamantové a Evě Hayman – Dia-
mantové.

Alois Vašátko se narodil 25. srpna 1908 v Čelá-
kovicích. V době druhé světové války byl jedním 
z nejúspěšnějších stíhacích pilotů českosloven-
ské zahraniční armády. Zemřel ve věku 33 let 
23. června 1942 nad Lamanšským průlivem 
a letos uplynulo 80 let od jeho úmrtí.
V Čelákovicích je po místním rodákovi, na pa-
mátku učitele, účastníka zahraničního odboje 
Aloise Vašátka, který se v domě č. p. 284 na-
rodil, pojmenována ulice Vašátkova. Na rodném 
domě Aloise Vašátka je dosud umístěna pa-
mětní deska. Ta byla slavnostně odhalena dne 
23. června 1946. K této příležitosti byl vydán 
pamětní aršík známek.
Jméno Vašátkovy ulice je evidováno rovněž na 
sídlišti Černý Most II v městské části Praha 14, 
Týništi nad Orlicí a Solnici.
Alois Vašátko byl druhorozeným synem z pěti 
dětí místního truhláře. Rodina se přestěhovala 
do Týniště nad Orlicí, kde Vašátko absolvoval 
měšťanskou školu. Maturitu složil s vyznamená-
ním v roce 1927 na Učitelském ústavu v Hradci 
Králové a následně se stal učitelem na tehdej-
ší menšinové české škole v Litoměřicích. Pro 
své pedagogické sklony si vysloužil přezdívku 

Amos, která mu zůstala až do smrti. Pedagogic-
kou praxi dlouho nevykonával. 
Na základní vojenskou službu nastoupil 1. října 
1928 k Československé armádě u dělostřelec-
tva. Vojenský život mu přirostl k srdci natolik, 
že se rozhodl pro dráhu profesionálního vojá-
ka. V roce 1929 začal studovat na Vojenské 
akademii v Hranicích. V roce 1935 absolvoval 
kurs letounových pozorovatelů ve Vojenském 
leteckém učilišti v Prostějově a na konci roku 
1936 byl přeložen od dělostřelectva k letectvu. 
Pilotní výcvik absolvoval v letech 1937–1938 
v Olomouci. Vedle velmi schopného vojenské-
ho profesionála byl výborným jezdcem na koni, 
plavcem, řidičem a lyžařem.
Dne 13. července 1939 se po nelegálním pře-
chodu státní hranice dostal do Polska, kde se 
přihlásil do nově vznikajících československých 
jednotek. V létě odplul z Gdyně do Francie. Po 
začátku 2. světové války byl zařazen do sta-
vu Armée de l´air. Po zařazení ke stíhačům se 
přeškolil v pilotní škole v Chartres, a tam byl 
1. května 1940 povýšen na kapitána letectva. 
Během bitvy o Francii sestřelil dvanáct nepřá-
telských letadel jistě a dvě pravděpodobně, 

(* 25. 8. 1908, † 23. 6. 1942)

80. VÝROČÍ 
ÚMRTÍ ALOISE VAŠÁTKA

Program:
10.00 – 10.15 hod.
Zahájení vzpomínkového aktu ve Vašátkově ulici  
před č. p. 284/13, rodným domem Aloise Vašátka.

 Nízký průlet letecké techniky z 24. základny dopravního letectva  
 Praha 9-Kbely.

 Zástupci vedení města spolu s hosty položí květiny u pamětní desky.
 Státní hymna v podání učitelů ZUŠ Jana Zacha.

10.30 – 12.00 hod.
Koncertní sál ZUŠ Jana Zacha

 Přivítání hostů.
 Koncert žáků a učitelů ZUŠ Jana Zacha.
 Moderovaná beseda s hosty s průvodním slovem ředitele  

 Městského muzea v Čelákovicích Mgr. Davida Eisnera.
 Hosté: PhDr. Mgr. Zbyněk Miloš DUDA – profesor historie,  
 autor literatury z oboru válečné historie,
 plk. gšt. Ing. Jiří VÁVRA, MSS – velitel 24. základny  
 dopravního letectva Praha 9-Kbely.

9.00 – 12.00, 13.30 – 17.00 hod.
Vstupní místnost Městského muzea v Čelákovicích
Výstava ze sbírek muzea „Po stopách letce Aloise Vašátka“.

a stal se tak nejúspěšnějším československým 
pilotem. 
Po porážce Francie se cestou přes Maroko 
a lodí přes Gibraltar dostal do Cardiffu. Sloužil 
u 312. československé stíhací perutě a účastnil 
se bitvy o Británii. Dne 28. října 1940 byl pový-
šen na štábního kapitána.
Na post velitele 312. perutě byl povýšen 5. červ-
na 1941. Na základě zkušeností s operacemi 
peruti v sestavě Kenleyského wingu (křídla) 
RAF začal prosazovat vznik stejného seskupení 
z československých stíhacích perutí a poté, co 
Československé křídlo vzniklo, stal se 1. května 
1942 jeho prvním velitelem.
Alois Vašátko byl zabit v akci 23. června 1942, 
když se jeho stroj Supermarine Spitfire Mk.VB 
v souboji se skupinou letounů Fw 190 srazil 
s jiným letadlem a v 19.35 hod. dopadl do vod 
kanálu La Manche nedaleko mysu Start Point. 
Vašátkovo tělo nebylo nikdy nalezeno.
Se čtrnácti jistými a čtyřmi pravděpodobnými 
vzdušnými vítězstvími byl třetím nejúspěšnějším 
stíhacím pilotem za dobu války po nadporučíku 
Karlu Kuttelwascherovi a četaři Josefu Františkovi.
Posmrtně byl Alois Vašátko povýšen do hodnosti 
majora 28. října 1942 a později na podplukovníka 
letectva. V roce 1991 byl povýšen do hodnosti 
plukovníka in memoriam a 7. března 1992 byl roz-
kazem prezidenta republiky České a Slovenské 
federativní republiky Václava Havla povýšen do 
hodnosti generálmajora in memoriam. Jak uvádí 
Rajlich (1942), „vyšší formální pocty pro člověka, 
vojáka a letce pravděpodobně neexistují.“
Portréty hrdinů našich zahraničních jednotek, 
kteří položili své životy za svobodu Českoslo-
venska, jsou zobrazeny na londýnské emisi poš-
tovních známek z roku 1945. Na dvou z šest-
nácti výplatních známek je vyobrazen v letecké 
kukle stíhač Alois Vašátko (hodnota 50 h, 5 K) 
vyobrazený na fotografii válečného fotografa 
Ladislava Sitenského z roku 1942. 
„Štábní kapitán letectva Vašátko byl nejlepší 
a nejschopnější důstojník československého le-
tectva.“ (Fajtl, 1945).

Alois Vašátko nade vši pochybnost přispěl k ší-
ření dobrého jména města Čelákovic, a proto si 
nesmírně vážíme jednomyslného rozhodnutí za-
stupitelů města, kteří podpořili návrh na udělení 
čestného občanství této významné osobnosti 
a rodákovi našeho města.

Josef Pátek, Petr Studnička, navrhovateléFoto: archiv Městského muzea Zdroj: archiv Městského muzea
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Dotace města
Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí pro-
gramových dotací na podporu poskytovatelům 
sociálních služeb, níže uvedeným žadatelům 
a schválilo uzavření příslušných veřejnoprávních 
smluv:
n  Rodinné centrum Routa, z. s. (SML/2022/139), 

120 000 Kč; 
n  Semiramis, z. ú. (SML/2022/140), 30 000 Kč;
n  Domácí hospic Nablízku, z. ú. (SML/2022/141), 

85 112 Kč;
n  Charita Neratovice (SML/2022/142), 120 000 Kč;
n Fokus Praha, z. ú. (SML/2022/143), 25 000 Kč.

Finanční záležitosti
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opat-
ření – změnu rozpočtu města Čelákovic 2022 
č. 13, závěrečný účet města Čelákovic za rok 
2021, účetní závěrku města Čelákovic sestave-
nou k 31. 12. 2021, převod výsledku hospoda-
ření ve schvalovacím řízení 110 031 243,06 Kč 
na účet výsledků hospodaření předcházejících 
účetních období a souhlasilo s celoročním hos-
podařením města Čelákovic v roce 2021, a to 
bez výhrad.

Vyčlenění bytu pro válečné uprchlíky
Zastupitelé schválili z důvodu agrese Ruské fe-
derace vůči svobodné a nezávislé Ukrajině vy-
členění bytu v č. p. 1445 (byt 15) ve vlastnictví 
města Čelákovic včetně úhrady veškerých ná-
kladů spojených s bydlením a nájemného pro 
potřeby uprchlíků z Ukrajiny, a to na dobu šesti 
měsíců.

Čestný občan
Zastupitelstvo města udělilo „Čestné občanství 
města Čelákovic“ in memoriam genmjr. i. m. 
Aloisi Vašátkovi.

Výroční cena města
Zastupitelstvo města neudělilo „Výroční cenu 
města Čelákovic 2022“. 

Počet zastupitelů
Zastupitelé stanovili pro volební období 2022–
2026 počet členů Zastupitelstva města Čeláko-
vic, a to 21 členů.

Výběr z usnesení ZM č. 26 ze dne 15. 6. 2022.

Finanční záležitosti
Rada města schválila rozpočtová opatření – změ-
ny rozpočtu města Čelákovic 2022 č. 11 a 12. 

Kotelny
Rada města schválila uzavření a texty smluv o dílo, 
a to se společnostmi CAMINUS, spol. s r. o.,  
jako zhotovitelem na plnění veřejné zakázky ma-
lého rozsahu s názvem „Čelákovice – Obnova 
technologie kotelny K26“ v ceně 1 985 241,86 Kč  
bez DPH a TZB Kladno, s. r. o., jako zhotovitelem 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s ná-
zvem „Čelákovice – Obnova technologie kotelny 
K1442“ v ceně 2 871 612 Kč bez DPH.

Smlouva s podnikatelem o využití obecní-
ho systému odpadového hospodářství
Radní schválili smlouvu o využití obecního sys-

tému odpadového hospodářství mezi městem 
Čelákovice a jednou firmou jako původcem od-
padu.
V případě zájmu o uzavření smlouvy se obra-
cejte na odbor životního prostředí, Stankov-
ského 1650 (Obecní dům), Čelákovice, tel.: 
326 929 127, e-mail: zivotni@celakovice.cz. Na 
směsný komunální odpad se smlouva nevzta-
huje, i nadále jej musí každý podnikatel řešit 
samostatně.

Parkoviště u zastávky Jiřina
Radní schválili uzavření a texty smluv o dílo, 
a to se společnostmi Hans Wendel CZ, s. r. o., 
jako zhotovitelem na plnění veřejné zakázky 
malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Od-
vodnění parkoviště u zastávky Jiřina“ v ceně 
3 486 245,52 Kč bez DPH, s EUROVIA CS, a. s., 
jako zhotovitelem na plnění veřejné zakázky ma-
lého rozsahu s názvem „Čelákovice – Parkoviš-
tě u zastávky Jiřina“ v ceně 5 965 084,60 Kč bez 
DPH a RAISA, spol. s r. o., jako zhotovitelem na 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu s ná-
zvem „Veřejné osvětlení – Parkoviště u zastávky 
Čelákovice-Jiřina“ v ceně 571 814 Kč bez DPH.

Nový vodojem
Rada města schválila jako pro město nejvhod-
nější nabídku uchazeče Vodohospodářský roz-
voj a výstavba, a. s., na plnění veřejné zakázky 
malého rozsahu na služby „Vypracování pro-
jektové dokumentace – Nový VDJ Čelákovice“ 
a schválila příslušnou smlouvu o dílo v ceně 
1 565 000 Kč bez DPH.

Zateplení bytového domu
Rada města schválila uzavření a text smlouvy 
o dílo se zhotovitelem Aulický invest, s. r. o., 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem „Čelákovice – Zateplení bytového 
domu v ulici Prokopa Holého 1170“ v ceně 
2 679 609,97 Kč bez DPH.

Rekonstrukce chodníků a parkovacích 
stání
Rada města schválila uzavření a texty smluv 
o dílo, a to se společnostmi STAPRINC – stav-
by, s. r. o., na plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Čelákovice – Rekonstrukce 
chodníků a parkovacích stání v ulici Jiřinské“ 
v ceně 2 525 618,20 Kč bez DPH a STAVEB-
NÍ FIRMA NEUMANN, s. r. o., na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice 
– Rekonstrukce chodníku v ulici Sedláčkova“ 
v ceně 2 788 683,61 Kč bez DPH.

Rekonstrukce veřejného osvětlení
Rada města schválila uzavření a texty smluv 
o dílo se společností RAISA, spol. s r. o., jako 
zhotovitelem: na plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Čelákovice – Rekonstrukce 
veřejného osvětlení v ulici Na Stráni“ v ceně 
978 554,52 Kč bez DPH; na plnění veřejné za-
kázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice 
– Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích 
Dělnická a Zahradní“ v ceně 984 236,67 Kč bez 
DPH a dále také na plnění veřejné zakázky ma-
lého rozsahu s názvem „Čelákovice – Rekon-
strukce veřejného osvětlení Sady 17. listopadu“ 
v ceně 1 409 513,97 Kč bez DPH.

Vybavení do nového objektu MDDM
Rada města rozhodla o výběru pro město nej-
vhodnější nabídky podané účastníkem řízení 
ALEX kovový a školní nábytek, s. r. o., na plnění 
veřejné zakázky „Interiér – novostavba MDDM 
Čelákovice – Dodávka techniky, vybavení a ty-
pizovaného nábytku“ a schválila příslušnou 
smlouvu o dílo v ceně 586 688 Kč bez DPH.

Odpady
Radní schválili přípravu výběrového řízení na 
zajištění svozu odpadů města Čelákovic od 
1. 1. 2024 ve spolupráci se společností ISES, 
s. r. o., schválili uzavření a text smlouvy o dílo 
na zpracování žádosti o podporu a manažerské 
řízení realizace projektu „Nádoby k rodinným 
domům pro město Čelákovice“ se společností 
ISES, s. r. o., a souhlasili s úpravou sběrného 
místa tříděného odpadu Jaselská – Jilmová s cí-
lem zlepšit rozhledové poměry na komunikaci.

Elektroinstalace v MŠ Rumunská
Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo se 
zhotovitelem SATER – PROJEKT, s. r. o., na pl-
nění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„Čelákovice – PD – Elektroinstalace v MŠ Ru-
munská“ v ceně 759 000 Kč bez DPH.

Kronika města
Rada města schválila zápis do kroniky města 
Čelákovic za rok 2021, a to bez výhrad. 

Stavebně technologické úpravy ČOV
Rada města schválila zadávací dokumentaci 
podlimitní veřejné zakázky na dodávky s ná-
zvem „Čelákovice – ČOV – Stavebně technolo-
gické úpravy“.

Výběr z usnesení RM č. 15–17/2022.
-dv-

o čem jednali zastupitelé a radní města

n VODNÉ a STOČNÉ
pro rok 2022 v Čelákovicích:
vodné = 45,13 Kč/m3 bez DPH
stočné = 45,11 Kč/m3 bez DPH
celkem 90,24 Kč/m3 bez DPH
celkem 99,26 Kč/m3 vč. DPH 10 %

n MÍSTNÍ POPLATEK ZA PSA
Základní sazba: 1 000 Kč/první pes, 1 200 Kč/
další pes, 200 Kč/důchodce/první pes, 300 Kč/
důchodce/další pes. Sazba v rodinném domě: 
200 Kč/první pes, 400 Kč/další pes, 100 Kč/dů-
chodce/první pes, 150 Kč/důchodce/další pes.
Splatnost poplatku byla 30. června 2022.

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

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

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

informace
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AKTUALITY Z INVESTIČNÍCH AKCÍ MĚSTA
Stejně jako v předchozích číslech Zpravodaje 
města Čelákovic informujeme o dokončených, 
probíhajících a plánovaných investičních ak-
cích. Nejinak tomu bude i v tomto vydání, nic-
méně zvláštní pozornost věnujeme opravám 
a rekonstrukcím, které často nejsou tolik vidět, 
ale které jsou přesto nezbytnou součástí zvele-
bování městského prostoru, jeho modernizace 
a rozvoje. 
Opravy jsou důležitou činností města i z hlediska 
finančního. Jen v posledních dvou letech město 
investovalo do oprav a renovací více než 50 mili-
onů korun a další, zhruba stejnou částku si vyžá-
dala obnova infrastruktury vodohospodářské sítě. 
Protože opravy a rekonstrukce probíhají na uží-
vaných zařízeních či objektech, jsou letní měsíce 
vhodným obdobím k jejich realizaci. V letošním 
roce právě prochází kompletní rekonstrukcí dvě 
městské kotelny, konkrétně K26 a K1442, které 
by měly být předány zpět do užívání koncem 
července 2022. V červenci bude rovněž do-

končena rekonstrukce hromosvodu v Rybářské 
č. p. 156 na budově Městského muzea. 
V průběhu letní odstávky nebudeme zahálet ani 
v Městském bazénu, kde dojde k opravě dlažeb.
V uplynulém měsíci byla dokončena rekonstruk-
ce fasády kaple sv. Jana Křtitele v Sedlčánkách. 
Kaplička se tak opět stala krásnou dominantou 
této místní části a místem pro sousedská se-
tkávání. Stejně tak do krásy „prokoukla“ i ulice 
Sokolovská v prostoru „před Beránkem“, kde 
v rámci revitalizace zeleně byly přidány lavičky, 
herní prvky pro děti a vznikla nová mlatová cesta. 
Z klasických investičních akcí máme asi největší 
radost z kompletního dokončení Vašátkovy uli-
ce, kterou jsme převzali od zhotovitele. Tento 
uliční prostor vkusně přechází lávkou pro pěší 
do Sadů 17. listopadu a je důstojnou připomín-
kou jednoho z našich nejlepších válečných pilo-
tů 2. světové války Aloise Vašátka. 
V uplynulém měsíci pokračovaly podle harmo-
nogramu i práce na novém objektu Městského 

domu dětí a mládeže v Kollárově ulici. Venkovní 
fasády i střecha jsou v tuto chvíli v podstatě ho-
tovy a zhotovitel se zaměřuje na interiér stavby 
tak, aby vše bylo připraveno a předáno v do-
hodnutém termínu koncem prázdnin. 
Ve stejném taktu běží i stavba hřiště u Základní 
školy J. A. Komenského, kde již probíhá poklád-
ka finálních povrchů. 
Přestože nemůžeme na tomto omezeném pro-
storu informovat o všech probíhajících inves-
tičních akcích, kterých je nyní v souběhu téměř 
dvacet, nemůžeme nezmínit situaci v místní 
části Jiřina. Od pondělí 6. června zde probíhá 
ve dvou etapách pokládka finálních povrchů. 
Nejprve na přístupové rampě k lávce na že-
lezničním mostě, v propojce od Labe do ulice 
Přístavní, v ulici Přístavní v oblasti pod mostem 
a v Pražské ulici. Ve druhé etapě byl asfalt po-
kládán ve dvou vrstvách v ulici Dělnické v úseku 
od restaurace U Kubelků po ulici Pražskou.

Miroslav Opa, místostarosta II

Významnou proměnou prošla lokalita u železničního mostu. Pomník Zdeňka Austa a Miroslava Maška se vrátil na své místo, 
připomenut je zde i původní železniční most. Autorem monumentu je sochař Jakub Vlček. Foto: -ps-

V ulici Toušeňské probíhá výstavba maloobchodní pro-
dejny s potravinami a spotřebním zbožím Lidl. Bude ote-
vřena pro veřejnost na podzim letošního roku. Foto: -ps-

Revitalizací prošel prostor před bytovým domem Berá-
nek v Sokolovské ulici. Foto: -ps-

Výstupy z jednání krizového štábu města Čelákovic
Nouzový stav vyhlášený na území Česka v souvislosti s řešením migrační vlny velkého rozsahu kvůli 
válečnému konfliktu na Ukrajině skončil 30. června. Krizový štáb pravidelně vyhodnocoval bezpeč-
nostní situaci, která se na území města nezhoršila. Stejně tak se podařilo zajistit v Čelákovicích 
ubytovací kapacity pro válečné uprchlíky. A konečně ve školství je situace stabilizovaná a není nutné 
navyšovat kapacity škol. 
Ke dni 13. června bylo Ministerstvem vnitra evidováno v Čelákovicích celkem 473 osob s uděle-
ným pobytovým oprávněním. Mateřské školy navštěvovalo 5 dětí se statusem válečného uprchlíka, 
základní školy pak 62 žáků. Zvláštních zápisů se zúčastnilo na začátku června 9 dětí, které byly 
zapsány k předškolnímu vzdělávání, a 2 žáci přijatí do 1. třídy základní školy. Při mateřské škole 
v Rumunské ulici funguje adaptační skupina pro děti cizince migrující z Ukrajiny. Ministerstvo škol-
ství, mládeže a tělovýchovy na její činnost poskytlo dotaci. Od 1. června funguje adaptační skupina 
v pracovní dny od 8 do 16 hodin a navštěvuje ji 12 až 16 dětí.
S výstupy jednání Krizového štábu města Čelákovic je seznamována Rada města a rovněž jsou 
projednávány na zasedáních Zastupitelstva města.
Ministerstvo vnitra udělilo k 25. červnu na území Česka dočasnou ochranu 382 453 osobám. Ke 
stejnému datu nedošlo k zásadní změně počtu osob ani na území města Čelákovic, neboť se jednalo 
celkem o 479 osob. Podrobné informace pro Ukrajince jsou zveřejňovány na internetových strán-
kách www.nasiukrajinci.cz. 

Josef Pátek, předseda Krizového štábu,
Petr Studnička, místopředseda Krizového štábu
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obce, volební strana může na kandidátní listině 
uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet čle-
nů volených do příslušného zastupitelstva obce 
zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé 
číslo dolů, viz tabulku.
Zastupitelstvo města Čelákovic stanovilo usnese-
ním č. 26/2022/7 ze dne 15. června počet členů 
Zastupitelstva města Čelákovic pro volební období 
2022–2026 na 21 členů.

Přílohy kandidátní listiny:
n  prohlášení kandidáta
 -  na prohlášení musí být uveden název zastupi-

telstva obce, do kterého volební strana kandi-
dáta kandiduje, termín voleb (dny voleb);

 -  místo trvalého pobytu kandidáta (tj. měla by 
tam být úplná adresa trvalého pobytu podle 
OP), případně přechodného pobytu, jde-li o ci-
zince z EU;

 - datum narození kandidáta – ne rodné číslo;
 - vlastní podpis kandidáta.

n  petice u sdružení nezávislých kandidátů 
a nezávislých kandidátů

 -  potřebný počet podpisů voličů je uveden v ta-
bulce;

 -  podepisovat se mohou jen voliči do zastupitel-
stva dané obce (může ji podepsat i státní ob-
čan jiného členského státu EU, který je voličem 
a dosud nepožádal o zápis do dodatku stálého 
seznamu voličů);

 - hlasy kandidátů samých se nezapočítávají;
 -  náležitosti petice upravuje § 21 odst. 4 zákona 

 

ČELÁKOVICE 11 455 924 12 379 600 867 21 21

LÁZNĚ TOUŠEŇ 1 377 98 1 475 59 104 15 15

MOCHOV 1 027 391 1 418 57 100 11 11

NEHVIZDY 3 255 650 3 905 120 274 15 15

SVÉMYSLICE 483 55 538 25 38 7 9

VYŠEHOŘOVICE 621 55 676 28 48 9 9

ZELENEČ 3 025 189 3 214 120 225 11 11
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2022
Dny pro konání voleb do zastupitelstev obcí 
jsou stanoveny na:
n  pátek 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hod.
n  a sobotu 24. září 2022 od 8.00 do 14.00 hod.

Pověřený úřad Městský úřad Čelákovice je regis-
trační úřad pro podávání kandidátních listin pro 
obce: Čelákovice, Lázně Toušeň, Mochov, Nehviz-
dy, Svémyslice, Vyšehořovice a Zeleneč.
Kandidátní listiny se podávají registračnímu úřadu 
nejpozději 66 dnů přede dnem voleb, tj. nejpoz-
ději 19. července 2022 do 16.00 hod.

Kdo může podávat kandidátní listiny ve volbách 
do zastupitelstev obcí:
n  registrované politické strany a politická hnutí, 

jejichž činnost nebyla pozastavena;
n  koalice registrovaných politických stran a poli-

tických hnutí;
n  nezávislý kandidát;
n  sdružení nezávislých kandidátů;
n  sdružení politických stran nebo politických hnutí 

a nezávislých kandidátů.

Náležitosti kandidátní listiny:
n  název zastupitelstva obce;
n  název volební strany;
n  typ volební strany;
n  údaje o kandidátovi (jméno a příjmení; věk ke 

druhému dni voleb; pohlaví; povolání; část obce 
nebo obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 
pobytu, příp. přechodnému pobytu, jde-li o ci-
zince EU; politickou příslušnost; jde-li o koalici, 
název politické strany nebo politického hnutí, 
které kandidáta navrhlo, jde-li o sdružení poli-
tických stran nebo politických hnutí a nezávis-
lých kandidátů, označení politické strany nebo 
politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo 
označení, že jde o nezávislého kandidáta);

n  pořadí kandidáta na kandidátní listině;
n  jméno a příjmení zmocněnce volební strany 

a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu, není-li volební 
stranou nezávislý kandidát;

n  podpis zmocněnce volební strany; u nezávislé-
ho kandidáta podpis kandidáta;

n  jméno, příjmení, funkce a podpis osoby opráv-
něné jednat jménem politické strany nebo po-
litického hnutí, popřípadě jménem organizační 
jednotky, je-li ustavena.

Volební strana může na kandidátní listině uvést 
nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů vo-
lených do příslušného zastupitelstva obce. V ob-
cích, kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva 

o volbách do ZO.
n  v záhlaví petice a na každé její další straně 

musí být uveden
 - název volební strany;
 -  název zastupitelstva obce, do kterého volební 

strana kandiduje;
 - rok konání voleb.
n  údaje o petentovi, tj. jméno a příjmení voliče, 

datum narození, adresa místa trvalého poby-
tu (event. přechodného, jde-li o cizince EU, 
který má právo volit), podpis.

Způsoby podání kandidátní listiny:
n  osobně zmocněncem/nezávislým kandidátem;
n  prostřednictvím jiné osoby, než je zmocněnec/

nezávislý kandidát;
n  poštou – je-li kandidátní listina doručována poš-

tou, rozhodující je den (a v případě posledního 
dne i hodina) jejího doručení registračnímu úřa-
du, nikoliv den jejího podání u provozovatele 
poštovních služeb;

n  elektronicky – k elektronickému podání kan-
didátní listiny vydalo Ministerstvo vnitra  
stanovisko https://www.mvcr.cz/volby/clanek/
moznosti-elektronickeho-podani-kandidatni-lis-
tiny-a-jejich-priloh.aspx.

Vzory kandidátních listin, prohlášení kandidáta 
a petice jsou ke stažení na webových stánkách 
města Čelákovic www.celakovice.cz v sekci 
Volby.

Martin Chramosta, vedoucí  
odboru organizačního

Volební kampaň pro volby do zastupitelstev 
obcí upravuje § 30 zákona č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, v platném znění, a může být 
usměrňována nařízením a operativním opat-
řením kompetentních orgánů ve věci ochrany 
zdraví obyvatel v souvislosti s šířením koronavi-
ru SARS CoV-2 na území České republiky. 
Rada města Čelákovic v zájmu rovnosti kandi-
dujících volebních stran dále stanovuje:

Prezentace kandidujících volebních stran je 
možná:
n  přenosnými panely do výšky a záborové 

plochy max. 2 m, s podmínkou bezpečného 
instalování a rozmístění na veřejném pro-
stranství po dohodě s městem Čelákovice, 
nejdříve 30 dnů přede dnem konání voleb,

 úhrada: 75 Kč za 1 m2 a den;
n  akcemi a provozováním volebních stánků na 

veřejném prostranství po dohodě s městem 

Zásady prezentace kandidujících volebních stran na území města Čelákovic 
před volbami do Zastupitelstva města Čelákovic

Čelákovice,
 úhrada: 1 000 Kč/akce;
n  na plakátovacích plochách města Čelákovic, 

při dodržení zásady rovnosti kandidujících 
volebních stran, nejdříve 16 dnů přede dnem 
voleb, maximálně 1 plakát do velikosti A2 na 
1 stanoviště a dále za podmínek sjednaných se 
správcem plakátovacích ploch – Technickými 
službami Čelákovice, příspěvková organizace,
úhrada: bezplatně;
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Díky MAS Střední Polabí směřovaly
dotace do města ve výši 18 milionů korun

V předchozím programovém období Evropské unie 2014–2020 poskytla Místní akční skupina Střed-
ní Polabí dotace ve výši 67,3 mil. Kč do 13 členských obcí. 
 

Dotace byly rozděleny z Integrovaného operačního programu (IROP, 43,4 mil. Kč), Operačního pro-
gramu Zaměstnanost (OPZ, 9,4 mil. Kč), Programu rozvoje venkova (PRV, 12,9 mil. Kč) a Operační-
ho programu Životní prostředí (OPŽP, 1,6 mil. Kč).
Největší objem dotací směřoval na území města Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi (24,2 mil. Kč), 
následovaly Čelákovice (17,8 mil. Kč) a po nich s odstupem Káraný (8,1 mi. Kč), Nehvizdy (5,2 mil. Kč) 
a Zápy (3,7 mil. Kč).
Moc děkujeme za podporu a spolupráci, které si vážíme!

Josef Pátek, starosta, Petr Studnička, místostarosta I

Na území města Čelákovic byly podpořeny následující projekty:

Program Projekt – žadatel Dotace

IROP Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro hasičský sbor Čelá-
kovice – město Čelákovice 

6,2 mil. Kč

IROP Komunitní centrum Čelákovice – Římskokatolická farnost 3,3 mil. Kč

IROP Komunitní centrum ROUTA Čelákovice – město Čelákovice 2,6 mil. Kč

IROP Potravinářská výrobna těstovin a gnocchi – Polabský GRUNT 1,8 mil. Kč

OPZ Hravé příměstské tábory pro děti – M. Š. 343,5 tis. Kč

OPZ Komunitní centrum ROUTA – JURTA 1,7 mil. Kč

PRV Investice do zemědělských podniků – Čelákovice, J. S. 250,0 tis. Kč

PRV Pořízení pracovních nástrojů na multitifunkční stroj Avant – L. A. 169,5 tis. Kč

PRV Pořízení stanových plachet pro skautské středisko Čelákovice – Junák, 
český skaut – středisko Čelákovice

197,0 tis. Kč

PRV Modernizace vybavení firmy Studio Lumira, s. r. o. – Studio Lumira 140,0 tis. Kč

PRV Doplnění AV techniky – TV Port 112,5 tis. Kč

PRV Nákup AV techniky – TV Port 130,5 tis. Kč

PRV Výroba regionálních paštik Polabský GRUNT – Polabský GRUNT 296,4 tis. Kč

PRV Čelákovice – obnova fasády kaple sv. Jana Křtitele – město Čelákovice 400,0 tis. Kč

PRV 
Čelákovice – obnova fasády kaple sv. Václava, Císařská Kuchyně – město  
Čelákovice

216,0 tis. Kč

Území MAS Střední Polabí v programovém období 2014–2020. Zdroj: MAS – Střední Polabí, z. s.

Zdroj: MAS – Střední Polabí, z. s., úspěšné projekty 2014–2020

Obnova fasády na sedlčánské kapli byla zrealizována 
městem Čelákovice i díky dotaci MAS – Střední Polabí. 
Foto: -jp-

n  ve Zpravodaji města Čelákovic, pouze 
v č. 8/2022 s termínem pro odevzdání pod-
kladů k tisku do 10. 7. 2022, maximálně 
v rozsahu 1 sloupku, tj. 6 x 25,9 cm,

 úhrada: 35 Kč/cm2.
Cena plošné inzerce je stanovena usnesením 
Rady města Čelákovic č. 30/2019/6.5 ze dne 
26. 11. 2019.

Prezentace kandidujících volebních stran 
není možná:
n na webových stránkách města Čelákovic;
n  na oficiálním facebookovém profilu města 

Čelákovic;
n  prostřednictvím aplikace „Mobilní rozhlas“ 

města Čelákovic;
n v informačních skříňkách města Čelákovic;
n  na plakátovacích plochách města Čelákovic 

za úplatu.

V průběhu volební kampaně je zakázáno:
n  umístění přenosných panelů a plakátů na 

lampách veřejného osvětlení a ostatních 
stavbách v majetku města;

n  umístění přenosných panelů na náměstí 
5. května a přilehlých parcelách (č. 3201/1, 
3201/3, 3202/1, 3202/3, 3202/4, 3202/5, 
3202/6);

n  svévolné vylepování plakátů na plakátovací 
plochy města Čelákovic;

n  pořádání předvolebních akcí a provozování 
volebních stánků na místě a v době konání 
kulturních, sportovních či jiných akcí města 
Čelákovic, stejně tak akcí pořádaných orga-
nizacemi, které město Čelákovice zřizuje.

Pořádání předvolebních akcí a provozování voleb-
ních stánků je dále zakázáno na náměstí 5. květ-
na v době konání Polabských farmářských trhů 
provozovaných na základě smlouvy s městem 
Čelákovice a akcí pořádaných jinými subjekty na 
základě předchozího souhlasu města Čelákovic. 

Administrací volební kampaně dle těchto Zá-
sad je pověřen odbor školství, informací a kul-
tury Městského úřadu Čelákovice. Schváleno  
Radou města usnesením č. 12/2022/6.3 dne 
19. 4. 2022 s úpravou dne 14. 6. 2022 – usnese-
ní č. 17/2022/6.1. Josef Pátek, starosta
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VELKÝ PRÁZDNINOVÝ ROZHOVOR S VEDENÍM MĚSTA

Pane starosto, jak hodnotíte toto volební ob-
dobí čelákovické samosprávy?
JP: „Bylo nejklidnější a nejkonstruktivnější z hle-
diska politického. V Zastupitelstvu města se ne-
politikaří. Nehádáme se, domlouváme se a vzá-
jemně se respektujeme. Rada města funguje 
naprosto skvěle a operativně. Náročné však byly 
mimořádné výzvy, které období let 2018–2022 
doprovázely. Mám na mysli především krizové ří-
zení města související s pandemií covid-19 a ře-
šením migrační vlny velkého rozsahu.“

Co považujete do budoucna pro rozvoj měs-
ta za zásadní?
JP: „Budu moc rád, pokud bude na začátku 
příštího volebního období Zastupitelstva města 
schválen a vydán nový Územní plán Čelákovic. 
Na území města máme jasně vymezené roz-
vojové plochy v Záluží, v průmyslovém areálu 
Kovohutí a V Prokopě. Nepřeji si, aby se počet 
obyvatel města skokově zvýšil, chceme růst 
přiměřeně, zodpovědně i pro budoucí genera-
ce. Potenciál města nemá být vyčerpán během 
několika málo let. Zaměříme se na zkvalitňování 
podmínek k životu v Čelákovicích.“

Které investiční akce považujete za zcela zá-
sadní pro Čelákovice a jejich občany?
JP: „S blížícími se komunálními volbami se bez-
pochyby dozvíme, co v Čelákovicích chybí a co 
je nutné vybudovat. Nicméně jsem přesvědčen, 
že vybavenost našeho dvanáctitisícového města 
v blízkosti Prahy je velmi dobrá. Pokud se budu 
moci podílet se svým týmem na dalším rozvoji 
města, konstatuji, že pro nás je naprosto prio-
ritních pět investičních akcí – za prvé výstavba 
silničního obchvatu města v lokalitě Krátká Linva 
ve spolupráci se Středočeským krajem včetně 
přemostění železniční trati a dokončení její op-
timalizace Správou železnic v úseku Čelákovice 
– Mstětice, za druhé výstavba nového Domova 
pro seniory v lokalitě U Kovárny v samém centru 
města, za třetí dokončení výstavby parkovacího 
domu u železniční stanice Čelákovice, za čtvrté 

pokračování kompletní rekonstrukce veřejného 
prostoru ve staré zástavbě Jiřiny a zahájení rekon-
strukce ulic v Záluží a za páté rozšíření výukových 
prostor pro Základní uměleckou školu Jana Zacha 
v objektu Fontána v Rybářské ulici č. p. 155. Tyto 
investiční akce jsou projekčně připravovány tak, 
aby bylo možné získat stavební povolení, vysou-
těžit jejich zhotovitele a spustit jejich realizace. 
Zvažovat musíme finanční a provozní náročnost. 
Očekávám však diskusi o výstavbě nové sportovní 
haly či vybudování letního koupaliště.“

Jako starosta zastupujete město navenek 
a jste zodpovědný za rozpočet a finance 
města. Jak si v tomto ohledu vedou Čeláko-
vice?
JP: „Myslím, že toto hodnocení má dělat nezá-
vislý subjekt. Externí auditorská společnost kon-
statuje dlouhodobě, že hospodaření města Če-

V pořadí VIII. volební období zastupitelstva města se pomalu chýlí ke svému konci. Již tradičně jsou prázdninová vydání Zpravodaje věnována 
i rozhovorům s představiteli vedení města či členy Rady města. V červencovém Zpravodaji jsem položila otázky starostovi Josefu Pátkovi (JP) 
a místostarostům Petru Studničkovi (PS) a Miroslavu Opovi (MO). Pokud vás zajímají jejich odpovědi, přečtěte si tento rozhovor.

Na novém železničním mostu přes Labe je zavěšena lávka pro pěší a cyklisty. Na její vybudování získalo město 
Čelákovice dotaci ve výši 18 mil. Kč od Státního fondu dopravní infrastruktury. Foto: -ms-

lákovic je ve srovnání s ostatními územními celky 
– obcemi a kraji – vysoce nadstandardní a udrži-
telné. Město i všechny jeho organizace hospo-
daří účelně, efektivně a hospodárně. Nestěžu-
jeme si. Snažíme se získávat dotace a v tomto 
ohledu jsme úspěšní. Za vše hovoří nezpochyb-
nitelná a jednoznačná čísla – podíl pohledávek 
i závazků na rozpočtu města o objemu přibližně 
půl miliardy korun nepřevyšuje 3,5 %. A to, že 
se ve městě investuje, opravuje a jsme vyhle-
dávaným rezidenčním místem k bydlení, o tom 
svědčí hodnota majetku ve vlastnictví města. 
V roce 2011, když jsem byl první rok starostou, 
dosahovala hodnota majetku 1,63 mld. Kč, po 
deseti letech práce celého mého týmu se tato 
hodnota zvýšila o téměř jednu miliardu korun na 
2,57 mld. Kč. Víc k tomu nemá smysl dodávat. 
Ať si každý udělá obrázek o tom, zda se v Čelá-
kovicích podmínky k životu zlepšují, či nikoliv.“

Konkrétní opatření navazující na výsledky tohoto 
průzkumu jsou již v realizaci. Dochází například 
k postupné instalaci spořičů vody do škol, byly 
zahájeny úpravy distribučních sazeb, některé 
organizace města přistoupily i ke snižování hod-
not hlavních jističů, kde to umožňují připojená 
elektrická zařízení. 
V návaznosti na provedený průzkum hospoda-
ření s energiemi město rovněž zadá vypracování 
Energetické koncepce města. Tento strategický 
dokument bude definovat podobu projektů ko-
munální energetiky, určí efektivitu projektů finan-
covaných z dosažených úspor a navrhne změny 
ve výrobě tepla z centrálních zdrojů. To vše s cí-
lem snížit, jak jen to půjde, energetickou závis-
lost města na externích zdrojích energie, ať už 
je to nakupovaný plyn, nebo elektrická energie.
Společnost Q – BYT, která letos vstoupila do 
profesní Asociace dodavatelů tepla a techno-

logií, hledá ve spolupráci s dalšími dodavateli 
cesty, jak kompenzovat vzrůstající ceny energií 
i odběratelům tepla. Společnost se také připra-
vuje na nový způsob nákupu energií, který jí 
umožní efektivněji nakupovat energie prostřed-
nictvím burzy. Je však třeba přiznat, že napjatá 
situace na trhu tento záměr komplikuje, a tak 
bude možná nutné volit kombinaci nákupních 
strategií.
Protože je Q – BYT čistě městská společnost, 
chceme, aby svojí činností přinášela užitek i ob-
čanům, kteří od ní neodebírají teplo. Proto z její 
strany došlo k navázání spolupráce s poraden-
skou firmou v oblasti energetiky. Q – BYT tak 
může díky širšímu spektru partnerů nabízet dal-
ší služby od zpracování energetických projek-
tů, přes komunikaci s distributory a dodavateli 
energií, poskytování úsporných zařízení až po 
dodávky a instalaci fotovoltaických elektráren či 
tepelných čerpadel.

Město Čelákovice na energetickou krizi v rozsa-
hu svých možností a kompetencí reaguje, bude 
i nadále situaci pečlivě sledovat a přijímat kroky, 
které povedou k maximální úspoře finančních 
prostředků nejen města, ale i svých občanů.

Miroslav Opa, místostarosta II, 
 Marek Skalický, radní

pokračování ze str. 1

Kotelna. Foto: Věra Muzikářová



kulturazprávy z radnice

červenec 2022 / 9

Nový Sportovní areál J. A. Komenského bude dokončen během prázdnin, aby od září mohl sloužit pro výuku tělesné 
výchovy, sportovní subjekty i veřejnost. Areál bude spravovat Čelákovická sportovní, p. o. Foto: -ms-

U železniční zastávky Čelákovice-Jiřina vzniká nové parkoviště pro 57 aut. Vybudovány zde budou i cykloboxy pro 
úschovu jízdních kol. Foto: -ms-

Pane místostarosto, od roku 2018 jste dru-
hým nejvýše postaveným představitelem 
města. Jak hodnotíte aktuální situaci Čelá-
kovic?
PS: „Situaci hodnotím pozitivně. Agendu v rám-
ci vedení města máme rozdělenu, ale pracuje-
me jako jeden tým. Zatímco pan starosta Pátek 
s panem místostarostou Opou mají na starosti 
především tzv. tvrdé projekty, tedy investice, já 
zodpovídám především za tzv. měkké projekty. 
Do mé kompetence spadají agendy školství, kul-
tury, územního plánování, dopravní obslužnosti, 
protidrogové prevence či dotační politiky města. 
Zodpovídám za správnost strategických doku-
mentů města, ale i za vydávání Zpravodaje města 
či organizaci kulturních akcí. Koordinuji činnost 
deseti příspěvkových organizací, které město 
Čelákovice zřizuje, v oblasti školství a kultury.“

Jaké změny byste zmínil, které se vašich 
gescí v uplynulých čtyřech letech dotkly?
PS: „Jako učitel mám největší radost z toho, 
že ve školství ve všech jeho stupních máme 
dostatečné kapacity. Díky dostavbě Kamenky 
se kapacita školy zvýšila o 200 žáků, do mateř-
ských škol jsme letos přijali všechny dětí starší 
3 let, ale i většinu dětí dvouletých. Která obec či 
město v prstenci kolem Prahy nemá problémy 
s kapacitou škol? My naštěstí nikoliv. Dokon-
čujeme výstavbu nového objektu Městského 
domu dětí a mládeže v Kollárově ulici, zprovoz-
níme nový Sportovní areál J. A. Komenského 
u základní školy. Kultura byla po dva roky vý-
znamně utlumena kvůli koronavirové pandemii. 
Ale tuto dobu jsme využili na opravy a rekon-
strukce v kulturních zařízeních (elektroinstalace 
v Kulturním domě, střecha na Městské knihov-
ně). Máme každý rok celoroční téma, které jed-
notlivé akce i příspěvkové organizace propoju-
je. Věřím tomu, že samospráva města dokončí 
a po deseti letech práce vydá nový Územní plán 
Čelákovic. Nerezignovali jsme na projekt Pre-
vence rizikového chování dětí a mládeže, jehož 
součástí je i například Protidrogový vlak. Na 
dotačních prostředcích jsme letos rozdělili ob-
jemem peněz nejvyšší částku v historii. Máme 
nastavena jasná a transparentní pravidla.“

Nejste až příliš pozitivní?
PS: „Nemyslím si. To jsou objektivní fakta. 
Z mého pohledu město, Městský úřad, jednot-
livé příspěvkové organizace, kterých je třináct, 
i společnost Q – BYT fungují velmi dobře, byť 
vždy je co zlepšovat. Určitě si zaslouží poděko-
vání zaměstnanci, kteří v nich pracují, a jejich 
ředitelé. Jsem přesvědčen, že není-li to nut-
né, je žádoucí personální stabilita a dělání co 
nejmenšího počtu personálních změn. Vídáme 
se pravidelně na poradách, koordinujeme čin-
nosti, vyměňujeme si názory, vzájemně se re-
spektujeme a nasloucháme si. Největším pro-
blémem, který bude město tížit, jsou z mého 
pohledu personální záležitosti. Nejen stárnutí 
zaměstnanců, ale i nezájem pracovat na ně-
kterých pozicích. Velkým úkolem pro budoucí 
samosprávu města bude se nad tímto problé-
mem koncepčně zamyslet a přijmout vhodnou 
strategii.“

Pane místostarosto, mezi vaše kompetence 
patří především investiční akce. Jak byste 
zhodnotil tuto aktivitu města?
MO: „Rozsah investic jak počtem, tak objemem 
peněz je nejvyšší v historii. Je to dáno finanční-
mi možnostmi (dotace, prodej bytů v Milovicích, 
úspory města), personální a politickou stabilitou 
i stupněm připravenosti jednotlivých projektů. 
V uplynulých čtyřech letech proinvestovalo měs-
to na svém území téměř jednu miliardu korun, 
připočteme-li k tomu miliardové investice ex-
terních subjektů (např. Správa železnic, Národní 
technické muzeum) či soukromých společností 
(např. Lidl), pak je zřejmé, že investiční činnost ve 
městě je velmi intenzivní. A tomu jsem moc rád.“

Jaké investiční akce považujete na konci to-
hoto volebního období za nejvýznamnější?
MO: „V tomto ohledu myslím, že je to zřejmé. 
Dostavba Základní školy v Kostelní ulici – Ka-
menky včetně nového sportovního hřiště a re-
konstrukce tělocvičny Bios, optimalizací že-
lezniční trati vyvolané investice – rekonstrukce 
veřejného prostoru včetně vodohospodářské 
infrastruktury ve staré zástavbě Jiřiny a zavěše-
ná lávka pro pěší a cyklisty na železničním mos-
tu, výstavba kanalizace v Záluží, tři nové lávky 
přes Čelákovický potok, dvě nová dětská hřiště 
a mnoho dalších. A zapomenout nesmím ani 
na drobnější, přesto významné akce z hlediska 
hodnotového – opravy kapliček v Sedlčánkách 
a Císařské Kuchyni, kříž na městském hřbitově 
či oprava malé obřadní síně.“

Které investice jsou ve fázi výstavby?
MO: „Parkovací dům u nádraží, nový objekt 
MDDM v Kollárově ulici, skatepark na Městském 
stadionu, nový Sportovní areál J. A. Komenské-
ho. S výjimkou parkovacího domu, který by měl 
být dokončen na jaře 2023, budou ostatní inves-
tice dokončeny a předány do užívání v průběhu 
srpna a září letošního roku.“

Pánové, děkuji vám za čas, který jste věnovali 
odpovědím na mé dotazy!

Jarmila Volfová, radní
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Foto na straně 10: Jiří Suchý

Přivítáni do života byli tito noví  
občánci města Čelákovic
v sobotu 21. května 2022

František Chmela, Samuel Mazánek, Kevin Valenta,

Linda Jagerová, Sofie Řiháková, Vojtěch Bauer, Anastázie Třísková,

Miroslav Brejcha a Petr Nováček.

Vítání občánků
Obřad vítání občánků se již stal v našem městě tradicí a pevně věřím, že 
tradicí milou a mezi rodiči vítanou.
Na obřad zveme rodiče s dětmi ve věku přibližně šest až osm měsíců, 
podmínkou je trvalý pobyt dětí na území města Čelákovic. Pokud zde ro-
diče s miminkem bydlí, ale hlášeni k trvalému pobytu jsou jinde, je možno 
se o účasti na vítání občánků domluvit na odboru pro občanské záleži-
tosti.
Vítání občánků probíhá od září nebo října daného roku do května, případ-
ně června následujícího roku (školní rok).  Samotný obřad trvá přibližně 
20 minut, jeho slavnostní atmosféru zajistí prostředí obřadní síně a pře-
devším pak kulturní vystoupení dětí z Mateřské školy Přístavní a žáků 
Základní umělecké školy Jana Zacha. Součástí obřadu je uvítání nových 
občánků, podpis rodičů do pamětní knihy narozených, kde je uvedeno 
jméno, příjmení a datum narození jejich dítěte. Poté je předán rodičům 
dar v upomínku na slavnostní den. Během obřadu je možno fotografo-
vat a natáčet. Přítomen je také profesionální fotograf, který fotografuje 
pro Zpravodaj města Čelákovic, a je možno si domluvit i profesionální 
fotografování po skončení obřadu. Nijak neomezujeme počet příbuzných 
a hostů pozvaných rodiči dítěte, všichni jsou vítáni.
V březnu 2020 do našeho života bohužel vstoupila opatření k omezení 
šíření nemoci covid-19. Byli jsme tak nuceni konání obřadu vítání občán-
ků přerušit a nikdo z nás netušil, na jak dlouhou dobu. Přesto jsme slí-
bili pokračovat ve vítání občánků tam, kde jsme byli přerušeni, a přivítat 
všechny naše nové občánky.
Byli jsme proto velmi rádi, že od září 2021 jsme opět mohli v konání obřa-
du vítání občánků pokračovat, i když za zvýšených bezpečnostních pod-
mínek. Dětičky nám mezitím trochu povyrostly, a tak docházelo i k úsměv-
ným situacím, do té doby nevídaným. Dětičky občas pro dárek přišly „po 
svých“, nejednou jsme si za obdržení dárku vyslechli krásné „dík“.
V období od září 2021 do června 2022 jsme přivítali celkem 137 dětí, 
z toho 72 holčiček a 65 chlapečků. 
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří nám pomáhají vytvářet 
slavnostní atmosféru při vítání nových občánků města Čelákovic. 
Náš velký dík patří především dětem z Mateřské školy Přístavní za krás-
né přednášení básniček pod vedením paní učitelky Radky Křížové, dále 
žákům Základní umělecké školy Jana Zacha za uklidňující kytarové tóny 
pod vedením učitelů Jana Šturma, Dustina Vymera a Josefa Vacka.
Všem přejeme krásné léto plné sluníčka, zážitků a pohody, dětem z Mateř-
ské školy přejeme šťastné vykročení do „velké školy“ a mnoho úspěchů.

Radka Körnerová, vedoucí odboru pro občanské záležitosti

Horní řada zleva: Josef Vacek, Radka Körnerová, Jindra Chourová, Radka Křížová,  
dolní řada zleva: Lukáš Kříž, Abigail Rangelov, Dominik Lid, Ema Vašicová, Nela Přibylová, 
Ondřej Žilák. 
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Přivítáni do života byli tito noví občánci města Čelákovic

v sobotu 4. června 2022

Karolína Rysová, Viktorie Steidlová, Vojtěch Pikal, Ella Daňkovská,

Maxmilián Milde, Šimon Holý, Jakub Dovole, Anastázie Jančíková,

Marek Strach, Anežka Hanušová a Jiří Štěpánek.

Foto na straně 11: Jiří Suchý

v sobotu 18. června 2022

Jindřich Koníček, Stela Kubcová, Stella Rohlíčková, Petr Háse,

Aneta Janíčková, Melichar Michal Fiala, Petr Tomášek, Anežka Bačovská,

Matteo Horňák, Oldřich Bělina, Patricie Frajtová a Laura Pulchertová.
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PROMĚNA ULICE SOKOLOVSKÉ OKEM FOTOOBJEKTIVU

Celá ulice Sokolovská prošla zásadní změnou v části zelených ploch. S ohledem na přítomnost inženýrských sítí, a tím nemožnost vysadit v těchto plochách stromy či velké keře, 
byl stávající pokryvný porost včetně podložní zeminy odstraněn a po dočištění a položení tkané textilie byl umístěn štěrk a vysazeny okrasné trávy a trvalky.

I oba kruhové objezdy na koncích ulice doznaly změn, byly taktéž opatřeny kačírkem s výsadbou travin a trvalek v duchu celé Sokolovské. Foto na straně 12: Jana Vondráčková

V prostoru parčíku před bytovým domem Beránek byly vysazeny nové stromy, vybudovány nové mlatové cestičky, umístěny lavičky a instalovány herní prvky pro děti.

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

KONTAKT na koordinátorku seniorských 
aktivit:

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

tel.: 739 323 818.

Vážení a milí senioři,
prázdniny, dovolená, čvachtání ve vodě nebo 
zmrzka, to všechno jsou důvody, proč lidé léto 
prostě milují. Naše letní aktivity proto mají prázd-
niny, abyste mohli naplno užívat těchto a podob-
ných letních zábav a rekreace.
Pro skalní cvičence a příznivce pohybu s hud-
bou a ještě se skvělou náladou navíc, je tu ale 
pořád cvičení s Lenkou Skalickou třikrát v týdnu, 
a to lekce ranního probuzení – v pondělí a středy 
od 8.30 hod. a ve čtvrtek od 9.00 hod. je lekce 
s hudbou. Zváni jsou i pánové. Cvičí se ve studiu 
Marlen v bývalém zdravotním středisku v ulici 
Stankovského.
Při potížích s počítači, mobily a tablety je tu pro 
vás připravená Jaroslava Muchová, která vám 
pomůže zorientovat se v tomto složitém světě.
O programu ostatních aktivit s vašimi oblíbenými 
lektory se dočtete v dalších číslech Zpravodaje.
Všem dohromady přejeme krásné letní dny plné 
radosti, slunce a odpočinku dle vašich představ 
a snů.
Pokud by měl kdokoliv další zájem o rozesílání 
programů a aktivit seniorů, ozvěte se na e-mail: 
seniori@celakovice-mesto.cz.

Jana Vondráčková, koordinátorka  
seniorských aktivit

Foto: Jana Vondráčková

informace / inzerce

Občanská poradna  
pomůže v náročných 
životních situacích

Občanská poradna Respondeo v Čelákovi-
cích pomáhá lidem v těžkých životních situa-
cích, se kterými si nevědí sami rady. Nejčas-
těji řeší majetkoprávní vztahy, ale v poslední 
době přibylo problematických případů v sou-
vislosti se zvýšenými cenami energií.

„V posledním období jsme víc řešili energie, je-
jichž ceny dramaticky stouply. Radili jsme klien-
tům s výběrem dodavatele, protože se objevují 
různí nepoctiví obchodníci, kteří využívají nezna-
losti a nepozornosti klientů a dokáží je přesvěd-
čit k podpisu nevýhodných smluv. Jiným zase 
společnosti vyměřily velmi vysoké zálohy a do-
platky,“ říká Hedvika Stuchlíková, vedoucí Ob-
čanské poradny. 
Nicméně mezi případy, které poradna řeší, do-
minují majetkoprávní vztahy, rodinné právo, 
finance, případně pracovní právo či bydlení. 
„Velmi často jsou jednotlivé oblasti různě pro-
vázané. Například pokud se někomu rozpadne 
vztah, je třeba řešit vztahy k dětem, majetkové 
vztahy s partnerem a zároveň třeba bydlení. Ra-
díme klientům, jak to všechno zvládnout, na co 
mají právo, jak mohou postupovat a podobně,“ 
doplňuje Hedvika Stuchlíková. 
Podstatné je, že pomoc poradny je bezplatná 
a diskrétní. Kromě již zmíněných oblastí do-
káží pracovníci Respondea poradit s dluhy, 
exekucemi, insolvencí, rozvodem manželství, 
výživným, svěřením dětí do péče, ale například 
také se sousedskými spory. Zároveň své klienty 
mohou podpořit v komunikaci s úřady či věřiteli, 
případně jim zprostředkují kontakt s dalšími or-
ganizacemi.
Bezplatné poradenství mohou zájemci využít 
každou první středu v měsíci v budově radni-
ce. Další nejbližší pobočka občanské poradny 
Respondea je v Brandýse nad Labem – Staré 
Boleslavi v Komunitním centru u Podivena a má 
otevřeno každé pondělí od 12.00 do 16.00 hod., 
nicméně organizace působí v celé východní 
části středních Čech.
Více na www.respondeo.cz, tel.: 731 588 632 
nebo e-mailu: poradna@respondeo.cz.

Jolana Boháčková

Ilustrační foto: archiv poradny

CO NOVÉHO V KLUSU – 
KLUbu Seniorů

V květnu přijala naše pozvání Iva Soukalová, 
která si připravila povídání s promítáním o pří-
rodní zahradě. Dozvěděli jsme se mnoho za-
jímavostí a praktických rad. Odnesli jsme si 
domů i bylinky na zasazení. Moc děkujeme. 
Dalšího slunečného pátku zavelel kapitán Petr 
Luhan „vyplouváme“. A opravdu, u lávky jsme 

se ladně nalodili a pluli směr Lysá nad Labem. 
Kochali jsme se krásným Polabím a díky velkým 
zásobám jídla jsme přežili. Vrátili jsme se beze 
ztrát, plni dojmů a zážitků. Koncem května jsme 
mazali a mazali. Ponořili jsme se do světa po-
mazánek ručně společně vyrobených.
Začátek června byl slavnostní. K příležitosti Dne 
dětí jsme uspořádali mezigenerační setkání se-
niorů a dětí. Do této jedinečné akce s námi šly 
děti ze třídy Kuřátek z MŠ v Rumunské ulici pod 
vedením učitelek Ivy Hausteinové a Mileny Hníz-
dové. Připravily si pro nás pestrý program písní, 
básní, tanečků a senioři také zazpívali a společ-
ně s dětmi zatančili. Nakonec si vzájemně pře-
dali dárečky. To byste museli zažít – ta výměna 
úsměvů, potlesků, radosti, dojetí a vděčnosti. 
Nejlépe to vystihuje báseň jedné ze seniorek.

Jana Vachková

SETKÁNÍ
Minule nás parta dětí provokovala k dojetí
přišli kluci, děvčátka ze třídy jménem Kuřátka.
Písničky nám zazpívali, klaněli se, usmívali
zlatou bránu vystavěli, my jsme jim taky zapěli.
Spolu jsme pak v kolečku tančili pár tanečků
mezi nimi zlatý hřeb byla Honzy ruka vpřed.
Dárky jsme si vyměnili, dětičky se osvěžily
milé paní učitelky musí dávat pozor velký
na všechny čiperné děti, vždyť jich mají jako 
smetí.

L. S.

Mezigenerační setkání seniorů a dětí. Foto: archiv klubu
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střípky z činnosti 
městské policie

V případě potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

Na služebnu MP přišel místní recidivista s do-
tazem, zda nemá nějakou písemnost k převze-
tí. Prořekl se, že v noci přespal v chatě u Labe, 
což bylo vzhledem k jeho minulosti podezřelé. 
Strážníci zjistili, že chata, v které přespal, je vy-
kradená. Muž se k činu přiznal a zároveň sdělil, 
kde se nacházejí odcizené věci. 

Řidič kamionu oznámil strážníkům pokus o krá-
dež nafty. Když přicházel ke kamionu, utekla 
od něj neznámá osoba. Strážníci poblíž nalezli 
uschované plné kanystry s odcizenou naftou. 
Vzhledem k časové prodlevě se zloděje nepo-
dařilo dohledat, věc si převzala Policie ČR.

Hlídku MP kontaktoval dispečer nadnárodní 
firmy, neboť se jejich řidič už několik hodin ne-
hlásí a má u sebe vyšší finanční hotovost. Po-
slední lokalizace byla zjištěna v Čelákovicích 
u obchodního centra. Strážníci na místě nalezli
pohřešované vozidlo, ve kterém si řidič dopřá-
val „poobědový spánek“. Řidič se strážníkům
omluvil a kontaktoval dispečink.

Při obchůzce si hlídka MP všimla zraněné hrd-
ličky, která měla evidentně poraněné křídlo 
a nemohla vzlétnout. Odchytili ji a převezli do 
záchranné stanice.

Hlídka MP přijala oznámení o „divných mužích“, 
kteří se zvláštně pohybují po železničních kole-
jích. Uvedené osoby se podařilo dohledat. Byli 
to železniční fanoušci, kteří fotografují různé de-
taily při průjezdu vlaků.

Rybářská stráž si vyžádala součinnost strážní-
ků MP, neboť se někdo pokusil pytlačit na tůni 
pomocí sítě. Po pachatelích, kteří z místa utekli, 
zůstaly na místě pouze boty a oblečení. Ty za-
jistila hlídka Policie ČR. Z vytažené sítě se poda-
řilo zachránit několik ryb, ale několik kapitálních 
kousků bylo již uhynulých. Celková škoda byla 
vyčíslena na několik tisíc korun.

V ranních hodinách přijala hlídka MP oznáme-
ní od podnapilé ženy. Prý se jí snaží do domu 
dostat nechtěný muž. Bylo zjištěno, že uvedené 
osoby celý večer popíjely a žena pozvala ono-
ho muže k sobě domů na „intimní hrátky“. Než 
však došli domů, z noci byl den a muž „za světla 
vypadal jinak“, proto již nedostal svolení.

Majitel bytu oznámil spor s nájemníky, kteří 
opakovaně dělají problémy. Bylo zjištěno, že 
byt obývají osoby s bohatou kriminální minulostí 
a jedna z nájemnic je celostátně hledaná; proto 
byla předvedena na služebnu Policie ČR.

Občan oznámil hlídce MP, že mu někdo střílí do 
okna a že jedna kulička rozbila skleněnou výplň. 
Na místě byly nalezeny kuličky do airsoftové 
zbraně, událost si proto převzala Policie ČR.

Za mimořádnosti na železnici patří cestujícím omluva!
Vedení města Čelákovic vnímá značné problémy a stížnosti občanů na aktuální stav na železniční 
trati a s tím i stoupající rozhořčení občanů dojíždějících z Čelákovic do Prahy či ve směru Lysá nad 
Labem a zpět. 
Celou záležitost jsme v červnu řešili jak se zástupcem ředitele stavby Praha-Vysočany – Mstětice, 
tak i s ministrem dopravy Martinem Kupkou. Je nutné konstatovat, že naše trať patří k nejvytíženěj-
ším v České republice a také k velmi starým tratím, do které se dlouho neinvestovalo, a za plného 
provozu tak probíhá její kompletní rekonstrukce. 
Vznik mimořádností má v podstatě tři původce:
n  zhotovitel stavby – při zemních pracích dojde k přerušení kabelů, troleje a podobně;
n  správce železniční infrastruktury (Správa železnic) – nedostatečná kapacita a propustnost trati 

a omezení v dispečerském řízení;
n  dopravce (zpravidla České dráhy) – stane se, že vlak projede návěstidlo, že není souprava, že 

dojde k poruše soupravy.
Není to jednoduchá situace pro všechny. Za stavbu víme, že končí zemní práce a došlo k obnově 
provozu na vyloučené koleji. Za dopravce víme, že je mimořádný tlak na strojvedoucí, aby při prů-
jezdu opravovaným úsekem byli maximálně obezřetní. Správce železnice se snaží dělat maximum 
pro bezproblémové zajištění provozu. 
Ministr dopravy Martin Kupka se o tuto stavbu velmi zajímá, protože vnímá stížnosti občanů, byl 
i osobně na kontrolním dni stavby a byl rád za zpětnou vazbu od občanů Čelákovic. 
Stavba ještě nějaký čas potrvá a bude vyžadovat mnoho trpělivosti. Chceme vám sdělit, že vaše 
výtky komunikujeme dál a snažíme se vyvinout tlak na minimalizaci omezení a mimořádností v do-
pravě na naší železnici. 
Přestože město nemá žádné přímé nástroje, jak tuto situaci ovlivnit, všem se za současné nepříjem-
nosti velmi omlouváme. Situaci i nadále sledujeme.

Josef Pátek, starosta, Petr Studnička, místostarosta I

Změna Tarifu PID ve Středočeském kraji od 12. června
Od 12. června došlo na základě rozhodnutí Středočeského kraje k několika úpravám jízdného na 
linkách v systému PID ve Středočeském kraji. Nejvýznamnější změnou je zrušení bezplatné přepravy 
pro seniory nad 70 let v autobusech a sjednocení podmínek pro tuto věkovou kategorii v autobusech 
a vlacích PID. Senioři nad 70 let nově zaplatí poloviční jízdné, tedy stejně jako doposud platili senioři 
od 65 let. Další novinkou je zavedení výhodných krátkodobých i jednodenních jízdních dokladů pro 
přepravu jízdních kol a speciální zlevněné jízdné zavedené pro účastníky odboje a odporu proti ko-
munismu a válečné veterány. IDSK

Setkání na náměstí s gastrofestivalem Vinný košt v Če-
lákovicích navštívil i velvyslanec České republiky v Ma-
ďarsku Tibor Bial. Na fotografii je s organizátory Vinného 
koštu, manželi Jiřím a Lucií Vrtišovými. Místostarosta Petr 
Studnička se následně zúčastnil slavnostního obědu na 
Pražském hradě u příležitosti státní návštěvy prezidentky 
Maďarska Katalin Novák v České republice. A koneč-
ně v polovině června se uskutečnila návštěva zástupců 
Gymnázia Čelákovice na partnerské střední škole Dabasi 
Táncsics Mijály Gimnázium v Maďarsku. Foto: -ps-
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dopisy

Dne 26. července 2022 uply-
ne 5 let, co nás navždy opus-
til náš syn, táta a bratr pan  
Miroslav PETRŽEL.
Se stálou úctou a láskou 
vzpomínají rodiče a bratr Pe-
trželovi.

společenská kronika

Přestože zřizovatelem Gymnázia Čelákovice je Středočeský kraj, usiluje vedení města Čelákovic o rozvoj přátelských 
vztahů s gymnáziem. I proto místostarosta Petr Studnička předal úspěšným maturantům – absolventům maturitní 
vysvědčení za účasti ředitelky školy Barbary Holubcové a pedagogického sboru. Foto: -měm-

poděkování

Veřejné diskuze
V uplynulém „školním“ roce jsme se společně 
s vámi dotkli v rámci námi pořádaných veřej-
ných diskuzí čelákovické dopravy, městské 
zeleně i spolupráce města a Kraje, a úspěšně 
jsme tak navázali na veřejné diskuze pořádané 
v předcovidovém období.
Děkujeme vám za vaše názory a nápady a za 
váš zájem o veřejné dění. Přejeme vám krásné 
léto! Vaši PROČáci.
Jiří Kratochvíl, Sabina Hořejší a Miloš Bukač, 

PRO Čelákovice, z. s.

Rádi bychom touto cestou poděkovali vedení 
Základní školy J. A. Komenského, paní učitelce 
Marii Svobodové a všem učitelkám a učitelům 
třídy 8. C, kteří s námi prošli pro nás nelehký 
školní rok a byli nám oporou, za jejich erudici, 
laskavost, empatii a vstřícnost.

Zdeňka a Miroslav Tichých

Chtěla bych poděkovat tomu, kdo při sekání 
trávníku v ulici Miroslava Zachara vynechal sku-
pinky krásné luční, dříve poměrně hojně u nás 
rostoucí kytičky, hvozdíku kartouzku. Potěšil 
určitě nejen mě.

Helena Snítilá

Hvozdík. Foto: Helena Snítilá

Májové pietní akty
Letošní 9. květen – den ukončení nejstrašnější 
války v dějinách lidstva, den, kdy byla osvo-
bozena, zejména vojsky Rudé armády, naše 
Československá republika od nenáviděných 
nacistických okupantů, připadl na pondělí, tj. 
pracovní den. Tato skutečnost, zdravotní stav 
některých členů a v neposlední řadě i souběh 
pietních aktů v dalších obcích, které se uskuteč-
nily ve stejné době, se citelně odrazila na účasti 
občanů a hostů tradičních pietních aktů čelá-
kovického okrsku. Proto letos chyběli i přátelé 
z Prahy, kteří u pomníků vždy stojí čestnou stráž 
v dobových vojenských uniformách. 
I přes všechny výše zmíněné problémy jsme 
společně s našimi hosty, předsedy okresních 
výborů nejmenovaných stran Nymburka, Prahy- 
východ a zástupci velvyslanectví Ruské federa-
ce, kytičkami květů u 11 památníků a pamětních 
desek v Čelákovicích, Nehvizdech a Lázních 
Toušeni důstojně uctili památku obětí nejstraš-
nější války v lidských dějinách.
Hrdinství občanů, našich osvoboditelů i obětí 
této strašné války nesmí být nikdy zapomenuto.
Děkuji jménem pořadatelů, okresního výboru 
nejmenované strany Praha-východ a Městské 
organizace téže strany všem, kteří se pietních 
aktů zúčastnili a uctili památku všech, kteří obě-
tovali to nejcennější, co člověk má, svůj život, 
abychom my dnes mohli žít.

Vladimír Duník

chodíme kolem nich

Pamětní deska
Před osmdesáti lety, 23. června, zahynul ve stí-
hacím letounu Supermarine Spitfire velitel 312. 
československé stíhací perutě RAF, tehdy již 
Wing Commander (velitel křídla). Čelákovického 
rodáka, kapitána Aloise Vašátka, od roku 1992 
generálmajora in memoriam, jsme si důstojně 
připomněli již v květnu a pak zejména v červnu 
u rodného domu v nově upravené ulici. Všichni
tou ulicí, která má jeho jméno, často prochází-
me, aniž bychom si všimli pamětní desky z roku
1946. Generála mohl některým občanům připo-
menout koncem května také náhodný průjezd
přepravníku obsahujícího historickou stíhačku
Spitfire nočními ulicemi města asi na některou
z četných aviatických poutí. Pohotově vyfoto-
grafoval průjezd jeden z mých vnuků.
Trochu ve stínu Aloise Vašátka zůstával dlouho
další československý letec a čelákovický rodák
Walter Hnilička (* 24. března 1924), příslušník 311. 
československé bombardovací perutě RAF, ma-

Přepravník se stíhačkou Spitfire v ulici Jana Zacha. 
Foto: Martin Socha

jor in memoriam. V září 1943 se v daleké Kana-
dě rozhodl následovat mnoho svých vrstevníků, 
kteří vstoupili do československého zahraničního 
vojska. Po výcviku u protiponorkového letectva 
se pak jako radiooperátor stal členem posádky 
čtyřmotorového bombardéru B 24 Liberator Co-
astal Command (pobřežního velitelství), který pá-
tral po německých válečných hladinových lodích 
a ponorkách v Atlantickém oceánu a Severním 
moři. Dne 4. prosince 1944 krátce po startu ke 
cvičnému nočnímu letu z letiště Tain v severním 
Skotsku seržant (četař) Walter Hnilička zahynul 
v troskách letounu spolu s ostatními šesti členy 
posádky. To, že nezemřel v přímém střetu s ne-
přítelem, ani v nejmenším nesnižuje jeho podíl na 
odboji. Uznání za odvahu a hrdinství mu jistě pří-
sluší. Major in memoriam Walter Hnilička, který 
byl letos vzpomenut při oslavě konce 2. světové 
války na čelákovickém náměstí, by si možná také 
zasloužil pamětní desku v našem městě.

Ivan Vaňousek

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

Některé obce kupují byty dokonce zpět, a to za 
úplně jiné peníze (např. městská část Praha 3). 
Takovým příkladem určitě není naše město. Če-
lákovice na začátku 90. let 20. století použily 
bytový fond jako zástavu bance, aby mohla být 
vybudována čistírna odpadních vod, bez které 
se nemohlo město rozvíjet. 
V současné době město vlastní 490 bytů – pro 
srovnání: stejně tolik bytů vlastní počtem oby-
vatel čtyřikrát větší statuární město Mladá Bo-
leslav. Domnívám se, že velikosti města počet 
bytů odpovídá a umožňuje využít bytový fond, 
jak je potřeba. Je třeba zdůraznit, že příslušné 
ministerstvo ve vládách Andreje Babiše přes 
všechny sliby nedefinovalo podobu a parametry 
sociálního bytu. 
Vedení města se přesto této otázce kontinuálně 
věnuje a v případě potřeby je byt přidělen. Stej-
ně tak obsazování bytů v Domě s pečovatelskou 
službou se děje odpovědně ve spolupráci s od-
borem pro občanské záležitosti Městského úřa-
du a po posouzení pracovní skupinou pro bytové 
a sociální záležitosti. Nájemné činí 26 Kč za m2, 
což je velmi vstřícné. Je třeba splnit všechny 
podmínky, aby příslušný obyvatel využíval na-
bízených služeb a neřešil si pouze své bydlení. 
Pracovní skupina pod vedením dlouholeté před-
sedkyně Hany Machálkové se schází téměř ka-

Bytová politika patří mezi nejdůležitější oblasti, kterým se vedení města vždy odpovědně 
věnuje. V současné době se vede diskuse, jak velký podíl bytů si mají jednotlivé obce po-
nechat. Některé obce zprivatizovaly většinu bytů a nyní zjišťují, že ztratily důležitý nástroj, 
kterým mohly ovlivnit nejen skladbu obyvatel, ale především pomoc v sociální oblasti nebo 
nabídnout byty pracovníkům, které město potřebuje. 

ždý měsíc, její činnost je velmi potřebná – všem 
veliké poděkování – a i na základě jejich doporu-
čení Rada města kvalifikovaně rozhodne. Uvol-
něné byty jsou nabízeny formou obálkové me-
tody. V této po všech stránkách nelehké době 
je možnost získání městského bytu poměrně 
velká. Nabídka začíná na 150 Kč/m2 a měsíc 
a vzhledem k atraktivitě Čelákovic (Domov na 
Labi) je příznivá. Musím zdůraznit, že některé 
byty jdou do druhého a někdy i třetího kola, pro-
tože o ně není zájem. Neexistuje pravidlo, pro-
tože se často jedná i o menší byty, o které bývá 
zájem. Všem zájemcům doporučuji sledovat 
nabídky ve Zpravodaji města a na internetových 
stránkách města. Často se stává, že zájemci 
nedodrží všechna pravidla a nabídka musí být 
bohužel vyřazena. Zdůrazňuji, že je třeba uvést 
cenu, závazek zájemce, že na účet města složí 
jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného 
v souladu s ustanovením paragrafu 2254 občan-
ského zákoníku a Zásadami pronajímání bytů 
v majetku města Čelákovic, uvést identifikační 
údaje zájemce, prohlášení, že nevlastní objekt 
k bydlení, způsobilost k právním úkonům, po-
tvrzení, že zájemce není veden v Centrálním re-
gistru dlužníků ČR, prohlášení o trvalém pobytu 
a závazek složení jistoty ve výši 5 000 Kč, která 
bude zájemci vrácena v případě, kdy nabídka 

nebude vyhodnocena jako nejvýhodnější nebo 
bude započtena oproti skládané kauci v případě 
uzavření nájemní smlouvy. V loňském roce bylo 
obálkovou metodou přiděleno 11 bytů. 

Velikost bytu Počet přidělených bytů

1+1 7

2+1 3

3+1 1

Zdroj: Q – BYT Čelákovice

Opravy většího rozsahu proběhly v deseti by-
tech. Počet přidělených bytů je následující – 
v roce 2018 celkem 36, v roce 2019 celkem 12, 
v roce 2020 celkem 13 a v roce 2021 celkem 
20 bytů. V letech 2018–2021 bylo schváleno 
14  výměn bytů. Byty se nabízí opravené, zmo-
dernizované, na velmi slušné úrovni.
Město vlastnilo i 215 bytů v Milovicích. S někte-
rými nájemníky začínaly být stále větší problé-
my, obyvatelé nebyli našimi občany, takže ani 
nemohla existovat vzájemná spolupráce. Na 
Zastupitelstvu města byl schválen prodej bytů 
v Milovicích. Dosud je neprodaných 52 bytů, 
z toho 16 se nachází v různých fázích prodeje. 
Byty jsou nabízeny dle schválených pravidel, 
stávající nájemníci jsou upřednostňováni. I na 
základě těchto prodejů se plánuje výstavba 
domu seniorů v lokalitě U Kovárny, který v Če-
lákovicích chybí! Tento dům naplní potřebu 
obyvatel vyššího věku, kteří budou chtít bydlet 
přímo v centru města.
V roce 1996 byla vytvořena společnost Q – BYT 
Čelákovice (vlastněna 100 % městem), kte-
rá spravuje městské byty, stará se kompletně 
o jejich opravy a zároveň převzala správu byto-
vých domů. V této oblasti v poslední době velmi
vzrostla konkurence, přesto se společnosti daří
– pečuje o domy v Čelákovicích, v Milovicích,
v Lysé nad Labem, v Brandýse nad Labem,
v Lázních Toušeni, v Nehvizdech a v současné
době je v jednání správa bytového domu ve Vy-
šehořovicích.
Lidé často odmítají převzít odpovědnost za
svůj majetek. Nechtějí vykonávat funkce ve ve-
dení společenství vlatníků jednotek, kde přece
mohou přispět k zhodnocení svého majetku
i ovlivnit životní prostředí, ve kterém žijí. Přesně
to zobrazuje známý film z roku 2019 Vlastníci.
V tomto případě máme všichni možnost stá-
le neúnavně působit na pasivní spoluobčany
a zdůrazňovat jednoduché pravidlo – prospěch
musí jít ruku v ruce s povinností. Z tohoto důvo-
du Q – BYT přišel s iniciativou pomoci těm spo-
lečenstvím, které personálně neobsadí výbor.
Společnost je rozčleněna do čtyř oddělení:
správa nemovitostí, výroba a rozvod tepla, eko-
nomické oddělení a oddělení tržeb činností spo-
lečnosti. Společnost je dále držitelem licence na 
výrobu a rozvod tepla, výrobu tepelné energie
pro vytápění a ohřev teplé vody a její dodávku
do bytových a nebytových objektů. Provozuje
58 tepelných zdrojů, z toho 8 blokových kotelen
– 7 v Čelákovicích a 1 v Milovicích, 39 domov-
ních kotelen a 11 kotelen ve správě – 4 v Če-
lákovicích a 7 v Milovicích. Tepelné zdroje jsou
majetkem města (47 kotelen) nebo majetkem
vlastníků jednotek (ve správě 11 kotelen). Město 
postupně obnovuje technologické zařízení ko-
telen – např. proběhla obnova zařízení kotelny
K32 v Rumunské ulici.

Kompletní rekonstrukce fasády a opravy lodžií se dočkal bytový dům Na Stráni 1628 a 1629, který je ve vlastnictví 
města Čelákovic. Foto: -ps-
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Q – BYT připravuje stavbu nového domu ve Strojařské ulici na místě bývalé 
kotelny. Dům bude mít 9 bytů a topení má být řešeno pomocí tepelných 
čerpadel. Toto řešení reaguje na požadavky EU a zároveň je snaha snížit 
závislost na zemním plynu. Dům je nyní ve fázi stavebního povolení. 
V Česku je stále velmi rozšířená snaha bydlet ve vlastním objektu a podle 
posledních čísel v nájemních bytech bydlí pětina obyvatel. Průměr v EU 
činí 30 % nájemního bydlení. Z ekonomického hlediska je v současnosti 
stále těžší pořídit si vlastní bydlení, a proto počet nájemních bytů bude 
vzrůstat. Stejně tak někteří mladí lidé i podle sociologů volí takový způsob 
života a v budoucnu budou přibývat, začínají klást důraz na jiné priority, 
nežli je starost o majetek. Z tohoto důvodu by každé město i obec měly 
vlastnit odpovídající počet nájemních bytů, a i tak zkvalitňovat život svých 
občanů.
Objem činností společnosti Q – BYT Čelákovice byl z 80 % ve prospěch 
společníka (zřizovatele), tedy města Čelákovic. Činnost společnosti za-
jišťuje 18 osob včetně ředitele. Na základě smlouvy o zajištění výkonu 
správy nemovitostí uzavřené s městem Čelákovice spravovala společnost 
v roce 2021 celkem 552 bytů, z toho 491 v Čelákovicích a 61 v Milovi-
cích. V průběhu roku 2021 prodalo město celkem 67 bytů v Milovicích. 
Nájemné v roce 2021 činilo v Čelákovicích 82 Kč za m2 podlahové plochy, 
přičemž v loňském ani v letošním roce nedošlo k jeho zvýšení, nicméně 
u bytů přidělovaných na základě tzv. obálkové metody činí minimální ná-
jemné 150 Kč/m2/měsíc.
V rámci správy nemovitostí zajišťuje společnost pro vlastníka vedení
technické evidence domů, bytů, nebytových prostor, průběžnou kontrolu
a vyhodnocování stavebně technického stavu spravovaných nemovitostí,
běžnou údržbu a opravy nemovitostí, provádění všech povinných revizí
a kontrol vyhrazených technických zařízení, odstranění závad zjištěných
revizemi a kontrolami, plnění předepsaných povinností v oblasti požární
ochrany, zdraví a bezpečnosti uživatelů a hygienické ochrany spravova-
ných nemovitostí, provádění dezinfekce, dezinsekce a deratizace společ-
ných prostor bytů a nebytových prostor, dodávku médií pro řádné užívání
bytů a nebytových prostor, zejména dodávky pitné vody, tepla pro vytá-

Zateplen byl objekt čtyř bytových domů v majetku města Čelákovic v ulici J. A. Komenského 1645–1648. Cílem projektu, který byl podpořen z Integrovaného regionálního ope-
račního programu, bylo snížit energetickou náročnost budovy a emise, zvýšit komfort bydlení a snížit náklady na bydlení. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií. Foto: -dv-

pění, teplé vody, elektřiny a plynu, dodávky služeb nutných pro bezproblé-
mový provoz nemovitostí, např. úklid společných prostor, odvoz komunál-
ního odpadu, údržbu a servis výtahů apod.
Město Čelákovice poskytlo v době koronavirové pandemie významné 
úlevy živnostníkům a podnikatelům působících v nebytových prostorech 
vlastněných městem Čelákovice. Při úplném přerušení provozu bylo ná-
jemné po určitou dobu sníženo na 1 Kč/měsíc, při omezeném provozu 
byla stanovena sleva ve výši 50 % oproti původní sazbě. Za nebytové 
prostory bylo poníženo nájemné v roce 2021 o 484 530 Kč, a to výhrad-
ně v souvislosti s restriktivními opatřeními vyvolanými šířením infekčního 
onemocnění covid-19.
Mezi nejvýznamnější investiční akce v bytovém hospodářství v uplynulých 
pěti letech lze zařadit následující:
n  zateplení bytových domů č. p. 1645–1648 v ulici J. A. Komenského, 

akce probíhala v letech 2018–2019 s využitím dotace IROP, přičemž 
způsobilé výdaje na realizaci projektu činily 15,6 mil. Kč;

n obnova lodžií bytového domu č. p. 1581, která probíhala v roce 2021;
n  obnova fasády a lodžií bytových domů č. p. 1628–1629 v ulici Na Stráni, 

která probíhala v roce 2021.
Město Čelákovice plánuje postupně dokončit prodej bytových jednotek 
vlastněných městem Čelákovice na území města Milovic. Naopak aktuálně 
nejsou žádné úvahy o tom, že by byl plánován prodej bytů vlastněných 
městem na území Čelákovic.

Dovolte mi, abych závěrem jménem mým a jednatele Jiřího Havelky podě-
kovala všem zaměstnancům společnosti Q – BYT Čelákovice pod vedením 
ředitele společnosti Petra Kopeckého za práci, kterou odvádějí ve prospěch 
města a jeho občanů. Rovněž děkuji členům dozorčí rady Haně Machálkové, 
Marku Skalickému, Kateřině Znojilové a Lucii Chrůmové pod vedením před-
sedy Miloše Choury za činnost, která přispívá ke kontrole a dalšímu efektiv-
nímu rozvoji společnosti.

Téma zpracovala
Jarmila Volfová
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4. ČERVNA – SETKÁNÍ NA NÁMĚSTÍ IX + VINNÝ KOŠT

V sobotu 4. června se uskutečnilo na náměstí 5. května tradiční SETKÁNÍ NA NÁMĚSTÍ spojené s oblíbeným gas-
trofestivalem „Vinný košt“ a Polabskými farmářskými trhy. Foto: Zbyněk Vaníček

Již deváté Setkání na náměstí v 11.00 hod. zahájili na pódiu žáci ZUŠ Jana Zacha Čelákovice. Následovalo vy-
stoupení profesionální dětské kapely Pískomil se vrací, při kterém se bavili nejen děti, ale i rodiče. Foto: archiv KD

Cimbálová muzika Harafica svým folklorně laděným 
vystoupením navodila atmosféru Vinného koštu. Foto: 
archiv KD

Vrcholem večera bylo vystoupení Davida Kollera, který za-
plnil náměstí do posledního místa. Foto: Zbyněk Vaníček

Ve stáncích vinařů Starý Vrch, Gertner, Štěpán Maňák, 
Vinný sklep U Štipčáků, David Chocholatý, Holánek, 
Holakovský, Sv. Barbora, Jaštík a Bravenec se nalévalo 
pouze do festivalových skleniček zakoupených na místě 
za 100 Kč nebo do vlastní oblíbené skleničky na víno, 
pro kterou bylo nutné zakoupit si samolepku za 60 Kč. 
Tyto skleničky můžete využít na dalších akcích „Vinné-
ho koštu 2022“. Více viz www.vinnykost.cz. Foto: -dv-

Berenika Kohoutová se svou kapelou pomalu roz-
proudila diváky svými hity „Dělám stojky“ apod. Foto:  
Zbyněk Vaníček

Jan Kalousek oslovil publikum svými známými hity  
z 90. let a přelomu tisíciletí. Foto: Zbyněk Vaníček

Foto: -dv-
Program moderoval Dominik Vršanský. Foto: Zbyněk 
Vaníček
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6. SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL SEDLČÁNEK A CÍSAŘSKÉ KUCHYNĚ

Tradičně, jako vždy v minulých ročnících, byla 
i tentokrát oslava rozdělena na dvě části, krát-
ké slavnostní zahájení u pomníku padlým před 
sedlčánskou školou a následně kulturní pro-
gram na sokolském hřišti. V krátkých projevech 
na shromáždění u pomníku postupně promluvili 
předseda přípravného výboru Pavel Špalek, 
místostarosta I města Čelákovic Petr Studnič-
ka, předsedkyně osadního výboru Sedlčánky 
Lucie Chrůmová a významný rodák, velvysla-
nec ČR v Afghánistán generálporučík v.v. Jiří 
Baloun. Již nedílnou součástí všech zdejších 
akcí je vždy vystoupení místních dětí, souboru 
Sedlčánci, které následovalo vzápětí po pro-
jevech. Slavnostní ceremoniál byl ukončen 
uctěním památky položením věnce k pomníku 
padlým a nádherným provedením státní hymny 
v podání učitelů ZUŠ Jana Zacha Čelákovice.

O zajištění hlavní části odpoledního progra-
mu jsme tentokrát požádali ZUŠ Jana Zacha 
Čelákovice, a byla to dobrá volba. Ve více než 
dvouhodinovém bloku napříč různými hudeb-
ními žánry se postupně vystřídalo více než sto 
účinkujících žáků i učitelů a opravdu bylo na co 
se dívat a co poslouchat.
To při vytváření doprovodného programu jsme 
jednak vsadili na zavedené a již osvědčené ta-
háky, jako je předání pamětních listů a přivítá-
ní nových rodáků, dětí narozených mezi pátým 
a šestým Setkáním rodáků a oblíbenou výstavu 
historických fotografií na tabulích ve stanu upro-
střed hřiště. Ale také jsme zařadili dvě novinky, 
spolkem Orienťáček připravenou procházku 
po vsi s hledáním zajímavých míst podle mapy 
a prezentaci „Ukaž, co umíš“, kde v několika 
stáncích místní předváděli své výrobky a do-

V sobotu 11. června se v Sedlčánkách uskutečnilo 6. Setkání rodáků a přátel Sedlčánek a Cí-
sařské Kuchyně. Podle sportovní terminologie by se dalo říct, že se to podařilo až na třetí 
pokus. Třikrát jsme totiž zahájili přípravu na 6. setkání, ale dvakrát, v letech 2020 a 2021, jsme 
neuspěli a kvůli covidové pandemii jsme ji vždy museli přerušit a akci odvolat. Až napotřetí 
se to konečně povedlo a troufám si konstatovat, že to byl mimořádně zdařilý pokus. Všechno 
proběhlo tak, jak mělo, i počasí nám vyšlo skvěle.

vednosti. Jako dobrý nápad se ukázalo spo-
jení Rodáků s dětským dnem, kde si děti užily 
spoustu zábavy a rodiče měli trochu času si po-
povídat nebo si prohlédnout, co všechno jsme 
připravili. A kdo toho za celý den ještě neměl 
dost, mohl zaskočit do hospody Na Vošverku 
na večer s rockovou kapelou Shades.
Podle ohlasů, a hlavně podle atmosféry celého 
odpoledne, se 6. Setkání rodáků a přátel Sedl-
čánek a Císařské Kuchyně opravdu vydařilo. Co 
je ale ještě důležité, je fakt, že na přípravě a za-
jištění průběhu se společně podílely všechny 
místní organizace (Spolek SCK, Osadní výbor 
Sedlčánky, Orienťáček Sedlčánky, z. s., a T.J. 
Sokol Sedlčánky), stejně i jako řada dobrovolní-
ků, a každý přispěl svým dílem, tak jak to dříve 
bývalo na vesnicí normální. Velmi významnou 
podporu poskytlo město Čelákovice a sponzoři 
z řad místních podnikatelů. A co je výsledkem? 
Že nám to dodalo chuť a odvahu společně dál 
pokračovat, a ne za pět nebo dokonce zase za 
sedm, ale již za tři roky, v roce 2025 připravit 
další, již 7. setkání rodáků a již nyní vás na ně 
srdečně zveme.

Pavel Špalek, Spolek SCK

Foto: -dv-

Foto: -dv-

Foto: www.wooperdesign.cz

Foto: www.wooperdesign.cz Foto: www.wooperdesign.cz Foto: www.wooperdesign.cz

Foto: www.wooperdesign.cz Foto: www.wooperdesign.cz
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18. ČERVNA – MUZEJNÍ NOC A SVATOJÁNSKÁ DIVADELNÍ POUŤ
Na sobotu 18. června jsme společně se Základní uměleckou školou Jana Zacha, s Městskou knihov-
nou Čelákovice a za podpory města Čelákovic připravili bohatý program.
Akce navázala na poctu letci Aloisi Vašátkovi před jeho rodným domem ve Vašátkově ulici, který byl 
uveden dvojicí letounů JAS-39C Gripen a zakončen přeletem vrtulníku Mi-17. V infocentru muzea 
pak bylo možné zjistit o čelákovickém rodákovi více informací na malé výstavce nebo v síni Jana 
Zacha na přednášce Pavla Vančaty.
Park u knihovny se na několik hodin změnil ve vojenské ležení s ukázkami dobové techniky, výzbroje 
a výstroje od rakousko-uherské až po tu, kterou si ještě někteří návštěvníci pamatovali ze své vo-
jenské služby v Československé lidové armádě. Nádvoří muzea se pak stalo otevřenou scénou pro 
divadelní představení všech věkových kategorií žáků čelákovické umělecké školy. Program završil 
přelet historického letounu Hawker Hurricane nad tvrzí v Čelákovicích. Věříme, že se všem, kteří 
i přes nesnesitelné vedro přišli, program líbil.
V muzeu byla pro veřejnost k dispozici výstava Malý salón 2022, na náměstí venkovní výstava Osob-
nosti Čelákovic, v Městské knihovně zahajovala výstava obrazů Josefa Sadloně.
Děkujeme za návštěvu. Pavel Snítilý, zástupce ředitele Městského muzea v Čelákovicích

Foto na straně 20: Jiří Suchý
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kulturní dům
Sady 17. listopadu 1380, Čelákovice
tel.: 326 991 358
e-mail: info@kdcelakovice.cz
http://www.kdcelakovice.cz

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

pátek 8. 7. 18.00 hod.
FEFERON J. Ferlese
Letní scéna před KD.

sobota 23. 7. 18.00 hod.
DRUHEJ DECH
Country beat Ládi Weyrostka, letní scéna před 
KD.

sobota 30. 7. 18.00 hod.
SAXBAND
Letní scéna před KD.

sobota 6. 8. 18.00 hod.
F BAND M. Ferlese
Letní scéna před KD.

pátek 19. 8. 18.00 hod.
DRUHEJ DECH
Country beat Ládi Weyrostka, letní scéna před 
KD.

pátek 26. 8. 18.00 hod.
DRUHEJ DECH
Country beat Ládi Weyrostka, letní scéna před 
KD.

do pátku 26. 8.
Městská knihovna
KNIHOŽROUTI
Výstava ke knize Kláry Smolíkové a ilustrátorky 
Báry Buchalové přístupná ve výpůjčních hodi-
nách knihovny.

do pátku 26. 8.
Městská knihovna
VÝSTAVA OBRAZŮ JOSEFA SADLONĚ
Výstava přístupná ve výpůjčních hodinách 
knihovny.

do neděle 25. 9.
Městské muzeum
DVOUHLAVÝ PES ANEB ARCHEOLOGIE 
POD KAMENKOU
Vlastní výstava muzea o archeologických výzku-
mech provedených v areálu ZŠ v Kostelní ulici 
v letech 2005 a 2019 přístupná ve výstavní síni 
muzea denně 9.00–12.30 a 13.30–17.00 hod.

do pondělí 21. 11.
náměstí 5. května
VENKOVNÍ VÝSTAVA OSOBNOSTI ČELÁ-
KOVIC
„Naše město – naši lidé“ – výstava Městského 
muzea v Čelákovicích na venkovních stojanech.

čtvrtek 14. 7. 21.30 hod.
náměstí 5. května
ČELÁKOVICKÉ FILMOVÉ LÉTO
Letní kino – film: Mimořádná událost.

pátek 15. 7. 21.30 hod.
náměstí 5. května
ČELÁKOVICKÉ FILMOVÉ LÉTO
Letní kino – film: Myši patří do nebe.

sobota 16. 7. 8.00–11.00 hod.
Kostelní 22, vchod z ulice U Kovárny (domek 
Čeňka Jandy)
CHOVATELSKÁ BURZA
především akva-tera s možností využít chova-
telské poradny

sobota 16. 7. 21.30 hod.
park Na Hrádku
ČELÁKOVICKÉ FILMOVÉ LÉTO
Letní kino – film: Po čem muži touží 2.

pátek 29. 7. 9.00–11.00 hod.
Městské muzeum
ČELÁKOVICEMI ZNÁMÝMI I NEZNÁMÝMI
komentovaná vycházka městem

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

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

úterý 4. 10. 19.00 hod.
DOVOLENÁ PANÍ JOSEFY
Úspěšná francouzská komedie v podání Diva-
dla Ungelt Praha, hrají: J. Smutná, T. Nekudo-
vá, R. Valenta/O. Novák, vstupné: 490 Kč, platí 
sleva ZTP, senior 70+.

sobota 15. 10. 20.00 hod.
JASNÁ PÁKA TOUR
Koncert legendární kapely v čele s Michalem 
Ambrožem, Davidem Kollerem a Petrem Vá-
šou, vstupné: 350 Kč.

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

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

úterý 6. 12. 19.00 hod.
OSM EUR NA HODINU
Zběsilá komedie o sobectví i štědrosti, vstup-
né: 320 a 360 Kč, platí sleva ZTP, senior 70+.
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Ensemble 1631 – zleva Tereza Růžičková, Lenka Ha-
rigelová, Alena Maršíková Michálková. Foto: Tomáš 
Kopecký

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

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

Avízo publikace 
o čelákovické tvrzi

Na letošní prázdniny připravuje Městské muze-
um v Čelákovicích vydání první souhrnné publi-
kace o čelákovické tvrzi. Cílem kolektivu autorů 

Co se u nás děje
Knihovna je zavřená z důvodu čerpání dovolené 
od pondělí 4. července do pátku 15. července. 
Po dovolené otevíráme v pondělí 18. července 
a těšíme se na vás po celé léto!
Potřebujete inspiraci na výlet nebo dovolenou?
Potřebujete se seznámit s místem, kde strávíte 
volno? V knihovně najdete knihy s prázdnino-
vou tématikou: na dovolenou; na výlet, pěšky, 
na kole, nebo s kočárkem; průvodce; mapy; 
knihy, které vám volné dny zpříjemní; recepty, 
kuchařky; zavařování; návody, tvoření.

Výstavy
Až do 26. srpna si můžete prohlédnout výstavu 
obrazů malíře Josefa Sadloně a v dětském od-
dělení výstavu Knihožrouti ke knize Kláry Smo-
líkové a ilustrátorky Báry Buchalové. Výstavy 
jsou otevřené ve výpůjčních hodinách knihovny. 
Výstava ke knize Knihožrouti je v knihovně již od 
2. června a zahájila ji sama autorka Klára Smolí-
ková s druhými třídami ZŠ.

Hudba k vnitřnímu 
zamyšlení

Druhý letošní koncert Spolku pro varhanní hud-
bu byl spojen s významnými svatodušními svát-
ky – konal se v sobotu 4. června. Promyšlená 
dramaturgie podtrhla také mariánské zasvěcení 
čelákovického kostela, z jehož kůru zněly pro-
plétající se soprány, provokovaly k meditaci 
nad hudbou i obsahy. Kromě obecně známých 
autorů (G. Frescobaldi, J. Pachelbel – oba byli 
zastoupeni instrumentálními kompozicemi) 
jsme poznali i díla skladatelů pro nás nových. 
Centrem programu byla po částech provedená 
mše Cor meum haesit (Mé srdce plane) od ty-
rolského Christophera Satzla. Kolem ní se řadily 
kompozice, jež rozváděly a doplňovaly obecný 
mešní obsah. Koncert uzavřela skladba Alma 
redemptoris mater od Marc-Antoine Charpen-
tiera.
Za dlouhého potlesku sestoupily z kůru členky 
Ensemble 1631, komorního souboru pražské 
Lorety (Alena Maršíková Michálková – varhany, 
Terezie Růžičková a Lenka Harigelová – zpěv) 
a s vděčným publikem se rozloučily trojhlasným 
Aleluja. Stylově tak skončil podvečerní koncert, 
který všechny posluchače obohatil.

jer

bylo přiblížit čtenářům historii tvrze a vývoj její 
stavební podoby v několika tematických cel-
cích. Vznik a význam tvrzí jako malých feudál-
ních sídel obecně, vznik zdejší tvrze a její his-
torii v období držení feudální vrchností (církevní 
a světskou šlechtou či bohatými měšťany) do 
poloviny 16. století. Poté jako základ samo-
statného správního celku Hrádek Čelákovský 
s využitím k hospodářským, administrativním, 
hostinským a obytným účelům různých majitelů 
až do období po roce 1945, kdy byla tvrz pře-
vedena do operativní správy města. Tato část 
publikace líčí mimo jiné úsilí města o využití tvr-
ze pro muzejní účely, dramatické období počát-
ků rekonstrukce objektu v 70. letech 20. století 
a restituce po roce 1989, které vyvrcholily na-
vrácením tvrze do její nynější goticko-renesanč-
ní podoby. Popisu této podoby s upozorněním 
na významné původní slohové prvky je věnován 
text o architektuře tvrze. Publikace je vybavena 
mnoha reprodukcemi historických dokumentů, 
snímků zachycujících podobu tvrze před rekon-
strukcí a po ní, průběh rekonstrukce a zajímavé 
architektonické detaily.
O závěrečné slovo k publikaci jsme požádali 
starostu města Josefa Pátka a místostarostu 
Petra Studničku. iv

Setkání členů klubu se spisovatelkou Stanislavou Ja-
rolímkovou na terase knihovny. Foto: archiv knihovny

Klára Smolíková a Knihožrouti. Foto: archiv knihovny

Akce na terase
Začali jsme využívat i terasu u knihovny, kde již 
proběhlo několik akcí. Například setkání čtenář-
ského klubu pro dospělé Čaj o páté. Na posled-
ní schůzce před prázdninami se členové setkali 
s autorkou knih Stanislavou Jarolímkovou, která 
vyprávěla zajímavosti o světových osobnostech. 
Nebo „V knihovně to žije“ – sobotní akce při pří-
ležitosti Světového dne kulturní rozmanitosti.

Knihovna a rodáci
Knihovna se připojila k tradičnímu Setkání rodáků 
v Sedlčánkách. V sobotu 11. června byla pobočka 
knihovny v Sedlčánkách otevřená celé odpoled-
ne. Pro děti byla připravená výtvarná dílnička. Děti 
se s nadšením zapojily a vyráběly z papíru myš, 
medvídka, motýla, housenku, berušku nebo do-
pravní prostředek. Tuto pobočku můžete navště-
vovat každé úterý od 13.00 do 18.00 hod.
Pobočku V Prokopě máme otevřenou každý 
čtvrtek od 13.00 do 18.00 hod.
Další informace najdete na webových, faceboo-
kových i instagramových stránkách knihovny.

Naděžda Picková, ředitelka

Tvoření před pobočkou knihovny v Sedlčánkách při se-
tkání Rodáků. Foto: archiv knihovnyFoto: archiv knihovny
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Červnové rozloučení s projekty na zahradě Routy. Foto: 
archiv spolku

rc routa + 
mateřské centrum
Sedláčkova 107, Čelákovice 
Stankovského 1650, Čelákovice 
(zadní vchod budovy Obecního domu)
tel.: 739 033 163
e-mail: info@rc-routa.cz
http://www.rc-routa.cz
fb: Mateřské centrum Čelákovice a RC Routa

Zahrada a Jurta otevřeny pro veřejnost,  
pondělí–pátek, 10.00–18.00 hod. 
ZAVŘENO: 4.–6. 7.

Opékání buřtů a posezení na zahradě Routy, 
úterý 12. a 26. 7., 16.30–19.00 hod., s sebou 
buřty a dobrou náladu.

Rodinné bubnování, středa 13. a 27. 7., 
10.00–11.00 hod., zahrada RC Routa, s Janou 
Vachkovou, vítáni jsou rodiče s dětmi i jednot-
livci. Vstup 50 Kč/rodina, rezervace předem 
není nutná. 

Dobročinný obchůdek opět v provozu, ote-
vírací doba – úterý a čtvrtek 10.00–18.00 hod. 
(kromě 5. 7.), přijímáme letní věci, vyprané, 
čisté, neděravé a funkční. Oblečení a módní 
doplňky, domácí potřeby, hračky, dětské kni-
hy, šperky, sportovní vybavení.

Plavecké kurzy pro děti od 2 do 15 let, pod-
zimní kurz od 15. 9., přihlášky a informace 
na www.rc-routa.cz, tel.: 721 355 798 nebo  
e-mailu: plavani@rc-routa.cz.

Jazykové kurzy pro malé i velké studenty – 
opět od září 2022
Angličtina – dopolední anglická školička (pon-
dělí), angličtina pro děti z MŠ (pondělí) a ang-
ličtina pro školní děti v RC Routa (pondělí nebo 
středa odpoledne, skupiny dle úrovně). Převo-
dy dětí zajišťujeme. Lektory jsou rodilí mluvčí 
nebo z bilingválních rodin.
Němčina – pro děti od 5. třídy, pátek 14.00, 
15.00 a 16.00 hod., skupiny dle úrovně od za-
čátečníků po mírně pokročilé.
Více informací a přihlášky online na  
www.rc-routa.cz, tel.: 721 355 798.

volný čas

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

Kroužky pro školní rok 
2022/2023 – přihlašování
Již nyní se můžete hlásit do kroužků, které 
MDDM nabízí. Kompletní přehled naleznete na 
našich webových stránkách v sekci registrace 
online, kde po vytvoření účtu můžete přehled-
ně prohlížet naši nabídku a rovnou své děti při-
hlašovat. Naleznete tam sportovní, výtvarné, 
jazykové, řemeslné kroužky. Je možné se už 
přihlašovat i do nově otevřených kroužků pro 
Ekodomeček, který bude otevřen v Kollárově 
ulici v září. Místa se rychle plní, tak neváhejte 
a zajistěte si svá místa na kroužcích včas.
Od září otvíráme nově taneční oddělení. Cílem 
je sjednotit výuku tance pro všechny děti od 
nejmenších začátečníků až po závodní týmy. 
V MDDM pracuje šest zkušených tanečních lek-
torek, které se věnují několika tanečním stylům 
(street, hip hop, shuffle dance, disco dance, ae-
robik, show dance…). Společně chceme vytvo-
řit skupiny, které by mohly ve svých věkových 
kategoriích vystupovat a účastnit se závodů. 
Otvíráme nově taneční přípravku pro děti 
6–8 let, kde se děti naučí základy všech tanců 
a budou společně pracovat na své první cho-
reografii. Trénink bude dvakrát v týdnu a hlásit 
se můžete přes naše webové stránky.
Rozvrh tanečních kroužků:
n  Závodní taneční přípravka (6–8let), út + čt 

16.00–17.00 hod., tělocvična U Frigosů;
n  Disko dance (8–12 let), út 15.00–16.00 hod., 

tělocvična U Frigosů;
n  Street s Májou (8–11 let), st 17.00–18.00 hod., 

tělocvična U Frigosů;
n  Street s Májou II (11 a více let), st 18.00–19.00 

hod., tělocvična U Frigosů;
n  Street s Kájou (8–12 let), čt 17.00–18.00 hod., 

tělocvična U Frigosů;
n  Shuffle dance (11–15 let), pá 18.00–19.00 

hod., tělocvična v bazénu;
n  Shuffle dance (15 a více let), pá 19.00–20.00 

hod., tělocvična v bazénu.
Pro více informací k jednotlivým tréninkům mne 
kontaktujte na tel.: 724 051 035, hlásit se může-
te přes webové stránky registrace online.

Veronika Kratochvílová

Festival volnočasových 
aktivit 

Zveme vás v září na Festival volnočasových ak-
tivit, který se bude konat v sobotu 10. na zahra-
dě MDDM. V rámci zábavního programu budou 
představeny nabízené kroužky, bude možnost 
osobně se seznámit s lektory a případně se 
i přihlásit. 
Děkujeme všem lektorům, externím zaměst-
nancům i dobrovolníkům za uplynulý školní rok! 
Velmi nás těší přízeň dětí i rodičů, kterou nám 

zachováváte již řadu let. Přejeme vám krásné 
prázdniny, odpočiňte si od všech povinností 
a v září se budeme těšit opět na viděnou!

Veronika Kratochvílová

Projekty „Restartuj kariéru 
s Routou!“ se loučí

Vážení a milí účastníci a příznivci našich projek-
tů, po dobu téměř šesti let jsme vám byli prů-
vodci při změně vaší kariéry. Na základě vašich 
ohlasů vás Restart opravdu nastartoval, což nás 
moc těší. V neděli 12. června proběhlo na zahra-
dě Routy rozloučení s našimi projekty, děkuje-
me všem, kteří s námi přišli strávit příjemné od-
poledne, podělit se o své zkušenosti a novinky, 
sejít se s přáteli z kurzů. Celkem našimi projekty 
prošlo téměř 300 osob, absolvovali jste s námi 
na 50 kurzů (jazykových, počítačových, moti-
vačních), 9 běhů Restart klubu rodina a práce, 
4 běhy Manažerské akademie pro ženy, tisíce 
hodin poradenství (kariérového, pracovněpráv-
ního, psychologického), koučingu a mentorin-
gu. Více než dvěma třetinám z vás jsme pomohli 
k nové práci či nasměrování v kariérové dráze 
a máme radost, že jste naše aktivity hodnotili 
s nadšením. Všechny byly interaktivní, zážitko-
vé, vycházely z praxe a odrážely vaše potřeby 
a přání. Společně jsme se připravovali do (staro)
nové práce, hledali svůj potenciál, povzbuzo-
vali svoji akceschopnost i odvahu, psali živo-
topisy a zkoušeli pohovory nanečisto, hledali 
možnosti, jak slaďovat práci s rodinou, rozvíjeli 
své manažerské dovednosti a inspirovali se od 
sebe navzájem, poznali zkušené manažerky – 
mentorky, pilovali angličtinu i své počítačové 
dovednosti, vzdělávali se v oblasti pracovní-
ho práva. A krom nových znalostí, schopností 
a pracovních příležitostí vznikala i nová přátel-
ství a spousta pozitivní energie. Byli jste skvělí, 
a proto byl skvělý i náš projekt. Těšíme se, že 
se opět setkáme při realizaci dalších užitečných 
projektů, jako byly ty naše „restartí“. Projekty 
Restartuj kariéru s ROUTOU! a Restartuj kariéru 
s ROUTOU 2.0 byly realizovány Rodinným cen-
trem ROUTA a financovány z prostředků Evrop-
ského sociálního fondu, OP Zaměstnanost.

Markéta Javorská, Rodinné centrum ROUTA

CHARITA NERATOVICE 
U Závor 1458, 277 11 Neratovice

tel.: 315 685 190 
 http://neratovice.charita.cz

e-mail:
sekretariat@charita-neratovice.cz

Charita Neratovice provozuje  
zdravotní a sociální služby ve vlastním  

sociálním prostředí klienta.
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Školní rok skončil, 
rekapitulujeme

Letošní školní rok je za námi a my se za ním 
ohlížíme. V září jsme sice nastoupili do lavic, 
ale s hrozbou covidu za zády, s pravidelným 
testováním, s obavami, abychom zase nemuseli 
zůstat doma na online výuce. Děti si přivykaly 
na běžnou výuku, postupně se obnovovaly i mi-
moškolní akce a aktivity – výlety, exkurze, před-
nášky, semináře. Když už vše vypadalo, že jsou 
problémy za námi, přišla válka na Ukrajině, přiliv 
ukrajinských žáků, opět nová nařízení a nové si-
tuace, které jsme dříve neřešili. Vše zvládáme 
a těšíme se na zasloužené prázdniny, abychom 
byli zase v plné síle připraveni na nové, mnohdy 
nečekané události.
Děkujeme městu Čelákovice za poctu učitelům, 
kterou jim vzdalo uspořádáním slavnostního ve-
čera 27. března s předáním plaket J. A. Komen-
ského. Všichni naši učitelé si večer užili a hod-
notili velmi pozitivně. 
Děkujeme SRPŠ, se kterým jsme se po dlou-
hých dvou letech setkali v květnu ve sborovně 
školy. SRPŠ přispělo částkou 150 000 Kč na in-
formační panel AmosVision, zainvestovalo část-
kou asi 100 000 Kč výměnu části plechových 
šatních skříní za dřevěné, rozloučilo se se skvě-
lým dlouholetým předsedou panem Žemličkou 
a zvolilo nové vedení. To už svolá další schůzi 
v listopadu 2022. 
Zakoupili jsme 27 nových počítačů do jedné 
ze stávajících PC učeben a zřídili další – už tře-
tí – PC pracovnu pro 1. stupeň v přízemí školy. 
Zakoupili jsme několik dalších dataprojektrorů 
a druhý informační panel. Propojili jsme celou 
školu wifi, pod vedením učitele pro potřeby výu-
ky je wifi síť přístupná i žákům. Zpracovali jsme 
projekt na obnovu a rozšíření kamerového sys-
tému. 
Obnovili jsme tradiční školní akce jako je 
Slavík a Slavíček v atriu – pěveckou sou-
těž tříd 2. a 1. stupně, TOP 10, sportovní dny 
1. i 2. stupně a branný den pro oba stupně.
Pozvali jsme do školy nevidomou paní Komár-

Areál Základní školy v ulici J. A. Komenského. Foto: archiv školy

houbařské okénko

Holubinka namodralá 
a holubinka doupňáková

V posledních článcích jsme psali především 
o houbách netradičních, které jsou zajímavé
z hlediska mykologického, ale z hlediska vyu-
žití v kuchyni nikoliv. Vzhledem k začátku čer-
vence a potenciální naději na letní houbařskou
vlnu se tentokráte zaměříme na houby kuchyň-
sky velmi dobře využitelné. Pokud panují příz-
nivé podmínky (žel, v době psaní tohoto článku
to pro letošek moc nadějně nevypadá), nastá-
vá v průběhu července letní houbařská sezo-

Holubinka namodralá. Foto: Ondřej Tomeček

na, která je charakterizovaná jak ranými druhy 
hřibovitých hub, tak především růstem letních 
jedlých druhů holubinek, jako jsou nazelenalá, 
mandlová, chromová, černající, podmračná 
a také namodralá a doupňáková (ve starších 
atlasech uváděna jako sivá).
O posledních dvou je pak tento článek. Jedná 
se o dva druhy, které na první pohled nejdou 
jeden od druhého rozeznat. Oba mají klobouk 
barevně velmi variabilní – od zelené přes mod-
rofialovou až po olivově nahnědlou. Třeň je bílý, 
ve stáří rezavějící. Obdobně lupeny jsou také 
bílé, později smetanové a ve stáří mírně reza-
vějící. Plodnice jsou 5 až 10 cm velké – přičemž 
holubinka namodralá má tendenci vytvářet 
o něco větší a robustnější (masitější) plodnice.
Rozlišovací znaky jsou dva. Holubinka doupňá-
ková má lupeny stejně jako většina holubinek 
křehké a lámavé. Naproti tomu holubinka na-
modralá má lupeny nelámavé – jako mastné/
špekové. Dalším rozlišovacím znakem je barva 
výtrusného prachu: u namodralé je čistě bílá 
a u doupňákové je barva spíše smetanová. 
V obou případech se jedná o velmi hojné 
houby. Doupňáková preferuje především ní-
žinné listnaté lesy (duby). Namodralá roste 
jak v listnatých, tak v jehličnatých lesích a její 
silnější růst začíná až v nadmořské výšce asi 
350 m. V nejbližším okolí Čelákovic je proto 
hojnější holubinka doupňáková. Ač se jedná 
o především lesní druhy, mohou se vyskytnout
i v městských parcích a alejích. Kuchyňsky 
jsou to výborné, velmi chutné a všestranně 
využitelné houby. Obě jsou dokonce „kodexo-
vé“ – tj. je povoleno je sbírat za účelem dalšího 
prodeje.
Na závěr chceme popřát všem čtenářům-hou-
bařům do letošní houbařské sezony patřičnou 
dávku houbařského štěstí. Budete-li mít jaké-
koliv pochybnosti či nejasnosti v případě svých 
úlovků, bez váhání se obraťte na členy našeho 
houbařského spolku. Kontakty: Miroslav Rudolf 
(604 836 690), Ondřej Tomeček (773 902 576), 
e-mail: spolekhoubomil@seznam.cz. Zvláště
budeme rádi, když nás upozorníte na růst hub
(i nejedlých) přímo na území Čelákovic.

Miroslav Rudolf a Ondřej Tomeček, 
Spolek houbařů Čelákovice

kovou s vodicím psem Deminkou, aby děti blíž 
nahlédly do života slepého člověka, poznaly 
jeho malé-velké problémy, ale také neuvěřitelný 
optimismus této obdivuhodné ženy. 
Učitelé se v atriu při svém závěrečném setkání 
v předvečer ukončení školního roku rozloučili 
s těmi, kteří už další rok na škole učit nebudou. 
Přejeme všem dětem krásné prázdniny, všem ro-
dičům krásnou dovolenou, všem učitelům hodně 
odpočinku a těšíme se na setkání v září 2022.

Alena Pechalová, ředitelka

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

Holubinka doupňáková. Foto: Miroslav Rudolf
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TJ Sokol Čelákovice
Opět to zacinkalo!

Po úspěšném župním přeboru se vždy 2 nej-
lepší závodníci ve své kategorii nominovali i do 
celorepublikového kola Přeboru sportovní vše-
strannosti, ve kterém poměřilo síly v závodu ve 
sportovní gymnastice, atletice, plavání a šplhu 
celkem 103 závodníků mladšího žactva, 109 zá-
vodníků staršího žactva a 70 závodníků dorostu 
a dospělých. Z TJ Sokol Čelákovice si postup 
vybojovalo celkem 12 závodníků (z 15 možných).
Republikové klání mladšího žactva se konalo ve 
dnech 27.–29. května v Pardubicích, kde se daři-
lo zejména našim nejmladším dívkám. Ke 3. mís-
tu v hodu gratulujeme Karolíně Prokopovičové 
a k pátému místu ve šplhu Kristýně Jánové, která 
zůstala v celkovém přeboru všestrannosti těsně 
za dveřmi top-ten. Dále svůj první republikový 
start zdárně zvládli Tom Uzel a Sissi Částková.
O týden později se v Praze konaly přebory star-
šího žactva, dorostu a dospělých. I zde měly Če-
lákovice své zastoupení, a to jak v ženských, tak 
mužských složkách. Své skvělé výkony předvedli 
Tomáš Kasík, Nikola Majerová, Nela Sekaninová, 
Eliška Růžičková, Šárka Slováková, Kateřina Kon-
fršotvá, po vysněné top-ten sahala Karina Berdar 
a krásné druhé místo z vytrvalostní trati vyfoukla 
mladým závodnicím naše trojnásobná maminka 
Zuzana Částková. Všem děkujeme za vzornou 
reprezentaci a přejeme hodně sil do další sezony. 
Zájemce o sportovní všestrannost rádi uvítáme 
v týdnu 23.–30. září při akci Sokol spolu v pohy-
bu – více info sledujte průběžně na našem IG, 
FB či www.sokolcelakovice.cz.

Veronika Duníková

Naši mladší žáci v Pardubicích. Foto: archiv jednoty

2 zlaté a 2 stříbrné pro malé gymnastky!

Malé gymnastky spolku AKTRA.cz. Foto: archiv spolku

V nových prostorách AKTRA.cz se i v tomto školním roce rozjely pravidelné, a přesto jednotlivé, 
lekce volnočasových aktivit pro děti od 3 let. Výtvarníci mívají velkou radost z každého podařeného 
díla, většinou si své výtvory odnáší rovnou domů a maminky a tatínkové tak vidí hned, jak se jim daří. 
Z hodin jógy chodí děti plny zážitků a rodiče vidí, jak se tvoří jejich osobnost a jak odbourávají stud. 
Ale čím se vlastně pochlubily děti ze sportovek a gymnastiky? Že pořád jen běhají, skáčou a nevydrží 
chvíli v klidu? Tak to se pletete. Kdo si našel čas 4. června a přijel nás podpořit na závody nejmlad-
šího žactva, viděl, jak moc jsme „makali“. 
Z několika kroužkových skupinek jsme vyslali celkem 7 dívek, které nás v Lysé nad Labem repre-
zentovaly. Šlo o jejich první závody! V nejmladší kategorii odstartovala Zoe Sama Mariam, stříbrnou 
medaili vybojovala Ema Uzlová a zlatem byla odměněna Sára Pokorná. V kategorii předškolních 
dětí za nás bojovaly Alžběta Hartmanová, Markéta Prokopovičová, stříbro přivezla Natálie Rollová 
a s velkým náskokem všechny porazila a zlatou medaili vybojovala Malvína Boháčková.
Všechny děti z pohybových kroužků pro radost, které pořádáme do 7 let věku, se nadále mohou 
připravovat ve sportovních oddílech TJ Sokol Čelákovice. Přejeme všem, aby je nejen medailové 
úspěchy těšily i ve starších kategoriích.

Zuzana Prokopovičová, AKTRA.cz

Úspěšná sezona SK karate Dragon
Zisk 214 medailí, to je průběžná bilance Sportovního klubu karate Dragon v polovině letošního roku. 
Naši reprezentanti se zúčastnili osmi národních a mezinárodních soutěží, na kterých jsme se vždy 
umístili mezi nejlepšími kluby. 
Jednoznačně nejúspěšnějším turnajem bylo Mistrovství ČR FSKA 2022, kde naši reprezentanti vy-
bojovali v individuálních a týmových kategoriích celkem 49 titulů. Náš tým se stal nejúspěšnějším 
klubem turnaje, titul mistr ČR si odvezlo 20 reprezentantů našeho klubu. Ocenění za nejlepšího 
závodníka a závodnici si odvezli Dalibor Kolínko a Eliška Mihalčatinová.
Další turnaje, na kterých jsme velmi dobře zabodovali, byly Wakizaši Cup, Vamberecký lvíček pro 
začínající závodníky a samozřejmě dvě kola Národních pohárů, které jsou nominačními turnaji na 
MČR Českého svazu karate. 
Nejvyšší počet ocenění v letošním prvním pololetí získali následující reprezentanti klubu: Daniel 
Brejcha, Denisa Brejchová, Jakub Fidler, Eliška Fidlerová, Jan Hoffmann, Václav Hudeček, Tereza 
Jindrová, Anna Karvánková, Leontýna Karvánková, Dalibor Kolínko, Natálie Kůrková, Matěj Lippert, 
Eliška Mihalčatinová, Marek Nový, Matyáš Richter, Tomáš Růžička, Leila Sánchez, Eliška Skálová, 
Štěpán Svoboda, Karolína Šálová a Barbora Žižková. 
Všem reprezentantům gratulujeme a věříme, že tato úspěšná medailová série soutěží bude pokračo-
vat i nadále. V druhé polovině roku nás čeká mnoho turnajů včetně Mistrovství Evropy a Mistrovství 
světa. O průběhu a případných výsledcích vás budeme informovat v následujících vydáních tohoto 
periodika.

Martin Brejcha

karate

Úspěšní reprezentanti SK karate Dragon na Mistrovství České republiky FSKA 2022, kde vybojovali 23 titulů mistr 
ČR. Foto: archiv klubu
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Úspěchy spolku Atletika Čelákovice

Nástup malých atletů Atletiky Čelákovice, z. s., na Městském stadionu v Čelákovicích 15. června. Foto: Radim 
Vysloužil

V úterý 31. května se konal 61. ročník Zlaté tretry. Na tuto událost se sjíždějí nejlepší atleti světa, aby 
ukázali své výkony. Zlatá tretra je největší mítink na českém území a druhý ve světových soutěžích, 
hned po Diamond League. Tento svátek atletů je hned od vzniku spojen s Čokoládovou tretrou, 
soutěží zaměřenou na mladé atlety do 11 let. Ze šesti čelákovických atletů se přes čtvrtfinálová kola 
Čokoládové tretry dostaly do semifinále hned tři naše svěřenkyně. Závod, který se konal na stejném 
stadionu jako Zlatá tretra, byl spojen s neopakovatelnou atmosférou a byl pro všechny naše atlety 
(Kačka Modráková, Anetka Šupová, Barča Vysloužilová) obrovským zážitkem a cennou zkušeností. 
Holky zůstaly jen těsně za branami hlavního finále, které je součástí programu Zlaté tretry.
První červnový pátek byl na Městském stadionu v Čelákovicích ve znamení 2. kola krajského přeboru 
přípravek, které z pověření atletického svazu pořádáme. Celkem 190 atletů v 19 týmech ze SČK sou-
těžilo ve čtyřech disciplínách (skok do dálky, hod raketkou, běh 600 m a štafeta 50 m). 
A hned týden nato proběhlo třetí, předposlední kolo ve Staré Boleslavi a opět v nabité konkurenci 19 
týmů. V průběžných výsledcích je naše A družstvo na nádherném druhém místě, hned za oddílem 
Atletiky Líbeznice. Jsme neuvěřitelně hrdí na naše atlety, kteří jdou jak do tréninků, tak do každých 
závodů naplno a s cílem překonávat sebe sama.
Naše svěřenkyně (Monika Paloušová, Sára Smetanová, Nela Krojidlová a Tereza Vojtíková), které 
hostují za Atletiku Nehvizdy, výrazně pomohly týmu k prvnímu místu v 2. kole krajského přeboru 
družstev žactva. Holky mají dobře našlápnuto na finále. 
Již tradičně se k závěru školního roku konají Velké oddílové závody Atletiky Čelákovice. Ani v tomto 
roce to nebylo jinak. Ve středu 15. června byl náš malý oddílový svátek a přišla si ho užít většina našich 
svěřenců i rodičů. Celé odpoledne bylo ve znamení atletiky a zdravého pohybu. Do disciplín (60 m, hod 
raketkou, skok do dálky a běh na 200 m) šli všichni naplno a s chutí vyhrát.
A nezůstalo jen u závodění. Díky letním teplotám proběhla velká vodní bitva, která strhla úplně všech-
ny. Nechyběla ani zmrzlina, buřt na ohni a příjemné posezení s rodiči. Na závěr nabitého odpoledne 
obdrželi všichni účastníci diplomy a medaile, protože tento den vyhrál úplně každý. 
Děkujeme našim atletům za jejich nadšení do tréninků a budeme se opět těšit v září na stadionu. 
Pro doplnění závodního družstva mladších žákyň přijímáme dívky ročníků 2010, 2011. Podmínkou 
je chuť závodit. Informace oddílu a kontakty najdete na našich stránkách www.atletikacelakovice.cz 
nebo na fb profilu https://www.facebook.com/atletikacelakovice.
Přejeme všem našim atletům krásné prázdniny!

Miroslav Šup a Radim Vysloužil, Atletika Čelákovice, z. s.

Závěrečná velká vodní bitva. Foto: Radim Vysloužil

agility

Čelákovice ve světě agility
Ve dnech 18.–22. května proběhl v holandském 
Ermelu Světový pohár v agilitech WAO 2022. 
Zúčastnilo se jej 30 zemí ze všech kontinentů 
a více než 400 závodníků. ČR zde získala 5 me-
dailí. Fantastické výsledky zde předvedla i Kate-
řina Marešová. Se svým mladým pejskem Cou-
dym získala stříbrnou medaili ve své kategorii 
mezi juniory a ze tří hlavních disciplín byla dva-
krát v širším finále mezi dospělými. V jedné pak 
obsadila celkově vynikající 6. místo. Celkem zde 
absolvovala 7 náročných běhů a většinou s vel-
kým úspěchem. Výsledky zde jí zajistily přímý 
postup na Mistrovství ČR dospělých. V červenci 
se navíc zúčastní MS juniorů, kam se již kvali-
fikovala 2. místem v celorepublikové kvalifikaci.

Vladimír Mareš

Společné foto. Foto: soukromý archiv

Při závodu. Foto: soukromý archiv
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Letos se na závěr sezony osm týmů různých věkových kategorií Orky zúčastnilo tradičního víkendo-
vého turnaje Nisa Open v Liberci. Dorost A se ukázal ve skvělém světle, když se probojoval z těžké 
základní skupiny plné kvalitních soupeřů až od osmifinále! Bohužel v něm padl po remíze v základní 
hrací době až v 9. sérii nájezdů a s turnajem se rozloučil. Dorost B se nezalekl žádné konkurence 
a v každém zápase ze sebe kluci vydali vše, co mohli. Bohužel na postup ze skupiny to nestačilo. 
I tak si kluci odnáší do sezony nové zkušenosti, které jistě zúročí. Na starší žáky čekala nelehká pě-
tičlenná skupina týmů z mnoha koutů republiky. Kluci předvedli skvělé výkony a rozhodně se nemají 
za co stydět. Mladší žáci v těžké skupině našli pouze jednou přemožitele, který nakonec turnaj vy-
hrál, a zajistili si postup do play-off ze druhého místa. V prvním kole play-off je čekalo derby s kluky 
z Horních Počernic. To došlo až do samostatných nájezdů, kde předvedli kluci z Čelákovic svůj um 
a postoupili! V dalším kole je čekal další pozdější finalista a s turnajem se museli loučit.
Junioři skončili ve své základní skupině na druhém místě a postoupili do play-off. V osmifinále po 
výsledku 6:2 zvítězili nad Vosami a postoupili do čtvrtfinále, kde narazili na tým Pink Yogurts (juni-
orský tým Liberce) a předvedli proti favoritovi výborný výkon. Po remíze 3:3 po základní hrací době 
musely rozhodovat samostatné nájezdy, v nichž nakonec byli šťastnější domácí. Na zápasech opět 
nechyběla naše tradiční divácká kulisa, všem rodičům, hráčům, trenérům a fanouškům moc za hez-
ký sportovní víkend děkujeme.

Martin Bajer

Tým juniorů na turnaji Nisa Open v Liberci. Foto: Ilona Bajerová

florbal

tenis

Eliška Strachová. Foto: archiv klubu

TK Čelákovice
Tenisová sezona je v plném proudu! V soutěži 
družstev je odehráno pět kol ze sedmi.
Za TK Čelákovice bojuje šest týmů, hrajeme 
skoro každý víkend buď u nás na kurtech, nebo 
u soupeřů v různých městech Středočeské-
ho kraje. Soboty patří baby tenistům, staršímu
žactvu a dospělým, v neděli poté hraje dorost
a mladší žáci.
Průběžné výsledky k 15. červnu byly: dospě-
lí 1. třída B 6. místo ve skupině; dorost 2. tří-
da B 4. místo ve skupině; starší žáci A 1. třída
B 2. místo ve skupině; starší žáci B 3. třída
B 4. místo ve skupině; mladší žáci A 1. tří-
da 2. místo ve skupině; mladší žáci B 3. třída
7. místo ve skupině.
Družstvo baby tenistů vyhrálo základní skupinu
C Memoriálu Z. Kocmana, a postupuje tak do
závěrečného pavouka vítězů jednotlivých sku-
pin Středočeského kraje. Ve čtvrtfinále se naši
baby tenisté utkají s vítězem skupiny D v Benát-
kách nad Jizerou.
Kromě soutěží družstev se na jaře odehrály i ob-
lastní přebory jednotlivců. V květnu hráli mladší
žáci na tenisových kurtech v Českém Brodě.
Náš Marek Soukup sice vypadl ve druhém kole Marek Soukup. Foto: archiv klubu

Orka zakončila sezonu tradičním turnajem Nisa Open

basketbal

Chystáme se na další 
sezonu

Naši milí minibaskeťáčci a vážení rodiče, ve 
školním roce 2021/2022 se vše vrátilo konečně 
do starých kolejí a mohli jsme odtrénovat celý 
rok. Od září už nebudou naši nejmenší nejmen-
šími a zapojí se do soutěžního basketbalu. Na 
facebooku Minibasket Čelákovice vám budou 
podány bližší informace ohledně nadcházejícího 
školního roku.
V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte  
na e-mailu: horejsi.sabina@seznam.cz nebo  
tel.: 725 779 863.
Děkujeme za přízeň tomuto sportu a všem pře-
jeme spokojené letní prázdniny a hodně odpo-
činku ve zdraví.

Sabina Hořejší, trenérka mini přípravky  
Basketbal Čelákovice, spolek

Mini přípravka spolku Basketbal Čelákovice. Foto:  
archiv spolku

dvouhry, následně si však zlepšil skóre vítěz-
stvím turnaje ve čtyřhře společně s Jonášem 
Dvořákem z TK Neridé. Dorost za TK Čeláko-
vice reprezentoval Jakub Holeček na kurtech 
v Dobříši.
V červnu se odehrály oblastní přebory v katego-
riích baby tenisu, staršího žactva a dospělých. 
V kategorii staršího žactva náš klub reprezento-

vali Barbora Bidzilia a David Červený. Kategorii 
baby tenistů hostil tenisový klub Rakovník. Celý 
turnaj vyhrála naše Eliška Strachová, která tímto 
postupuje na Mistrovství republiky v září 2022. 
Všem hráčkám i hráčům TK Čelákovice gra-
tulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů! 
Další informace a výsledky je možné najít na  
www.cztenis.cz. Barbora Suková
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Fotbalový ročník 2021/2022 skončil. Union 
Čelákovice tentokrát hrál bez problémů se se-
stupem, obsadil střed tabulky. Za pozornost 
stojí skóre za celý ročník – hráči vstřelili cel-
kem 86 branek, což svědčí o dobré ofenzivní 
činnosti, kde se nejvíce prosadilo útočné trio 
Pánek – Dalekorej – Kovalov, autoři celkem 
51 branek. Jestliže jsme byli spokojeni s útoč-
nou aktivitou, totéž nemůžeme říci o defenzívě, 
kde počet obdržených branek je vysoký – 95 
gólů! Dalekorej byl třetím nejproduktivnějším 
hráčem naší skupiny B s 23 brankami. 
Podrobněji se budeme věnovat uplynulé sezo-
ně v příštím čísle, nyní se ohlédneme za po-
sledními zápasy.
SK UNION–DOLNOBOUSOVSKÝ SK 4:6
Branky: Pánek, Dalekorej, Kovalov, Filip
Zápas (26. kolo) dvou rozdílných poločasů, 
kdy domácí se prosadili v prvním. Již v 10. 
min. otevřel skóre Pánek a po pěti minutách 
přidal druhou branku Dalekorej. Hostím se 
podařilo vyrovnat na 2:2, Union však zabral 
a znovu vedl 4:2. Leč v úvodu druhé půle bylo 
znovu srovnáno na 4:4. Po vyrovnání převzali 
iniciativu hosté a dalšími dvěma góly rozhodli.
FK JAWA DIVIŠOV–SK UNION 1:6
Branky: Pánek 5, Kovalov
I v tomto zápase měl Union skvělý vstup do 
utkání, když první gól zaznamenal ve 4. min. 
Pánek a stejný hráč skóroval v 8. min. na 2:0! 
Několik šancí hosté neproměnili, a tak se skóre 
měnilo až po přestávce, kdy se trefoval Pánek. 
Domácí stačili pouze v 78. min. snížit přesnou 
hlavičkou na konečných 1:6! Soupeři jsme tak 
odvedli podzimní porážku 4:6.
SK UNION–FK ČÁSLAV B 6:0
Branky: Haloun 2, Dalekorej, Bílek, Pánek, 
vlastní

Oba celky sídlí uprostřed tabulky, a tak se 
očekávalo poklidné střetnutí. Skóre se poprvé 
změnilo v 10. min, kdy centr Vacka srazil do 
vlastní sítě čáslavský Čáp. Union měl častě-
ji míč ve svém držení, soupeř se snažil držet 
krok, což mu poločas vydrželo. Po přestávce 
zvýšil skóre Dalekorej a soupeři otupil veške-
rou snahu a Union přidal další branky.
SOKOL PĚČICE–SK UNION 6:2
Branky: Kredba, Mašek
Union bez několika hráčů základního kádru 
v Pěčicích nepřesvědčil. Domácí šli do vedení 
již ve 4. min. a druhou branku přidali z přísné 
penalty, hosté sice snížili, ale další penalta do-
mácích znamenala vedení 3:1. Hra se nezmě-
nila ani po přestávce a domácí byli při chuti, 
když přidali další góly.
SK UNION–MNICHOVOHRADIŠTSKÝ SK 0:2
Závěrečné utkání přineslo souboj solidní úrov-
ně, kdy branky přišly až v samém závěru. Úvod 
patřil hostím a s přibývajícím časem se hra vy-
rovnávala. Na obou stranách bylo několik mož-
ností, chyběla přesnost. Ani po přestávce se 
obraz hry výrazně nezměnil. Rozhodnutí přišlo 
v závěru – v 78. min. se protáhl po levé straně 
Vegricht a technickou střelou překonal Schlo-
ssera a v 90+1 zbytečně fauloval Kolovecký 
v pokutovém území a Sabol penaltu proměnil.
Výhra dala soupeři možnost případného po-
stupu z druhého místa.

MLÁDEŽNICKÉ SOUTĚŽE
Dorost po celý ročník atakoval přední pozice 
a nakonec skončil na 4. místě se 49 body. Zá-
věrečné zápasy: SK BAKOV NAD JIZEROU–
SK UNION 0:0, SK UNION–DOLNOBOU-
SOVSKÝ SK 6:1, branky: Fantík 3, Červený 
2, Homola, MNICHOVOHRADIŠTSKÝ SK–SK 

Momentka z utkání SK Union–FK Čáslav B. Foto: Petr Konečný

UNION 3:0, STRAKY/SLUHY–SK UNION 2:2, 
branky: Skalický, Fantík.
Starší žáci měli krajně neúspěšný ročník Kraj-
ského přeboru a skončili na předposledním 
místě s hrozivým skóre 52:302! Výsledky po-
sledních zápasů: SK UNION–SK KOSMONO-
SY 3:13, branky: Petrtýl, Vodička, Vodičková, 
SK UNION–STM MĚLNÍK 2:1, branky: Kuchař, 
Vodička, SK UNION–TJ PŠOVKA MĚLNÍK 5:1, 
branky: Kuchař 4, Pařízek, FK BRANDÝS–SK 
UNION 11:2, branky: Palouš 2, SK ČESKÝ 
BROD–SK UNION 13:3, branky: Kuchař 3.

Mistrovská soutěž dospělých se rozjede o ví-
kendu 13.–14. 8. V tuto dobu ještě není jasné 
obsazení soutěží, bude záležet na sestupech 
hlavně z divizí. Mládežnické týmy Unionu jsou 
přihlášeny do dorostenecké, resp. žákovské, 
I. A třídy a zahajují 21. 8.
Věříme, že i v nové sezoně nám dopřejete svoji
přízeň a budeme se na vás těšit na stadionu
SK UNION Čelákovice.

Milan Šikl

SK UNION – POSLEDNÍ ZVONĚNÍ
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TJ Spartak Čelákovice

Šachový oddíl
Přiblížily se nám prázdniny a je tedy čas zhod-
notit letošní sezonu. Je to hodnocení velmi ra-
dostné. V letošní sezoně náš klub získal titul 
mistra republiky, jmenovitě Jáchym Fadrný. Titul 
vicemistryně republiky získala Ellen Topenčíková 
a další medaile jsme přivezli z Mistrovství Čech, 
krajských přeborů a dalších soutěží. Jmenovat 
všechny, co si medaile vybojovali, by zabra-
lo velký prostor. Za zmínku stojí i úspěch týmu 
mladších žáků, který po druhém místě v kraji zís-
kal na MČR místo šesté, a předběhl tak své kraj-
ské přemožitele z Říčan. Stal se tak nejlepším 
týmem Středočeského kraje, a to již něco zna-
mená. Zvolená cesta společných tréninků dětí 
a rodičů nese své ovoce. Než se definitivně se-
zona uzavře, čeká nás Krajská soutěž o postup 
na Mistrovství České republiky a i tady máme 
několik nadějí na postup a věřím, že naše čer-
nobílé dresy budou opět vidět. Všem našim svě-
řencům přejeme krásné prázdniny, které budou 
protknuty volnými tréninky, a na závěr je čeká 
ostré týdenní soustředění. Vždyť soutěž o první 
republikové medaile nové sezony čeká dvojici, 
jež postoupila z kraje, ve složení Sabina Jeníko-
vá a Bruno Topenčík, již v termínu 9.–11. září.

Peter Janda

Boj o medaili na MČR. Foto: archiv oddílu

Oddíl atletiky
V první polovině května proběhly Krajské přebo-
ry jednotlivců v atletice. Nejprve se představili 
atleti a atletky TJ Spartak Čelákovice v kategorii 
mladšího žactva 1. května v Kutné Hoře. Jejich 
vystoupení bylo velmi úspěšné, získali šest me-
dailí. Zlato Filip Motl na překážkách a Alex Motl 
na 300 m. Stříbro bral Filip Motl, také ve sko-
ku vysokém, Jakub Daňhelka na 300 m a Jan 
Šimůnek na 800 m. Bronz přidal Jonáš Motl 
v běhu na 150 m.
Další víkend v sobotu 7. května se předvedli do-
rostenci a dorostenky z mé tréninkové skupiny 
v Kolíně. Dvě zlaté medaile si přivezl Vojtěch 
Sadil ze 110 m překážek a 300 m překážek, dvě 
stříbrné medaile získala další překážkářka Eliš-
ka Tvrdá na 100 m překážek a 300 m překážek 
a bronz si na krk pověsil Ondřej Sadil na 300 m 
překážek. 
V neděli 8. května si na Kladně zazávodili starší 
žáci. Velmi úspěšný byl Eliáš Motl, který získal 
hned tři medaile, zlato ve skoku dalekém za 
skvělý výkon 658 cm, kterým se zařadil na první 
místo letošních českých tabulek, další zlato bral 
v hodu oštěpem a pro stříbro si doběhl v běhu 
na 300 m.

Všichni atleti a atletky si udělali své osobní re-
kordy a výborně reprezentovali TJ Spartak Če-
lákovice. Velká gratulace všem.
V neděli 12. června se v Houštce uskutečni-
lo 2. kolo KPD mladšího žactva, sk. C. Opět 
jsme se dočkali krásných úspěchů a osobních 
rekordů. Družstvo našich mladších žáků zvítě-
zilo s obrovským náskokem. V každé disciplíně 
jsme měli několik zástupců ve finále. Svou dis-
ciplínu vyhrál Filip Motl 3x, a to na 60 m, 60 m 
překážek a skoku vysokém, Jonáš Motl ve sko-
ku dalekém, Adam Špinka ve vrhu koulí a Alex 
Motl v hodu kriketem. Druhá místa posbírali Jo-
náš Motl na 60 m, Jan Šimůnek na 1 500 m, Filip 
Nožíř ve vrhu koulí a hodu kriketem, Alex Motl 
na 300 m a skoku dalekém, pomyslný bronz 
získal Jakub Daňhelka na 60 m, Adam Špinka 
na 300 m a ve skoku vysokém. Družstvo děvčat 
získalo také bod, a to zásluhou Anežky Kubíč-
kové v běhu na 300 m.
Všechny chválím za nasazení a všem patří velká 
gratulace k jejich krásným výkonům.

Nikola Brejchová, trenérka

Skupina atletů na krajském přeboru dorostu v Kolíně. 
Foto: Valerie Brejchová

Eliáš Motl ve skoku dalekém na Kladně. Foto: Valerie 
Brejchová

Po závodech ve Staré Boleslavi. Foto: Valerie Brej-
chová

Nohejbalový oddíl
Extraliga – A-tým bodoval v odvetných zápasech 
s týmy, které jsou v tabulce na pátém až osmém 
místě, a tyto bodové zisky zaručily umístění na 
čtvrté pozici. Na podzim ho čeká utkání play-off 
s pátým týmem, což vypadá zatím na NK Žatec. 
SK ŠACUNG BENEŠOV 1947–TJ SPARTAK 
ČELÁKOVICE 4:6
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE–SKN ŽATEC 5:5
MNK MOBILPROVÁS MODŘICE–TJ SPAR-
TAK ČELÁKOVICE 6:1
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE–TJ AVIA ČAKO-
VICE 1:6

Dorostenci se také přehoupli do odvetných 
zápasů, v kterých se jim opravdu daří, o čemž 
svědčí i vítězství nad týmy Pekla nad Zdobnicí 
a Modřic, do té doby neporažených týmů. V ta-
bulce jsou na třetím místě s dvanácti body a ne-
mohou být předstiženi čtvrtými Holicemi.
TJ Sokol Holice–TJ Spartak Čelákovice 3:4, 
TJ Spartak Čelákovice–TJ Peklo nad Zdobnicí, 
z. s., 4:3, TJ Slavoj Český Brod, z. s.–TJ Spartak 
Čelákovice 3:4, TJ Spartak Čelákovice–MNK
mobilprovás Modřice 4:3

Ženy – 1. liga: Dočkaly se prvního vítězství, a při-
psaly si tak poprvé plný bodový zisk. V tabulce 
jsou na čtvrtém místě. Vede DTJ Santoška.
TJ Slavoj Český Brod–TJ Spartak Čelákovice 
6:1, TJ Spartak Čelákovice–SK Start Praha 6:4, 
DTJ Santoška–TJ Spartak Čelákovice 6:0.

Krajský přebor – B-tým je po osmi kolech s po-
měrem zápasů 3–2–3 a s osmi body na čtvrtém 
místě. Vede Zaječov před Slavojem Vrdy. 
TJ Spartak Čelákovice B–NK Zaječov 2:6, TJ 
Spartak Čelákovice B–Šacung B 6:3, Mokrovra-
ty–TJ Spartak Čelákovice B 2:6, TJ Lokomotiva 
Nymburk A–TJ Spartak Čelákovice B 6:3.

Okresní přebor – C-týmu se tolik nedaří jako v úvo-
du a je prozatím na třetím místě, jeden bod před 
svým rivalem MK Čelákovice. Soutěž vede Stratov.
TJ Spartak Čelákovice C–MK Čelákovice 4:4, 
NK Poděbrady A–TJ Spartak Čelákovice C 2:6, 
TJ Spartak Čelákovice C–TJ Mochov 3:5, TJ 
Sokol Stratov–TJ Spartak Čelákovice C 6:2.

Domácí zápasy budou až po letní přestávce, 
a to formou play-off. Petr Flekač

Smečující domácí T. Matura v zápase dorostu s Peklem 
nad Zdobnicí. Foto: archiv oddílu
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Městský bazén
OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

V průběhu letních prázdnin:
pátek 1. července – neděle 24. července

pondělí 15. srpna – středa 31. srpna

po–so – – 16.00–21.00
ne – 11.00–12.00 16.00–21.00

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

OCR Čelákovice

Náš tým na závodech v Čelákovicích. Foto: archiv 1. ČKVS

1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s.

Formula Future – motorové čluny
V sobotu 28. května se doma v Čelákovicích 
konalo 2. kolo Mistrovství České republiky ve 
slalomu – manévring. Závod se konal na domácí 
trati, která se nachází nad zdymadlem Čelákovi-
ce u lávky přes Labe. Děkujeme divákům, kteří 
i přes občasné přeháňky podporovali náš tým.
Umístění našich závodníků v příslušných kate-
goriích bylo: delfín (6–7 let) 1. místo – Veronika 
Brzobohatá; M1 (8–9 let) 2. místo – Žofie Dvo-
řáková; M2 (10–11 let) 1. místo – Marek Brzobo-
hatý, 3. místo – Viktorie Pařezová; M3 (12–13 let) 
2. místo – Jan Sotona, 7. místo – Adam Opo-
čenský; M4 (14–15 let) 5. místo – Daniel Pařez;
M5 (16–18 let) 1. místo – Karolína Krušková; M6
(19–25 let) 1. místo – Daniel Kudláček, 3. mís-
to – Ondřej Jetel, 4. místo – Zdeněk Hlaváček,
5. místo – Matěj Petržel a 6. místo – Milan Chyba.
Zároveň proběhla soutěž týmů o pohár 1. ČKVS
a ten náš tým vyhrál!
1. místo 1. ČKVS Čelákovice, 2. místo KVM Dě-
čín, 3. místo TJ Tatran Praha, 4. místo Kotva 
Brandýs a 5. místo Otrokovice.
Více informací o nás najdete na facebooku 1.CKVS, 
Instagramu 1ČKVS a www: http://1ckvs.cz.
Někdy u vody AHOJ!

Michal Marvánek, trenér

Na Šumavu i do Rakouska
V polovině května nás čekal milovaný, čistě 
běžecký štafetový závod Vltava Run. Startuje 
v srdci Šumavy na Zadově a vine se podél Vlta-
vy celých 360 km až do Prahy. I letos jsme složili 
12členný tým a vyrazili. Tento závod je úžasným 
zážitkem pro každého běžce i přesto, že zde 
nemáme ambice vyhrávat. Systém štafetového 
běhu bez zastavení prověří nejen běžeckou kon-
dičku, ale i vytrvalost.
Aby „netrpěly“ jen nohy, další víkend nás če-
kala pořádná výzva na ruce. V Kralupech nad 
Vltavou skupina Gladiator Challenge připravila 
třetí ročník akce s názvem „The Bridge“. Cílem 
je mimo jiné přeručkovat 90 metrů dlouhý most 
přes Vltavu, ze kterého jsou ve výšce přibližně 
čtyř až pěti metrů zavěšeny kruhy. Počasí zá-
vodníkům moc nepřálo, a tak jich přes kruhy 
vlající ve větru dokázala přejít jen hrstka.
Začátek června už třetím rokem patřil výletu do 
rakouského Neukirchen am Großvenediger, kde 
staví své nejtěžší závody český Predator Race. 
Ani tentokrát nechyběl pověstný skok ve výšce 
2 100 metrů nad mořem ze 4metrové rampy do 
jezera o teplotě 7 °C. Nadmořské výšky kolem 
dvou tisíc metrů jsou pro nás z Polabí opravdu 
tvrdým oříškem, ale statečně jsme udrželi naše 
nepsané pravidlo být v TOP 10 týmech.
V polovině června jsme si nadělili nové pře-
kážky na trénink, kde díky zakázkové výrobě 
už máme k dispozici na trénink drtivou většinu 
překážek, které je schopen český závodník po-
tkat. Přijďte někdy zkusit, o čem vlastně celý ten 
OCR sport je! Pro více informací nás sledujte na  
facebook.com/OCRCelakovice.

Honza Pfeffer, OCR Čelákovice

aerobik

Výprava na ME ve spor-
tovním aerobiku a fitness 

byla velmi úspěšná!
Češi zcela ovládli Mistrovství Evropy ve sportov-
ním aerobiku a fitness, které se konalo od 3. do 
5. června v belgickém Bruselu pod záštitou mezi-
národní federace FISAF International. Jsme velmi 
rádi, že i my patříme k této evropské špičce.
Obrovského úspěchu dosáhlo duo ve složení
Jana Vavřičková a Kristýna Grusová v katego-
rii youth, mládež 15–17 let. Dívky spolu závo-
dí prvním rokem a na šampionát odjížděly na
tzv. „zkušenou“. O to větší bylo překvapení při
vyhlašování výsledků, kdy svůj první evropský
bronz dívky radostí oplakaly.
Pozornost všech se již tradičně upínala přede-
vším na sportovní aerobik jednotlivců, kde jsme
měli zastoupení také v ženské kategorii youth,
a to Janou Vavřičkovou, která i v této nabité
kategorii závodila na evropském pódiu popr-
vé. Svou bojovností a technicky zvládnutou
sestavou se probojovala ze všech kol do finále
a umístila se na skvělém 5. místě.
Divácky velmi atraktivní kategorii Performan-
ce aerobik pak české týmy zcela ovládly. Jako
první se umístil tým složený z dvou klubů, v kte-
rém nás zastupovala naše dlouholetá úspěšná
závodnice Nela Vohradská. Ta má za sebou již
několik skvělých umístění nejen ve sportovním
aerobiku, ale také SAMC, kde se stala několikrát 
mistryní ČR. Tento tým předvedl úžasný výkon
a získal evropské zlato.
Již nyní se moc těšíme na začátek listopadu,
kdy v ostravské Gong aréně proběhne Mistrov-
ství světa. Vedle evropských závodníků se ho
zúčastní mimo jiné i silné výpravy z Austrálie
a Jižní Afriky. Tento závod tak našemu domácí-
mu publiku představí absolutní špičku světové-
ho sportovního aerobiku a fitness!
Z úspěchů našich závodníků máme obrovskou
radost a všem moc gratulujeme! Výsledky závo-
du jasně dokazují skvělou práci, i když tréninkové
podmínky nyní nemáme ideální. A jsme rádi, že
i přes náročné dvouleté období pandemie to dív-
ky nevzdaly. Velké poděkování si zaslouží i rodiče
našich závodníků a město Čelákovice za podporu.

Vlaďka Barešová, Sportovní akademie  
Čelákovice, z. s.

Na fotografii zleva Kristýna Grusová, uprostřed Nela Vo-
hradská, vpravo Jana Vavřičková. Foto: archiv spolku
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