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Komunální volby 2022 str. 4
Zářijový Zpravodaj přináší ucelené informace 
o volbách do Zastupitelstva města Čeláko-
vic, které se uskuteční v pátek 23. a sobotu 
24. září.

Čelákovice 2040 str. 5
Jakým směrem se bude město v následují-
cích letech rozvíjet, o tom pojednává rozhovor 
Jarmily Volfové se starostou Josefem Pátkem 
a místostarostou Petrem Studničkou.

Bilance volebního období  str. 6–7
Vyhodnocení uplynulých čtyř let v životě města 
je obsahem článku starosty Josefa Pátka a mís-
tostarostů Petra Studničky a Miroslava Opy, 
kteří přejí Čelákovicím do budoucna osvícenou 
nově zvolenou samosprávu města.

Kvalita ovzduší str. 8
Radní Marek Skalický s vedoucí odboru životní-
ho prostředí Městského úřadu informují občany 
města o výsledcích prvního roku sledování kva-
lity ovzduší v Čelákovicích.

z obsahu

Výstavba moderního Domova pro seniory v samotném centru města je pro současné vedení 
města Čelákovic absolutní prioritou. Zda bude výstavba tohoto zařízení poskytujícího sociál-
ní a zdravotní služby v blízké době zahájena, o tom rozhodnou především voliči v zářijových 
komunálních volbách.
Záměr výstavby Domova pro seniory byl představen v roce 2017 na zasedání Zastupitelstva města. 
V lokalitě U Kovárny je v územním plánu potenciál území pro tento záměr veden necelých třicet let. 
Rada města schválila v roce 2021 smlouvu o dílo se zhotovitelem Řezanina & Bartoň na „Zhotovení 
projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci Výstavba domu 
seniorů Čelákovice“ za cenu 5,5 mil. Kč bez DPH. 
Stavba domova pro seniory se nachází v těsné blízkosti náměstí na pozemku parcelní číslo 161/1 
v katastrálním území Čelákovice na místě bývalého, dnes již nevyužívaného hřiště a částečně na plo-
še improvizovaného parkoviště. Domov pro seniory je z urbanistického hlediska členěn na tři objek-
ty. Z toho jsou dva objekty se sedlovou střechou a jeden jednopodlažní objekt s plochou střechou. 
Ta je navržena jako zelená se zahradou. Tyto tři objekty jsou v podzemí propojeny parkovací podno-
ží. Rozšiřuje se tak kapacita parkovacích míst namísto současné improvizované parkovací plochy. 
Domov pro seniory bude mít 49 pokojů s 53 lůžky. Současně zde budou umístěný hospic, ordinace, 
knihovna, stravovací zařízení, jídelna, společenský prostor, cvičební sál, komunitní prostor, kancelář 
s recepcí, hygienické zázemí pro klienty i personál. Chybět nebude ani prádelna či technické zázemí. 
V podzemních garážích bude 34 parkovacích míst.
Zvláštní poděkování za vstřícné jednání a cenné připomínky k přípravě projektu domova pro seniory 
adresuje vedení města Čelákovic profesorovi Aleši Bartošovi a vedení Pečovatelské služby Čelákovice.

Josef Pátek, starosta, Petr Studnička, místostarosta I

DOMOV PRO SENIORY V ČELÁKOVICÍCH
JE PRO VEDENÍ MĚSTA PRIORITOU!

Moderní Domov pro seniory bude postaven v centru Čelákovic v ulici U Kovárny v blízkosti současných Domů s pečovatelskou službou. Zdroj: Řezanina & Bartoň
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úvodník

Vážené dámy, vážení pánové,
vzácní a milí Čelákovičtí,

po čtyřech let se opět přiblížil konec volebního 
období Zastupitelstva města Čelákovic a ve 
dnech 23. a 24. září se v Česku uskuteční ko-
munální volby.  
Jsem přesvědčen, že město jako celek funguje. 
Bezpochyby k tomu přispěla i politická stabili-
ta, kdy Zastupitelstvo města táhlo společně za 
jeden provaz. Žádné hádky a napadání, žádné 
politikaření, nýbrž konstruktivní práce ve pro-
spěch rozkvětu Čelákovic a zvyšování kvality 
života občanů našeho města a jeho místních 
částí Sedlčánek s Císařskou Kuchyní a Záluží.
Nechť si každý vyhodnotí, zda uplynulé čtyři 
roky, které jsou v životě města velmi krátké, 
byly úspěšné, či nikoliv. Za sebe si dovolím 
uvést tři konkrétní číselné údaje, ze kterých je 
patrné, že přes složité období vyvolané korona-
virovou pandemií a migrační vlnou velkého roz-
sahu v souvislosti s agresí vojsk Ruské federa-
ce na Ukrajině jsou na tom Čelákovice skvěle. 
Konkrétně:
n Hodnota majetku, který město vlastní, 
vzrostla během jedné dekády téměř o jednu mi-
liardu korun a dosahuje částky 2,6 miliardy ko-
run. A to i přes to, že bytový fond v Milovicích, 
který město vlastní, jde postupně do prodeje. 
n V průběhu let 2018–2022 byla na území 
města Čelákovic proinvestována z rozpočtu 
města částka 740 milionů korun. Je to suve-
rénně největší objem investičních výdajů za 
jedno volební období v celé historii města. 
A k tomu připočtěme i investice externích sub-
jektů (např. Středočeský kraj, Správa železnic, 
Ředitelství vodních cest ČR, Národní technické 
muzeum) a soukromé zdroje. Rozvoj Čelákovic 
se nezastavil, ba naopak!
n Město bylo velmi úspěšné v získávání do-
tací. Za čtyři roky se podařilo získat na inves-
tičních dotacích 210 milionů korun. Tedy téměř 
třetina vynaložených peněz je dotačních. Připo-
menu jen ty objemově nejvýznamnější dotace 
– na dostavbu Kamenky, výstavbu kanalizace 
v Záluží, zavěšenou lávku pro pěší a cyklisty na 
železničním mostu přes Labe a vybudování par-
kovacího domu u železniční stanice Čelákovice. 
Závěrem mi dovolte poděkovat vám za důvě-
ru, kterou vkládáte do samospráv obcí a měst, 
především pak do starostů, resp. primátorů, 
kteří se v Česku těší největší důvěře veřejnosti. 
Je na každém oprávněném voliči, zda se roz-
hodne voleb zúčastnit, a pokud ano, kterou 
z kandidujících volebních stran do Zastupitel-
stva města Čelákovic podpoří. Po zralé úvaze 
vám přeji šťastnou ruku a správnou volbu. 
A nenechme se pohltit jen politikou. Přeji vám 
do dalších dnů, týdnů, měsíců a let pevné 
zdraví, pozitivní mysl a vše dobré!

Petr Studnička, předseda redakční rady  
Zpravodaje města Čelákovic

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



zprávy z radnice 

září 2022 / 3

NOVÝ DOMOV PRO SENIORY VE MĚSTĚ

Dle Střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb ve Středočeském kraji na období let 
2020–2022 je zřejmé, že co do počtu obyvatel 
patří správní obvod obce s rozšířenou působ-
ností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 
do kterého patří i Čelákovice, k nejlidnatějším, 
v nepoměru k tomu je ale vybavenost místní-
mi sociálními službami. Podpůrným opatřením 
k řešení tohoto nepříznivého stavu je podpo-
ra rozvoje kapacit v Domovech pro seniory ve 
Středočeském kraji zejména v okresech s iden-
tifikovanou potřebou, přičemž se jedná o čtyři 
okresy v prioritním pořadí Praha-západ, Mladá 
Boleslav, Benešov a Praha-východ, do kterého 
spadají i Čelákovice.
Je naprosto evidentní ze strategických doku-
mentů, že pro budoucí rozvoj Čelákovic je nutné 
věnovat zvýšenou pozornost seniorské popu-
laci. Do roku 2040 by počet osob nad hranicí 
65 let ve městě neměl přesáhnout hranici 22 % 
(nyní 18,7 %) na celkovém počtu obyvatel. Již 
samotný vzestup počtu seniorů, tedy osob ve 
věku 65 let a vyšším, bude nepřehlédnutelný. 
Do roku 2040 budeme svědky vzestupu toho-
to počtu o více než 50 % ve srovnání s rokem 
2015. V rámci celé kategorie seniorů pak nejdy-
namičtěji poroste počet i podíl nejstarších obča-
nů, osob ve věku 85 a více let, kterých může být 
v závěru roku 2040 zhruba trojnásobek počtu 
zaznamenaného koncem roku 2015. Proto je vý-
stavba Domova pro seniory v Čelákovicích více 
než potřebná.

Očekávaná věková struktura obyvatel v Če-
lákovicích v roce 2040 dle střední varianty 
prognózy.

Stavba Domova pro seniory je navržena v soula-
du s moderními principy a kromě ubytování po-
skytuje další služby v podobě tělocvičny, knihov-
ny, společenské místnosti, společné stravování, 
ordinaci lékaře a další. Celý objekt je navržen 

Podle nejaktuálnějších dat ze Sčítání lidu, domů a bytů 2021 žije v Čelákovicích 12 264 oby-
vatel a ve věkové struktuře osob ve věku 65 a více let se jedná o 2 294 osob. To představuje 
téměř pětinu z celkového počtu obyvatel města. Podle demografické prognózy města počet 
obyvatel dále poroste, podíl dětí i osob v produktivním věku se sníží, ale výrazně vzroste počet 
seniorů a mezi nimi pak zejména počet těch nejstarších.  Výstavba Domova pro seniory je plně 
v souladu se Strategickým plánem rozvoje města Čelákovic do roku 2030 a současné vedení 
města jeho výstavbu plně podporuje.

jako bezbariérový. Společnost Řezanina & Bartoň 
má bohaté zkušenosti s projektováním domovů 
pro seniory. Podílela se například na zpracování 
projektové dokumentace na přístavbu a celkovou 
rekonstrukci Domu sociální péče Kralovice v Pl-
zeňském kraji, v oblasti sociálních služeb je aktiv-
ní například i v Novém Městě nad Metují.
Z celkového počtu 53 lůžek bude pět lůžek vyu-
žíváno pro hospic. V počtu 34 parkovacích míst 
jsou již zahrnuta čtyři vyhrazená stání pro invali-
dy a jedno vyhrazené stání pro osoby doprová-
zející dítě v kočárku.
Celková zastavěná plocha činí 2 675 m2, celko-
vá užitná plocha bude 4 574 m2 a obestavěný 
prostor bude představovat 20 987 m3. Odhado-
vané náklady na výstavbu Domova pro seniory 
činí čtvrt miliardy korun. Bližší údaje jsou uvede-
ny v tabulce.

Základní číselné údaje o Domově pro seniory 
v Čelákovicích

Zastavěná plocha Σ 2675,00 m2

blok A 955,00 m2

blok B 315,00 m2

plochy pro parkování 

a komunikace 955,00 m2

chodníky 455,00 m2

Obestavěný prostor Σ 20 987,00 m3

blok A 12 885,00 m3

blok B 8 102,00 m3

Celková užitná plocha Σ 4 573,99 m2

blok A 3 035,31m2

blok B 1 538,68 m2

Počty pokojů/lůžek Σ 49 pokojů/Σ 53 lůžek

blok A 32 pokojů/35 lůžek

blok B 17 pokojů/18 lůžek

Zdroj: Řezanina & Bartoň

Zdroj: Prognóza vývoje početního stavu a pohlavní 
a věkové struktury obyvatelstva města Čelákovic 
na období 2016–2040

Časová osa přípravy Domova pro seniory 
v Čelákovicích

2011  Schválen Strategický plán rozvoje města 
– zahrnuta výstavba Domova pro seniory

2015  Pořízení nového Územního plánu Čelá-
kovic – plochy občanské vybavenosti 
(sociální a zdravotní služby)

2016  Zpracování Prognózy vývoje početního 
stavu obyvatelstva v Čelákovicích do 
roku 2040

2017  Schválení záměru výstavby Domova pro 
seniory Zastupitelstvem města, architek-
tonická soutěž

2021  Zadání zpracování projektové dokumen-
tace

2022  Změna územního plánu – rozšíření plo-
chy pro Domov pro seniory

2022 Dokončení projektové dokumentace
2022  Podání žádosti o vydání stavebního po-

volení
2023  Pravomocné stavební povolení, soutěž 

na zhotovitele stavby, dotační možnosti
2024  Předpoklad zahájení výstavby Domova 

pro seniory v Čelákovicích po zajištění 
finančních prostředků

Zdroj: město Čelákovice

Prioritou současného vedení města je zajistit 
seniorům důstojný život. Tento cíl je postupně 
naplňován v dílčích krocích. Základními milníky 
jsou zřízení pozice koordinátora seniorských 
aktivit ve městě, transformace Pečovatelské 
služby z organizační složky na příspěvkovou 
organizaci, schválení programových dotací 
na podporu činnosti poskytovatelů sociálních 
služeb, úprava objektů na bezbariérové (např. 
Obecní dům včetně veřejného WC, Kulturní 
dům, železniční stanice Čelákovice) a k realizaci 
zbývají dva podstatné kroky – rozšíření činnosti 
Pečovatelské služby na 7 dní v týdnu a výstavba 
Domova pro seniory v centru města.
Osobně si upřímně přejeme, aby výstavba Do-
mova pro seniory v Čelákovicích byla zdárně 
dokončena nejpozději do roku 2026 a nový ob-
jekt sloužil v budoucnu k pohodlnému a spoko-
jenému životu našich seniorů. 

Josef Pátek, starosta, 
Petr Studnička, místostarosta I,

Miroslav Opa, místostarosta II

Ihned po převzetí dokončené projektové dokumentace 
městem Čelákovice byla podána žádost o vydání sta-
vebního povolení na Domov pro seniory v Čelákovicích. 
Pět dnů poté proběhlo 10. srpna jednání starosty Jo-
sefa Pátka a místostarosty Petra Studničky s radním 
Středočeského kraje pro sociální oblast Martinem Hra-
bánkem ve věci možné spolupráce města a kraje při 
výstavbě a provozování Domova pro seniory v Čeláko-
vicích. Foto: Středočeský kraj

Domov pro seniory bude umístěn v ulici U Kovárny 
v samotném centru města Čelákovic. Zdroj: město Če-
lákovice
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VOLBY 2022 DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC
v pátek 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 do 14.00 hod.
INFORMACE PRO VOLIČE
n  Právo volit má státní občan České republiky, kte-

rý alespoň ve druhý den voleb, tj. 24. září 2022, 
dosáhl věku nejméně 18 let, u kterého nenastala 
překážka ve výkonu volebního práva a je v den 
voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu;

n  státní občan jiného členského státu Evropské 
unie, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlá-
šen k trvalému nebo přechodnému pobytu;

n  občan jiného členského státu Evropské unie 
může hlasovat pouze za podmínky, že požádal 
o zápis do dodatku stálého seznamu voličů;

n  občan jiného členského státu Evropské unie, 
který dosud nepožádal o zápis do dodatku 
stálého seznamu voličů a hodlá volit, musí 
požádat o zápis nejpozději ve středu 21. září 
2022 do 16.00 hod.;

n  každý volič si může v úředních hodinách na 
obecním úřadě ověřit, zda je zapsán v dodat-
ku stálého seznamu; může požadovat dopl-
nění údajů nebo provedení oprav;

n  volič po příchodu do volební místnosti pro-
káže svou totožnost občanským průkazem 
nebo cestovním pasem České republiky, jde-
-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu;

n  současně nesmí být u voliče ve dnech voleb 
známy překážky výkonu volebního práva, kte-
rými jsou:
-  zákonem stanovené omezení osobní svobo-

dy z důvodu výkonu trestu odnětí svobody;
-  omezení svéprávnosti k výkonu volebního 

práva;
-  zákonem stanovené omezení osobní svobo-

dy z důvodu ochrany zdraví lidu;
-  výkon služby vojáka z povolání v zahraničí 

nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.

Hlasovací lístky
n  Každému voliči budou dodány hlasovací líst-

ky nejpozději 3 dny přede dnem konání vo-
leb, tj. do úterý 20. září 2022. Ve dnech voleb 
může volič obdržet hlasovací lístky i ve voleb-
ní místnosti;

n  každá obálka bude obsahovat: informační le-
ták, hlasovací lístky a lístek, kde se nachází 
volební místnost voliče.

Hlasování
n  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy pro-

káže svoji totožnost a státní občanství České 
republiky platným občanským průkazem nebo 
platným cestovním pasem České republiky. 
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovený-
mi doklady, nebude mu hlasování umožněno;

n  voliči, který se neodebral do prostoru urče-
ného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková 
volební komise hlasování neumožní;

n  volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik 
členů zastupitelstva obce má být zvoleno;

n  volič může na hlasovacím lístku označit v rá-
mečku před jménem kandidáta křížkem toho 
kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterém-
koliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandi-
dáti jednotlivých volebních stran;

n  volič může na hlasovacím lístku označit kříž-
kem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidá-
ty volební strany nejvýše jednu volební stranu.

MÍSTA KONÁNÍ VOLEB V ČELÁKOVICÍCH
Ve městě máme celkem 11 volebních okrsků. 
Volební okrsky jsou voličům stanoveny dle mís-
ta trvalého pobytu.

OKRSEK č. 1
volební místnost: Mateřská škola Čelákovi-
ce, Přístavní 333, p. o., Čelákovice, Přístavní 
333/18
Pro ulice: 28. října, Alej Jiřího Wolkera, Dělnická, 
Chodská, Jaselská, Jilmová, Křižíkova, Květi-
nová, Lidická, Lísková, Miroslava Maška, Pod 
Přerovskou cestou, Polská, Pražská, Přístavní, 
Ruská, Šípková, Táboritská, Trnková, U Hájku, 
U Hřiště, U Labe, U Mostu, V Lukách, Zahradní, 
Zdeňka Austa, Žižkova.

OKRSEK č. 2
volební místnost: Technické služby Čeláko-
vice, p. o., Čelákovice, Čelakovského 1429/4, 
zasedací místnost, vchod z ulice Lipové
Pro ulice: B. Němcové, Čelakovského, Dobrov-
ského, Družstevní, Dvořákova, J. Nerudy, J. Za-
cha, Jungmannova, K Bílému vrchu, Karla Otty, 
Kozovazská, Krajní, Lipová, Majakovského, 
Mochovská, Na Požárech, Příční, Rooseveltova, 
Třebízského, Václava Kálika, Zárubova.

OKRSEK č. 3
volební místnost: Kulturní dům Čelákovice, 
p. o., Čelákovice, Sady 17. listopadu 1380/6, 
klubovna č. 6
Pro ulice: Boženy Koutníkové, Bratří Čapků, Bra-
tří Petišků, Dr. Baizy, Dr. Čihákové, H. Kvapilo-
vé, Havlíčkova, J. Zeyera (747/5, 895/1, 901/15, 
923/4, 948/7, 970/13, 972/3, 989/11, 999/9, 
1023/16, 1042, 1044, 1095/18, 1166, 1167/14, 
1212/17, 1214/8, 1262/12, 1506, 1611, 1878), 
Jana Kamaráda, Jiráskova, Masarykova, P. Bez-
ruče, Palackého, Petra Jilemnického, Pod Skal-
kou, S. K. Neumanna, Svatopluka Čecha, U Pod-
jezdu, U Potoka, V Rybníčkách, Vašátkova.

OKRSEK č. 4
volební místnost: Základní škola Čelákovice,  
Kostelní 457, p. o., Čelákovice, Kostelní 457, 
učebna č. 127 v přízemí
Pro ulice: Bratří Vlasáků, Dukelská, Fügnerova, 
Husova, Jaroslava Kruckého, Jiřinská, Kap-
lánkova, Kollárova, Kostelní, Matěje Červenky, 
Miroslava Zachara, Na Hrádku, náměstí 5. květ-
na (1369/19), Rybářská, Sedláčkova, Sukova, 
U Kovárny, U Stabenovky, U Zdymadel, V Ne-
daninách, Ve Skále, Ve Vrbí.

OKRSEK č. 5
volební místnost: hasičská zbrojnice, Čelá-
kovice, Prokopa Holého 1664
Pro ulice: B. Smetany, Krátká, Na Švihově, Pro-
kopa Holého, Rumunská (1446/14, 1447/13, 
1448/12, 1486/18, 1487/17, 1488/16), Sokolovská.

OKRSEK č. 6
volební místnost: Základní škola Čelákovice, 
J. A. Komenského 414, p. o., Čelákovice, J. A. 
Komenského 414/7, učebna č. 239 v přízemí 
vpravo
Pro ulice: Na Nábřeží, Na Stráni, U Kapličky.

OKRSEK č. 7
volební místnost: Mateřská škola Čelákovi-
ce, Rumunská 1477, p. o., Čelákovice, Ru-
munská 1477
Pro ulice: J. Zeyera (1474/29, 1475/30), Průmyslo-
vá, Rumunská (1437/20, 1438/21, 1449/9, 1450/8, 
1451/7, 1452/6, 1453/5, 1454/4, 1455/3, 1456/2, 
1457/38, 1458/37, 1459/36, 1460/35, 1461/34, 
1462/33, 1463/32, 1464/31), Spojovací, Volmanova.

OKRSEK č. 8
volební místnost: Městská knihovna Čeláko-
vice, p. o., Čelákovice, V Prokopě 1349/89, 
pobočka V Prokopě
Pro sídliště V Prokopě.

OKRSEK č. 9
volební místnost: sportovní klubovna Záluží, 
Záluží, První 115
Pro ulice: Cihelna, Ke Strážnímu domku, Čtvrtá, 
Druhá, Haškova, K. Brabce, Mstětická, Na Ra-
dosti, Pátá, První, Třetí, U Tratě, V Zahrádkách, 
Vořechovka, Zálužská.

OKRSEK č. 10
volební místnost: Městská knihovna Čeláko-
vice, p. o., Sedlčánky, Zábranská 133, poboč-
ka Sedlčánky
Pro ulice: Bezejmenná, Čelákovská, U Dubu, 
U Studánky, Pavla Ježdíka, Ferlesova, Františka 
Chvátliny, Fučíkova, Josefa Klicpery, K Borku, 
Ke Křížku, Komenského, Matěje Koštíře, Míro-
vé náměstí, Na Hrázi, Na Paloučku, Na Plácku, 
Na Vošverku, Na Výsluní, Pavla Ježdíka, Pod 
Mlejnkem, Průběžná, Před Labem, Smetanova, 
U Mlýnské strouhy, U Přívozu, Za Labem, Za 
Školou, Zábranská, Zájezd.

OKRSEK č. 11
volební místnost: Základní škola Čelákovice, 
J. A. Komenského 414, p. o., Čelákovice, J. A. 
Komenského 414/7, učebna č. 238 v přízemí 
vpravo
Pro ulice: Hybešova, J. A. Komenského, náměs-
tí 5. května, Sady 17. listopadu, Stankovského, 
V Zátiší, Vančurova.

Pro volby do Zastupitelstva města Čelákovic 
bylo zaregistrováno 5 volebních stran, pro které 
bylo vylosováno pořadové číslo pro označení na 
hlasovacím lístku.

vylosované 
pořadí

název volební strany

1 Občanská demokratická strana

2
Koalice hnutí ANO  
a hnutí Zdraví sport prosperita

3
PRO ČELÁKOVICE,  
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

4 ČELem

5
SPOLEČNĚ pro Čelákovice 
(TOP 09, KDU-ČSL, LES)

Další informace k volbám do Zastupitelstva 
města Čelákovic jsou zveřejněny na webo-
vých stránkách www.celakovice.cz.
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Pane starosto, jaké výzvy pro naše město 
očekáváte?
JP: „Do roku 2040 předpokládám, že se zvýší po-
čet obyvatel o necelé čtyři tisíce a přiblížíme se 
16 tisícům obyvatel. Do té doby bude určitě vybu-
dován nový silniční obchvat města, díky kterému 
se odkloní tranzitní doprava především z Masary-
kovy ulice. Nadále bude narůstat význam želez-
niční dopravy, především díky kvalitnímu spojení 
s centrem Prahy. Připravit se musíme na využívání 
alternativních zdrojů energie, což není řešitelné 
v horizontu měsíců, nýbrž let. Po stamilionových 
investicích do školství a sportu se nám podařilo 
tento segment stabilizovat, nyní přicházejí na řadu 
senioři a jednoznačná podpora rozvoje sociálních 
a zdravotních služeb v Čelákovicích. Typické bude 
stárnutí populace a podíl seniorů v celkovém po-
čtu obyvatel města se bude zvyšovat. Tomu mu-
síme přizpůsobovat naše strategické záměry, jako 
je nezbytná výstavba Domova pro seniory.“

Pane místostarosto, do vaší gesce patří územ-
ní plánování. Mohl byste přiblížit, kde jsou plá-
novány nové rozvojové plochy ve městě?
PS: „Nejdále jsou připraveny dvě rozvojové plo-
chy v Záluží, neboť smlouvy o spolupráci již byly 
v letech 2020 a 2022 schváleny Zastupitelstvem 
města. V této lokalitě předpokládáme rozvoj ze 
dvou důvodů – díky dokončení výstavby kanali-
zace a připravované přeložce železniční trati. Té-
měř třicet parcel vznikne nad rybníkem, dalších 
skoro padesát parcel je plánováno v blízkosti 
fotbalového hřiště. K transformaci dnes již nevy-
užívaného bývalého průmyslového areálu Kovo-
hutí na rezidenční čtvrť k bydlení dojde ve třech 
etapách na ploše o rozloze 17 hektarů. Zde 
může najít svůj domov až tři tisíce nových oby-
vatel. Bydlet budou v blízkosti řeky Labe a obou 
lávek, které spojují čelákovický a káranský břeh, 
ale i v bezprostřední blízkosti železniční zastávky 

Čelákovice-Jiřina. Očekávat lze výstavbu i v tzv. 
Volmanově, který bude sousedit se sídlištěm 
V Prokopě. A po dokončení silničního obchvatu 
bude určitě sílit tlak na zástavbu v lokalitě Krátká 
Linva. Nicméně v horizontu následujících dvaceti 
let zrovna v této lokalitě výstavbu neočekávám.“

Pane starosto, jaké trendy budou zásadně 
ovlivňovat Čelákovice do roku 2040?
JP: „Nechci věštit z křišťálové koule, proto se 
opřu o výstupy strategických dokumentů a vý-
zkumných projektů, které byly pro potřeby města 
zpracovány. Na rozdíl od řady jiných obcí a měst 
nebudeme řešit pokles počtu obyvatel, ale na-
opak, jak se vypořádat s jejich postupným nárůs-
tem. A to nejen v Čelákovicích, ale i v soused-
ních obcích. Na mysli mám například Nehvizdy, 
„novou“ Zeleneč, ale i vzdálenější Milovice, které 
jsou již počtem obyvatel větší než Čelákovice. 
Daleko větší pozornost budeme muset věnovat 
seniorům. Velkou výzvou bude vyrovnat se se 
snižující se kvalitou veřejných služeb, především 
kvůli nedostatku zaměstnanců. V řadě příspěv-
kových organizací čtvrtina zaměstnanců je v dů-
chodovém věku a při současné míře nezaměst-
nanosti v Čelákovicích, která je 1,3 %, je velmi 
složité zaměstnance najít. Reflektovat budeme 
muset klimatické změny, a především problema-
tiku hospodaření s energiemi. Sílit bude i význam 
chytrých technologií, a to jak při styku Městské-
ho úřadu s občany, tak při zajišťování provozu 
města (parkovací systém, veřejné osvětlení, te-
pelné a vodní hospodářství a podobně).“

Pane místostarosto, jaký růst Čelákovic od-
hadujete?
PS: „Věřím, že Čelákovice budou atraktivním mís-
tem k bydlení v zázemí hlavního města s dobrými 
pracovními či podnikatelskými příležitostmi, ale 

zároveň v blízkosti přírody – řeky Labe a lužních 
lesů. Nechceme skokový nárůst počtu obyvatel, 
ale postupný, udržitelný růst, čemuž je přizpů-
sobeno funkční využití ploch v novém Územním 
plánu Čelákovic. Zástavbu preferujeme v opuště-
ných areálech, chcete-li brownfieldech, či tzv. na 
zelené louce převážně s rodinnými domy. Tomu 
musí odpovídat občanská vybavenost (školy, 
obchody, volnočasové aktivity), výsadba veřejné 
zeleně i technická infrastruktura včetně dostateč-
né kapacity čistírny odpadních vod či vodojemu. 
Cílem budoucích samospráv musí být snaha, aby 
se Čelákovice staly městem pro všechny genera-
ce – pro mladé, rodiny s dětmi i seniory.“

Děkuji vám za vaše vize i za čas, který jste mi 
oba věnovali. A přeji hodně štěstí!

Jarmila Volfová, radní

ROZHOVOR se starostou Pátkem a místostarostou Studničkou
NA TÉMA „Co čeká Čelákovice do roku 2040?“

Jako zastupitelka města jsem činná v čelákovické samosprávě 
od roku 1990. Proto jsem si dovolila položit u příležitosti končícího  
VIII. volebního období 2018–2022 několik otázek zaměřených na roz-
voj Čelákovic v následujících dvou dekádách. Jak odhadují rozvoj 
města starosta Josef Pátek (JP) a místostarosta Petr Studnička (PS)?
Přečtěte si jejich názory v našem společném rozhovoru. 

Bývalý průmyslový areál (brownfield) Kovohutí se pro-
mění v rezidenční čtvrť s rodinnými a bytovými domy. 
Proměna je rozdělena do tří etap, které budou postup-
ně uskutečňovány výhledově až do roku 2035. Zdroj: 
město Čelákovice

Ačkoliv mnozí byli skeptičtí k zahájení stavby Správy že-
leznic Optimalizace traťového úseku Mstětice (včetně) 
– Čelákovice (mimo) z důvodu sníženého objemu finanč-
ních prostředků na úrovni státu, podařilo se po náročných 
jednáních stavbu v roce 2022 zahájit a její dokončení je 
předpokládáno v roce 2026. Díky přeložce trati dlouhé 
1,9 km se nejen napřímí trať a zkrátí jízda vlaků, ale bude 
umožněn i další rozvoj místní části Záluží. Zhotovitelem 
stavby je společnost EUROVIA CS a aktuálně zde probíhá 
záchranný archeologický výzkum. Foto: -ms-

Josef Pátek je uvolněným starostou města Čelákovic 
s krátkým přerušením na přelomu let 2013 a 2014, 
kdy v čele města stáli Milan Tichý a Zdeňka Tichá, od 
roku 2010. Neuvolněným místostarostou Čelákovic je 
Petr Studnička od roku 2014. „Za šestnáct let, co jsme 
spolu v Zastupitelstvu města, jsme se ani jednou nepo-
hádali. Politika je špína, uvádí se často, ale tu politiku 
dělají sami lidé. I v politice lze najít přátele a klást dů-
raz na slušnost a úctu. Pořád se snažíme v práci pro 
město naplňovat naše motto: S úctou k odkazu předků, 
s ohledem na potřeby současníků, s odpovědností za 
budoucnost potomků,“ uvádějí oba ve vzájemné sho-
dě. Foto: Michaela Jindřišková

„Děláme vše pro to, aby Čelákovice nebyly noclehár-
nou Prahy. Chceme fungující, pulsující a rozvíjející se 
město, ve kterém se lidem bude dobře žít. Jednou 
z priorit je vytvářet z Čelákovic město krátkých vzdá-
leností,“ shodují se na vizi rozvoje Čelákovic do roku 
2040 Pátek se Studničkou. Důležitá není jen realizace 
investičních akcí, ale i odpovídající podpora kultury 
a organizování akcí. A oba dodávají: „Je na každém 
voliči, aby rozhodl, jakým směrem se mají po letošních 
komunálních volbách Čelákovice vydat. My děkujeme 
občanům za dosavadní podporu, která je pro nás zava-
zující.“ Foto: Jan Nožička
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BILANCE VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2018–2022 V ČELÁKOVICÍCH 
POHLEDEM VEDENÍ MĚSTA

Starosta města 
Josef Pátek
Město se rozvíjí, po-
čet obyvatel vzrůstá 
postupně. Cílem není 
vyčerpat současný 
potenciál rozvojových 
ploch na území města 
ihned, nýbrž nechat 
volný prostor i pro bu-
doucí generace. Jsme z hlediska počtu obyvatel 
105. největším městem v Česku s průměrným 
věkem 41,5 let. Máme odpovídající občanskou 
vybavenost a dostatečnou kapacitu technické 
infrastruktury, především čistírny odpadních 
vod. Do vodohospodářské infrastruktury míří 
masivní investice a tím nekončíme, připravuje-
me například velkou stavbu nového vodojemu. 
Daří se realizovat v odpovídající kvalitě a ve sta-
novených termínech velké množství investičních 
akcí, o čemž svědčí skutečnost, že z rozpočtu 
města bylo za čtyři roky proinvestováno téměř tři 
čtvrtě miliardy korun a podařilo se získat dotace 
o objemu téměř čtvrt miliardy korun, dalších té-
měř sto milionů korun získalo město na dotacích 
na výkon státní správy, činnost Pečovatelské 
služby a další. Město má dva úvěry. Ten první 
postupně splácí, po dobu deseti let pět milio-
nů korun ročně. Ten druhý splatí jednorázově 
v příštím roce, až bude proplacena získaná do-
tace na parkovací dům. Zadluženost města je 
s ohledem na celkovou výši rozpočtu a ve srov-
nání s jinými obcemi zcela zanedbatelná. Město 
je zapojeno do projektu Bezpečné Čelákovice, 
podporuje činnost Městské policie a zkvalitňuje 
vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů, 
rovněž postupně modernizuje městský kamero-
vý a dohlížecí systém. Během krizového řízení 
bylo postupováno v souladu s Plánem krizové-
ho připravenosti města, dokončen byl digitální 
povodňový plán. Významně byly rozšířeny mož-
nosti třídění odpadu ve městě, celkem je na úze-
mí města již 85 míst pro třídění odpadu, která 
postupně dostávají důstojný vzhled ve veřejném 
prostoru. Veřejné zeleni je věnována zvýšená 
pozornost, a to včetně květinové výzdoby měs-
ta. Jen za čtyři roky bylo vysázeno v Čelákovi-
cích více než 400 nových stromů a přes 2 000 
nových keřů. V oblasti bytového hospodářství 
bylo rozhodnuto o prodeji bytů v majetku města 
na území Milovic. Městské byty v Čelákovicích 
po kompletní rekonstrukci jsou přidělovány na 
základě obálkové metody. Společnost Q – BYT 
připravuje výstavbu nového bytového domu 
V Prokopě.
Město Čelákovice jedná velmi intenzivně o pří-
pravě investičních akcí jak se Středočeským 
krajem, tak se Správou železnic. Prvního ze 
zmiňovaných subjektů se dotýká výstavba sil-

ničního obchvatu města a Domova pro seniory, 
druhý ze subjektů je zainteresován na přemos-
tění železniční trati pro budoucí obchvat a s tím 
související návazné investice.

Místostarosta města 
Petr Studnička
V oblasti školství má 
město po rozsáhlých 
investicích dostateč-
né kapacity ve všech 
stupních vzdělávací 
soustavy. Na kulturu 
město nezapomíná, ať 
už podporou činnos-
ti tří příspěvkových organizací, tak organizací 
mnoha kulturních akcí, které se ve městě po celý 
rok konají. U venkovních akcí organizovaných 
s podporou města, zpravidla na náměstí nebo 
u lávky přes Labe, je vstup zdarma. Každý rok 
je zpracováno kalendárium se seznamem akcí 
v rámci jednotného tématu. Na podporu čin-
nosti zájmových spolků a sportovních subjektů 
jsou poskytovány každý rok individuální dotace 
zhruba ve výši pěti milionů korun, nechybí ani 
programové dotace na podporu poskytovate-
lům sociálních služeb. Velký důraz je kladen na 
realizaci projektu Prevence rizikového chování 
dětí a mládeže. Návrh nového Územního plánu 
Čelákovic je připraven k opakovanému veřejné-
mu projednání a následnému předložení k vy-
dání a schválení Zastupitelstvem města v roce 
2023. Současně do něj budou promítnuty změ-
ny, ke kterým došlo ve stávajícím Územním plá-
nu sídelního útvaru Čelákovice z roku 1994. Na 
dopravní obslužnost město přispívá ze svého 
rozpočtu téměř dva miliony korun ročně, nově 
nejen na autobusové spoje, ale i na regionální 
železniční dopravu. Vedle tří autobusových li-
nek, které zabezpečují spojení města a místních 
částí Sedlčánky s Císařskou Kuchyní a Záluží 
s okolními obcemi, tvoří páteřní dopravu želez-
nice. Mezi Čelákovicemi a Prahou jezdí v obou 
směrech každý den 100 vlaků. 

Dokončena byla Koncepce mobility města Če-
lákovic, díky které probíhá výstavba nového 
parkovacího domu s kapacitou 97 míst u želez-
niční stanice Čelákovice a dalšího nového par-
koviště u železniční zastávky Čelákovice-Jiřina 
s 57 místy, kde přibude i cyklobox – úschovna 
pro jízdní kola a koloběžky. Do konce příštího 
roku bude kompletně dokončeno nové přísta-

viště u lávky přes Labe. Každý měsíc je distri-
buován do každé domácnosti Zpravodaj města 
bezplatně, v době koronavirové pandemie byla 
dočasně umožněna bezplatná inzerce na pod-
poru místních živnostníků a podnikatelů, kte-
ří svůj provoz museli buď zcela přerušit, nebo 
částečně omezit.

Místostarosta města 
Miroslav Opa
V tomto volebním ob-
dobí byly realizovány 
velké investiční akce, 
především dostavba 
Kamenky, výstavba 
kanalizace v Záluží 
a kompletní revitaliza-
ce veřejného prostoru 
ve staré zástavbě Jiřiny. Nových povrchů se 
dočkala řada chodníků a komunikací ve městě, 
přičemž se jedná o celé či dílčí úseky (V Proko-
pě, Bratří Čapků, S. K. Neumanna, U Učiliště, 
J. Zeyera, Spojovací, B. Smetany, Na Šviho-
vě, Rumunská, U Kapličky, J. A. Komenského, 
Sedláčkova – jih, Vašátkova, Matěje Červenky, 
V Nedaninách, Sukova, Jiřinská, Rooseveltova, 
Přístavní, Dělnická, Alej J. Wolkera, U Mostu, 
Táboritská, Pražská). 

Velká pozornost byla věnována investicím do 
oblasti sportu – rekonstrukce tělocvičny Bios, 
stavba nové tělocvičny a nového školního hřiště 
na Kamence, kompletní rekonstrukce sportov-
ního areálu u Základní školy v ulici J. A. Komen-
ského, obnova dvou dětských hřišť, vybudování 
psího hřiště či pumptrackové dráhy. Postupnou 
proměnou prochází i areál Městského stadionu 
(brána a přístupový chodník, zázemí s veřejnými 
toaletami, workoutové hřiště, skatepark). V rám-
ci energetického zásobování města teplem byly 
rekonstruovány kotelny K20, K26, K32, K50, 
K70, K155, K1442, zateplení se dočkaly bytové 
domy J. A. Komenského 1645–1648 a Na Stráni 
1628–1629, modernizace lodžií proběhla na by-
tovém domě Stankovského 1581. Dílčí investice 
byly realizovány i v příspěvkových organizacích 
města (oprava střechy na budovách Městské 
knihovny, Městského bazénu a hasičské zbroj-
nice, výstavba veřejných WC v areálu Měst-
ského domu dětí a mládeže, akustický podhled 
v jídelně a nová okna v malé tělocvičně v Zá-
kladní škole v ulici J. A. Komenského, oprava 
elektroinstalace a kuchyně v Kulturním domě, 
dlažba na nádvoří a vzduchotechnika v koncert-
ním sále Základní umělecké školy). Opomenuta 
nebyla ani rekonstrukce veřejného osvětlení ve 
vybraných částech města. Rekonstrukce se do-
čkaly i obě kaple, sv. Václava v Císařské Kuchy-
ni a sv. Jana Křtitele v Sedlčánkách.

„Naší snahou je udržet současný 
rozsah a kvalitu poskytovaných 
veřejných služeb a zajistit jejich další 
rozvoj v Čelákovicích. Přednostně se 
po zvýšení kapacit ve školství chceme 
zaměřit na sociální a zdravotní 
služby.“ Josef Pátek, starosta

„S ohledem na postupně se zhoršující 
ekonomickou situaci věřím, že se 
podaří zabránit populistickým, často 
zbytným projektům. Prioritou pro 
město je jednoznačně nezbytná 
výstavba Domova pro seniory, 
pokračování v trendu obnovy 
technické a dopravní infrastruktury 
a podpora postupného vzniku 
nových rodinných a bytových domů 
v rozvojových lokalitách na území 
města.“ Petr Studnička, místostarosta I

„Úkolem samosprávy je uřídit 
město jak v klidných, tak v krizových 
obdobích. Velkou pozornost 
budeme muset věnovat hospodaření 
s energiemi a možnostem zvyšování 
energetické soběstačnosti města.“
 Miroslav Opa, místostarosta II
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VIII. volební období Zastupitelstva města Čelákovic 2018–2022 v čís-
lech:
n 27 zasedání Zastupitelstva města
n 130 schůzí Rady města
n 66 jednání Krizového štábu města Čelákovic
n 740 mil. Kč – výdaje z rozpočtu města na investiční akce
n 210 mil. Kč – příjmy do rozpočtu města z investičních dotací
n  21,3 mil. Kč – objem dotací z rozpočtu města na podporu činnosti zá-

jmových spolků, sportovních subjektů a poskytovatelů sociálních služeb

Zdroj: město Čelákovice
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Sociální služby Zájmové spolky Sportovní subjekty

Zdroj: město Čelákovice

Závěrem dovolte, abychom městu popřáli osvícenou nově zvolenou sa-
mosprávu, která bude pokračovat v udržitelném rozvoji města s cílem 
dalšího rozkvětu Čelákovic. Děkujeme všem, kteří nám pomohli společně 
naplňovat vizi „Čelákovice – domov na Labi“.
Na zpracování článku se podíleli členové Rady města Čelákovic Martin 
Bajer, Pavel Jindřich, Marek Skalický a Jarmila Volfová, kterým děkujeme 
za cenné připomínky a spolupráci.
Za Radu města Čelákovic

Josef Pátek, starosta, Petr Studnička, místostarosta I,  
Miroslav Opa, místostarosta II

Výše dotací poskytnutých z rozpočtu města Čelákovic na podporu 
poskytovatelů sociálních služeb, zájmových spolků a sportovních 
subjektů v období 1/2018–8/2022

Finanční záležitosti
Rada města schválila rozpočtová opatření – 
změny rozpočtu města Čelákovic 2022 č. 15 
a 16.

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 obracej-
te na odbor životního prostředí, Stankovského 
1650 (Obecní dům), Čelákovice, e-mail: zivotni@
celakovice.cz, tel.: 326 929 127. Na směsný ko-
munální odpad se smlouva nevztahuje, i nadále 
jej musí každý podnikatel řešit samostatně.

Úpravy ČOV
Rada města rozhodla o výběru pro město nej-
vhodnější nabídky podané účastníkem řízení 
„Společnost Čelákovice“ jednající prostřednic-
tvím správce společnosti – firmy KUNST, spol. 
s r. o., na plnění veřejné zakázky na stavební 
práce „Čelákovice – ČOV – Stavebně techno-
logické úpravy“ a schválila příslušnou smlouvu 
o dílo v ceně 30 922 667 Kč bez DPH.

Obnovy vodovodu
Rada města schválila uzavření a text smlouvy 
o dílo s 1. SčV, a. s., jako zhotovitelem veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice 
– Obnova uzávěrů vodovodních přípojek a po-
klopů revizních šachet v ulici Dvořákově“ v cel-
kové ceně 846 404 Kč bez DPH.

Dále schválila zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce s názvem „Čeláko-
vice – Obnova uzavíracích uzlů vodovodního 
řadu 2022“ postupem dle čl. 3 odst. 1 Směr-
nice č. I/2/2022 k zadání veřejných zakázek 
malého rozsahu společnosti 1. SčV, a. s., včet-
ně uzavření příslušné smlouvy o dílo v ceně 
3 255 472,16 Kč bez DPH.

Komise pro pomoc občanům s energiemi
Radní uložili starostovi připravit zřízení komise 
pro pomoc občanům s energiemi, navrhnout 
předsedu a členy komise ke jmenování a určit 
tajemníka komise.

Výběr z usnesení RM č. 20–21/2022.
 -dv-

o čem jednali radní města

Dostavbou Základní školy v Kostelní ulici – Kamenky se zvýšila celková kapacita školy 
o 200 žáků. Město získalo na zvýšení kapacity školy pro základní vzdělávání v tzv. prs-
tenci kolem Prahy dotaci 75 milionů korun. Stavba byla zahájena v květnu 2019, o rok 
později byla celá stavba dokončena a od září 2020 slouží především pro vzdělávací 
účely. Obestavěný prostor představuje 14 940 m3, užitná plocha má celkem 2 778 m2. 
Součástí školy je tělocvična, vybudováno bylo nové školní hřiště. Foto: město Čelá-
koviceUlice Dělnická, vlevo ulice Přístavní – lokalita Jiřina. Foto: -dv-

Pět největších investičních akcí města realizovaných v letech 2018–2022

Investiční akce Výše investice

Areál Základní školy – Kamenky 180 mil. Kč

Revitalizace staré zástavby Jiřiny 130 mil. Kč

Kanalizace a vodovod v Záluží 105 mil. Kč

Parkovací dům u žst. Čelákovice 100 mil. Kč

Sportovní areál J. A. Komenského 35 mil. Kč
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První rok sledování kvality ovzduší v Čelákovicích
Na začátku léta loňského roku začalo měs-
to Čelákovice spolupracovat se společností  
Agdata, s. r. o., která na dvou vybraných mís-
tech – v ulici Masarykově (u křižovatky s ulicí 
Vašátkovou) a Prokopa Holého (objekt hasičské 
zbrojnice, hned vedle provozu TOS-MET slé-
várna, a. s.) nainstalovala jednotky se senzory 
pro kontinuální sledování veličin v ovzduší, a to 
prachových částic ve čtyřech velikostech (PM1.0, 
PM2.5, PM4.0 a PM10), oxidu dusičitého (NO2) 
a ozónu (O3). Měření probíhá nepřetržitě 24 ho-
din denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

Prachové částice mohou postihnout zatížení 
městského ovzduší lokálními topeništi a výrobními 
podniky, resp. průmyslem, parametry oxidu dusi-
čitého a ozónu pak vliv dopravy na kvalitu našeho 
ovzduší. Cílem měření je získávat orientační data 
o aktuální situaci kvality ovzduší ve městě, s mož-
ností zpřístupnění právě naměřených hodnot ši-
roké veřejnosti prostřednictvím on-line přenosu 
na webové stránky města. Měření je z městského 
rozpočtu uhrazeno na 24 měsíců s možností pro-
dloužení. Po každém roce necháváme k měření 
vyhotovit zprávu nezávislou odbornou organizací.
Měření kvality ovzduší v Čelákovicích bylo zahá-
jeno 1. června 2021, po první tři měsíce probíhalo 
ve zkušebním provozu a od 1. září 2021 byl zahá-
jen přenos naměřených hodnot na webové strán-
ky. Za devět měsíců byl odkaz navštíven bezmála 
1 800x. V průběhu měření probíhala na objektu 
hasičské zbrojnice výměna střechy, a protože 
tyto činnosti začaly okamžitě významně ovlivňo-
vat naměřené hodnoty, byl u této jednotky až do 
ukončení opravy přenos dat přerušen. To je dů-
vodem, proč se na podzim po omezenou dobu 
zobrazovaly pouze hodnoty naměřené v ulici Ma-
sarykově. Po opětovném spuštění se navíc uká-
zalo, že jednotku je nezbytné pro správnou funk-
ci vyčistit od zanesených produktů ze stavební 
činnosti. V rámci běžné údržby pak byly oba sen-
zory vyčištěny ještě v květnu tohoto roku. 

Po roce provozu pro nás na základě poskytnu-
tých hodnot denních a hodinových průměrů mě-
řených veličin zpracovala Petra Bauerová z Čes-
kého hydrometeorologického ústavu zprávu, 
jejíž celé znění naleznete na webových stránkách 
města v sekci Životní prostředí. Ze závěrů tohoto 
posouzení vyplývají následující skutečnosti:
n  vliv přestavby střechy hasičské zbrojnice na jed-

notce lokality „hasičárna“ byl zjevný, po vyčiště-
ní senzorů se data vrátila na původní hodnoty;

n  ani na jedné z lokalit nebyl zjištěn vzájem-
ný vztah mezi špičkami koncentrací prachu 
a koncentracemi NO2 a O3, který by naznačo-
val zvýšené aktivity spojené s dopravou;

n  od září 2021 do dubna 2022 byly zaznamená-
ny vyšší hodnoty prachových částic PM10 na 
lokalitě „hasičárna“, než ve zbývajícím sledo-
vaném období, což pravděpodobně souvisí 
s topnou sezonou;

n  trendy koncentrací prachových částic na lo-
kalitě „Masarykova“ odpovídaly trendům na-
měřeným na měřicí stanici Čelákovice (v are-
álu MŠ Sluníčko) i v Kolíně, které byly při 
práci s daty využity jako referenční;

n  koncentrace NO2 a O3 byly senzory zazname-
nány spíše vyšší, než jsou koncentrace běžné.

Výsledky měření aktuálních hodnot na lokalitě „hasičár-
na“ v mobilní verzi. Foto: -ms-

Měření kvality ovzduší bude pokračovat do červ-
na příštího roku. S ohledem na dobré zkušenosti 
předpokládáme, že měření objednáme i na další 
období. Jednou z nich byl i např. nedávný občany 
nahlášený a měřicí jednotkou na lokalitě „hasičár-
na“ zaregistrovaný havarijní únik z areálu slévárny, 
na který město bezprostředně reagovalo nahláše-
ním na Českou inspekci životního prostředí. Tak-
to zaznamenané havarijní úniky z průmyslového 
podniku mohou být také přínosnými argumenty 
pro jednání s Krajským úřadem Středočeského 
kraje, který vydává/mění tzv. integrované povolení, 
stanovující podmínky k provozu daného zařízení. 
Budeme proto za vaše další takové podněty rádi.
Přenos na webové stránky města pokračuje a je 
přístupný pod odkazem: https://www.celakovi-
ce.cz/cs/mesto/zivotni-prostredi/mereni-kvali-
ty-ovzdusi.html.

Marek Skalický, radní,
Lenka Rašínová, vedoucí odboru  

životního prostředí

Z čištění senzorů na lokalitě „Masarykova“. Foto: Len-
ka Rašínová

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

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

www.celakovice-mesto.cz/ts

PODZIMNÍ SVOZ TŘÍDĚNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Technické služby Čelákovice budou pořádat svoz tříděného komunálního odpadu. Vytříděný komunální 
odpad z domácností bude možné zdarma odevzdat na uvedených místech v následujících sobotách 
vždy od 8.00 do 12.00 hod.
1. října
ulice 28. října u hřiště SK Union
ulice Polská na křižovatce s Lidickou

8. října
Záluží u hřiště
Císařská Kuchyně u pomníčku
Sedlčánky u pobočky knihovny
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FOTOGALERIE
Proměňujeme město k lepšímu

Po desetiletích slibů se podařilo kompletně vybudovat 
kanalizační síť v místní části Záluží. Město získalo na 
realizaci investiční akce dotaci z Operačního programu 
Životní prostředí. V místních částech Sedlčánky s Císař-
skou Kuchyní a Záluží sehrávají důležitou roli v komu-
nikaci s nejvyšším kolektivním samosprávným orgánem 
města, zastupitelstvem, osadní výbory Foto: -dv- 

Díky Participativnímu rozpočtu Středočeského kraje byl 
v roce 2020 dokončen kříž na Městském hřbitově v Če-
lákovicích. Foto: Josef Pátek

Výsadba veřejné zeleně v Sokolovské ulici, ale i nové kli-
dové zázemí s dětskými herními prvky bylo vybudováno 
před bytovým domem Beránek. Foto: Petr Studnička

Obnovena byla dvě dětská hřiště, která se proměnila ve 
sport arény, a to v sídlištní zástavbě J. Zeyera a v lokalitě 
V Nedaninách. Foto: Josef Pátek

Nová pumptracková dráha byla sestavena v ulici Na Ná-
břeží. Foto: Petr Studnička

Na podzim 2021 byly zahájeny práce na demolici původního objektu a výstavbě nového dalšího místa poskytované-
ho vzdělávání (detašovaného pracoviště) Městského domu dětí a mládeže Čelákovice v Kollárově ulici. V tzv. Eko-
domečku bude zájmové vzdělávání zaměřeno na ekologickou výchovu. Výdaje na stavbu a její vybavení dosáhnou 
částky přibližně 25 milionů korun. Foto: Petr Studnička

DOKONČENÉ INVESTIČNÍ AKCE

V říjnu 2019 byly zahájeny stavební práce na výměně lávky přes Čelákovický potok spojující Sady 17. listopadu 
s Vašátkovou ulicí. Ta se dočkala v následujících letech rovněž kompletní rekonstrukce. Přes potok byly vybudovány 
celkem tři nové lávky. Foto: Josef Pátek

před po

Nový železniční most přes Labe nahradil ten předchozí z roku 1923 v roce 2021. V letošním roce byla na most 
díky koordinaci obou investičních akcí mezi Správou železnic a městem Čelákovice zavěšena i nová lávka pro pěší 
a cyklisty. Zatímco na původní most byl vstup zakázán, nyní je přechod řeky nejen bezpečný, ale i plně bezbariérový. 
Hodnota mostu s lávkou, na kterou město získalo dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, dosahuje částky 
jedné miliardy korun. Foto: město Čelákovice / Martin Zoubek
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Patronaci nad hrobem Josefa Jiřího Stankovského (1844–1879) na pražských Olšanských hřbitovech převzalo měs-
to Čelákovice. Hrob byl postaven v roce 1897 nákladem Besedy Stankovský a po 125 letech byl kompletně opraven 
restaurátorem Josefem Vitvarem. Foto: Josef Pátek

Proměna veřejného prostoru ve staré zástavbě Jiřiny je patrná na první pohled. Na obrázku je dokončená rekonstrukce 
části Dělnické ulice. Probíhá zde obnova technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení). Jsou reali-
zovány nové povrchy chodníků a komunikací, je-li to možné, je zajištěna i výsadba veřejné zeleně. Foto: Josef Pátek

Patrná je změna původního školního hřiště, které se po více než 50 letech stalo moderním, víceúčelovým sportov-
ním areálem. Ten slouží primárně pro výuku tělesné výchovy, ale využívat ho mohou i sportovní subjekty a široká 
veřejnost. Investiční výdaje z rozpočtu města přesáhnou částku 35 milionů korun. Vedení města tímto splnilo slib, že 
bude do konce tohoto volebního období sportovní areál kompletně zrekonstruován, zastupiteli města Miloši Buka-
čovi, který je učitelem tělesné výchovy a nejdéle působícím pedagogem v Základní škole v ulici J. A. Komenského. 
Foto: Petr Studnička

Výrazná změna vzhledu se dotkla malé obřadní síně v historické budově radnice. Ročně je před matričním úřadem 
uzavřeno přibližně 80 sňatků. Rekord v počtu provedených sňatečných obřadů za jeden den padl 22. 2. 2022, kdy 
se v Čelákovicích uskutečnil svatební maraton. Oddáno bylo od 02.22 do 22.22 hod. celkem deset párů. Novoba-
rokní radnice má od letoška rovněž novou fasádu. Foto: Josef Pátek

REALIZOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE

Generální rekonstrukce probíhá v návaznosti na dokon-
čenou optimalizaci železniční trati, procházející naším 
městem, v Přístavní ulici. Nových živičných povrchů 
se do poloviny října dočkají postupně ve městě ulice 
Dvořákova, část sídliště V Prokopě, část ulice U Kap-
ličky, ulice U Zdymadel, Husova, Čelákovská v Císařské 
Kuchyni, část ulic Sedláčkovy, Masarykovy a Křižíkovy 
včetně propojení k novému parkovišti u železniční za-
stávky Čelákovice-Jiřina. Foto: -dv-

Výstavba parkovacího domu u železniční stanice v Ma-
sarykově ulici byla zahájena v roce 2022 a dokončena 
bude do poloviny roku 2023. Zhotovitelem stavby je 
společnost Trigema. Součástí investiční akce je i re-
konstrukce přednádražního prostoru. K parkovacímu 
domu s 97 místy bude instalován i navigační systém 
s volnou kapacitou míst k parkování. Investice přijde na 
100 milionů korun, přičemž 90 % je kryto dotací v rámci 
ITI Pražské metropolitní oblasti. Zdroj: Laboro Atelier

Úprava ulice S. K. Neumana. Foto: -dv-

Nový chodník v ulici Sedláčkově. Foto: Petr Studnička
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Kompletní proměnou prochází veřejný prostor ve staré 
zástavbě Jiřiny. Další etapy budou probíhat až do roku 
2026. Práce byly zahájeny v říjnu 2019 a s ohledem na 
velikost lokality potrvají sedm let. Proinvestováno zde 
bude více než 250 milionů korun. Zdroj: město Čelá-
kovice

V letošním roce buduje Ředitelství vodních cest ČR pří-
staviště pro osobní loď, v roce 2023 přibude molo pro 
16 malých plavidel v blízkosti lávky přes Labe. Výstav-
bu realizuje Labská, strojní a stavební společnost, za 
27 milionů korun. Zdroj: Ředitelství vodních cest ČR

PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY

Postupně je naplňována Studie využitelnosti Městského stadionu v Čelákovicích. V přípravě je rekonstrukce tribuny, 
aktuálně se zpracovávají vyšší stupně projektové dokumentace. Zdroj: Václav Pavlík

Na základě studie ČVUT a dle návrhu Ateliéru Velehrad-
ský byla zpracována projektová dokumentace na rekon-
strukci budovy bývalé školy v Sedlčánkách, která byla 
v roce 2011 prohlášena kulturní památkou. Již byla po-
dána žádost o vydání stavebního povolení. Odhadované 
výdaje na provedení celkové rekonstrukce ve třech eta-
pách činí 80 milionů korun. Zdroj: Ateliér Velehradský

Domov pro seniory v centru města bude disponovat 
kapacitou 49 pokojů s 53 lůžky. Již byla podána žádost 
o vydání stavebního povolení. Odhadované investiční 
výdaje dosahují částky 250 milionů korun. Zdroj: Ře-
zanina & Bartoň

V koordinaci města Čelákovic, Středočeského kraje 
a Správy železnic probíhají přípravy výstavby silničního 
obchvatu města II/245, který propojí ulice Toušeňskou 
a Mochovskou přes lokalitu Krátká Linva. Zdroj: Návrh 
územního plánu Čelákovic

Aktuálně probíhá projektová příprava na výstavbu no-
vého velkokapacitního vodojemu jakožto náhradu za 
ten současný. Foto: Marek Skalický

Zahájen nový školní rok 
2022/2023 v Čelákovicích
Město Čelákovice je zřizovatelem šesti škol 
a jednoho školského zařízení. Tři mateřské ško-
ly, dvě základní školy, Základní umělecká škola 
a Městský dům dětí a mládeže disponují kapa-
citou 2 989 dětí a žáků a 1 200 účastníků zá-
jmového vzdělávání. Ve školním roce 2022/2023 
bylo otevřeno osm prvních tříd v obou základ-
ních školách, do kterých nastoupilo celkem 145 
žáků. K předškolnímu vzdělávání do mateřských 
škol byla přijata absolutní většina dětí. Z celko-
vého počtu 133 podaných žádostí nebylo vyho-
věno pouhým čtyřem, a to z věkových důvodů, 
celkem tedy bylo přijato 129 dětí, přičemž vět-
šina ve věku 3–4 roky (77 dětí), nicméně bylo 
přijato i 27 dětí mladších 3 let. 
Díky masivním investicím do rozvoje kapacit 
škol v uplynulých letech (např. Mateřská ško-
la Sluníčko v ulici J. A. Komenského, dostav-
ba Základní školy v Kostelní ulici – Kamenky, 
uvolnění prostor v Základní škole v ulici J. A. 
Komenského) má město Čelákovice dostateč-
né kapacity jak v mateřském, tak v základním 
školství. U zájmového vzdělávání byl nově ote-
vřen Ekodomeček v Kollárově ulici, ve kterém 
je pozornost věnována především ekologické 
výchově. Snahou je navýšit i kapacitu Základ-
ní umělecké školy Jana Zacha, a to v objektu 
Fontána v Rybářské ulici. Korektní vztahy panují 
mezi městem a Gymnáziem Čelákovice, jehož 
zřizovatelem je Středočeský kraj.
Roční objem rozpočtů šesti škol a jednoho 
školského zařízení v Čelákovicích dosáhl v roce 
2021 úhrnné výše 210 mil. Kč, přičemž zásadní 
položkou jsou platy zaměstnanců.
Děkujeme za péči o naše děti, žáky a účastníky 
zájmového vzdělávání pedagogickým i nepeda-
gogickým pracovníkům pod vedením ředitelů 
těchto organizací. Všem přejeme úspěšný celý 
školní rok!

Josef Pátek, starosta,
Petr Studnička, místostarosta I

1. září v ZŠ Kostelní. Foto: -dv-

1. září v ZŠ J. A. Komenského. Foto: -dv-
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pronájem obecních bytů

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

Závazný a konečný termín pro předložení 
nabídek od případných zájemců je: 
30. září 2022 do 12.00 hodin v podatelně 
MěÚ Čelákovice.

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

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

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

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

n  čestné prohlášení zájemce o způsobilosti 
k právním úkonům;

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

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

v Centrálním registru dlužníků ČR.
Při podávání nabídky musí žadatel složit jistotu 
ve výši 5 000 Kč na č. ú. 107-6915360247/0100 
pod unikátním VS (viz výše). Jistota mu bude 
vrácena v případě, kdy jeho nabídka nebude 
vyhodnocena jako nejvýhodnější, nebo bude 
započtena oproti skládané kauci v případě uza-
vření nájemní smlouvy. V ostatních případech 
se kauce nevrací.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Vyhodnocení nabídek provede komise jmeno-
vaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny 
nabídky předložené po stanoveném termínu, 
neoznačené stanoveným způsobem, neobsa-
hující konkrétní výši nabídky nájemného v ko-
runách, neobsahující požadovaná prohlášení či 
jinak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší, než 
je minimální cena nájemného uvedená v těchto 
záměrech. Na základě předložených nabídek 
sestaví komise pořadí zájemců o pronájem. 
V případě předložení více shodných nabídek na 
1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabídky 
předložili, k dalšímu kolu soutěže stejným způ-

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

n PROKOPA HOLÉHO Č. P. 1174, BYT Č. 6, 
ČELÁKOVICE
Byt č. 6 o velikosti 1+1 o celkové ploše 36,74 m2 
(započitatelná plocha 36,74 m2), sestávající 
z těchto prostor: 1. pokoj 16,10 m2, kuchyň 11,87 
m2, předsíň 3,17 m2, koupelna + WC 5,60 m2.
Byt je situovaný v 3. podlaží jednovchodového, 
třípodlažního zděného domu s valbovou stře-
chou a půdní vestavbou. Dům byl vybudován 
v roce 1939. Vytápění a dodávka teplé vody 
jsou zajištěny z kotelny v domě.
Výše nájemného je minimálně 5 511 Kč měsíčně 
(150 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhled-
né obálce označené nadpisem: Pronájem bytu 
č. 6, Prokopa Holého č. p. 1174, Čelákovice, při 
podávání nabídky musí žadatel složit jistotu ve 
výši 5 000 Kč na č. ú.: 107-6915360247/0100, 
pod VS: 1174006.

n V PROKOPĚ Č. P. 1347, BYT Č. 1, ČELÁ-
KOVICE
Byt č. 1 o velikosti 2+1 o celkové ploše 
71,74 m2 (započitatelná plocha 66,70 m2 – sklep 
je započten ½ plochy), sestávající z těchto pro-
stor: 1. pokoj 14,76 m2, 2. pokoj 20,09 m2, ku-
chyň 14, m2, předsíň 7,11 m2, koupelna a WC 
4,39 m2, spíž 1,23 m2, sklep 10,07 m2.
Byt je situovaný v 1. podlaží čtyřvchodového, 
třípodlažního cihlového domu se sedlovou stře-
chou a půdní vestavbou. Dům byl vybudován 
v roce 1949. Vytápění a dodávka teplé vody 
jsou zajištěny z kotelny v domě.
Výše nájemného je minimálně 10 005 Kč měsíč-
ně (150 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhled-
né obálce označené nadpisem: Pronájem bytu 
č. 1, Prokopa Holého č. p. 1347, Čelákovice, při 
podávání nabídky musí žadatel složit jistotu ve 
výši 5 000 Kč na č. ú.: 107-6915360247/0100, 
pod VS: 1347001.

sobem. Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu 
z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní stano-
vené podmínky, bude nájem nabídnut dalšímu 
zájemci v pořadí. V případě, že nebude k dispo-
zici, bude vypsáno nové nabídkové řízení. 
Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do pěti 
pracovních dnů od obdržení usnesení RM o sou-
hlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného, uhradí nájemné a zálohy 
na služby za běžný měsíc ve stejném termínu, 
bude s ním uzavřena nájemní smlouva k předmět-
nému bytu na dobu určitou v době trvání 2 roky. 
Současně budou předány klíče od bytu a byt bude 
protokolárně předán. Pokud ve stanoveném ter-
mínu nebude uhrazena jistota, nájemné a zálohy 
na služby za běžný měsíc, bude nájem nabídnut 
dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení.  

Vlastník si vyhrazuje právo záměry zrušit 
v případě zjevně spekulativního vývoje řízení.

Burza práce v Nymburce
Krajská hospodářská komora Střední Čechy 
vás zve k návštěvě dalšího ročníku burzy práce 
v Nymburce, která se koná ve středu 21. září 
v 10.00–16.00 hod. Místo konání Obecní dům 
Nymburk (bývalý KOKOS, Bedřicha Smetany 
č. p. 55, Nymburk).
Na tradiční akci se představí firmy z okresů 
Nymburk, Praha-východ, Kolín, Mladá Bo-
leslav, Mělník, které mají zájem o nové za-
městnance. Poptávka je stále po pracovnících 
v technických profesích, ve výrobě, ve stát-
ních a sociálních službách, administrativě, lo-
gistice, autodopravě, potravinářství, obchodě, 
zemědělství a v dalších oborech.
Pracovní nabídky budou pro zájemce s výuč-
ním listem, středoškolským vzděláním a také 
pro vysokoškoláky. Akce je zároveň příležitostí 
pro současné absolventy škol vyhledat si za-
městnavatele nebo příležitostí domluvit si praxi, 
popř. brigádu. Chtěli bychom také nabídnout 
možnost práce pro ukrajinské občany, handica-
pované osoby a rodiče vracející se do zaměst-
nání po rodičovské dovolené. Poradenství pro 
nezaměstnané a popřípadě pro zájemce o změ-
nu profese zajišťuje Úřad práce Nymburk.
Vítáni jsou nejen všichni zájemci o práci z řad 
nezaměstnaných, absolventi škol, ale i všichni ti, 
kteří se chtějí dozvědět o nabídkách firem a na-
bízených pracovních místech, která jsou v sou-
časné době aktuální na trhu práce v regionu.
Zaměstnavatelé, kteří mají zájem na akci pre-
zentovat svou nabídku, jsou vítáni.
K prezentaci svých studijních oborů srdečně 
zveme i střední školy z regionu. Pro žáky ZŠ 
a jejich rodiče pořádáme také veletrhy škol ve 
dnech 6. října v Brandýse nad Labem, 20. října 
v Nymburce a 2. listopadu v Mělníku.

Vladislava Šizlingová, Krajská hospodářská 
komora Střední Čechy

Krajská hospodářská komora 
Střední Čechy se sídlem:
Pražská č. p. 298, 
250 01  Brandýs nad Labem – Stará Boleslav,
tel.: 326 377 708
e-mail: sizlingova@komora.cz
www.khkstrednicechy.cz
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Obnova fasády na radnici v Čelákovicích
Čelákovická radnice, postavená v roce 1911, 
patří mezi nejhodnotnější novobarokní stavby 
v České republice. V Čelákovicích samotných 
pak patří mezi jednu z historicky nejvýznam-
nějších staveb, cennou jak z architektonické-
ho, tak z urbanistického hlediska. Vzhledem 
k mimořádné umělecké kvalitě byla čelákovická 
radnice v roce 1958 zapsána do Ústředního se-
znamu kulturních památek. Mezi její památkově 
významné hodnoty patří mj. dochovaný interiér 
s četnými uměleckořemeslnými detaily, jakými 
jsou např. původní dveře, okna, dřevěné obkla-
dy, schodišťové zábradlí do 1. patra, a přede-
vším pak bohatě zdobená fasáda.
V tomto příspěvku se pokusím vysvětlit stručně 
principy obnovy památkově chráněných budov, 
shrnout průběh prací a jejich výsledek z pohle-
du zástupce orgánu státní památkové péče, 
jenž na průběh prací dohlížel.
V roce 2019 nechalo vedení města Čelákovic 
zpracovat odborný restaurátorský záměr na 
obnovu fasády radnice od firmy MG restaurá-
torské práce, s. r. o. Restaurátorský záměr je 
vždy nutným vstupním dokumentem pro ob-
novu kulturních památek. Obsahuje odborný 
průzkum současného stavu a navrhuje jeho 
obnovu v souladu se zásadami památkové 
péče. Mezi tyto zásady, jejichž dodržování je 
kontrolováno orgány památkové péče, patří ze-
jména použití historicky původních stavebních 
materiálů a zachování původních prvků v co 
největším možném rozsahu. Tyto zásady slouží 
k uchování historických prvků pro další genera-
ce a zachování historické autenticity obnovova-
ného objektu.
Nyní k samotné obnově. Původní vápenná omít-
ka byla ve velice dobrém stavu a vyžadovala 
pouze lokální opravy. Předmětem obnovy byla 
tedy především obnova fasádního nátěru.
Na základě restaurátorského průzkumu bylo zjiš-
těno, že původní barevnost fasády v roce 1911 
byla monochromatická – tedy provedena v jed-

né barvě, konkrétně v lomené bílé. V pozdějších 
letech došlo k rozbarvení fasády do dvou barev 
– okrově žluté a lomené bílé, která zdůrazňovala 
plastické štukové prvky na fasádě.
Z památkového hlediska byly vyhodnoceny jako 
správné dvě varianty obnovy barevnosti fasády, 
a to jak návrat k původní jednobarevnosti, tak 
zachování stávajícího dvoubarevného řešení. 
Vzhledem k mnohaleté tradici rozbarvení do 
dvou barev, na kterou jsou občané již po ně-
kolik generací zvyklí, bylo rozhodnuto o jejím 
zachování s drobnými korekcemi, které potlačí 
přílišnou „strakatost“ za účelem zlepšení vizu-
álního sjednocení barevnosti fasády. Z toho 
důvodu lze mezi předchozí a nynější barevností 
nalézt drobné odchylky. Nově bylo přistoupeno 
ke změně v barevnosti masivní štukové ozdo-
by nad hlavním vstupem do budovy (boltcová 
kartuše), v jejímž středu je zopakována svět-
le modrá barva, stejná jako u suprafenestry 
s městským znakem, která vybíhá z římsy nad 
1. patrem budovy.
K nátěru fasády byl zvolen tradiční vápenný 
nátěr, jenž je vyžadován památkovou péčí při 
obnově historických objektů. Vápenný nátěr 
se vyznačuje určitou „živostí“ – nepůsobí tedy 
„tupě“ jako novodobé fasádní nátěry na bázi 
syntetických materiálů, a tím propůjčuje objektu 
onu historickou autenticitu. Není tedy na mís-
tě kritizovat jemné šmouhy, které tuto „živost“ 
způsobují, ba právě naopak. Využitím syntetic-
kého nátěru by fasáda ztratila kouzlo, jež právě 
naše vnímání historicity budov utváří.
Co se týká oken, byla shledána ve velice dob-
rém stavu, a tedy postačila obnova jejich ná-
těru. Vyměněny za nové byly pouze dřevěné 
okapničky, které klimatickými vlivy trpí nejvíce. 
Měděné oplechování, okapy a parapety byly 
ponechány taktéž původní, došlo pouze k jejich 
očištění a lokálním opravám. Měděné prvky se 
v minulosti nenatíraly, jako povrchová ochrana 
postačila přirozená oxidace mědi, která způso-

Fasáda na historické budově radnice byla obnovena 
pod dohledem památkářů v letních měsících letošního 
roku. Foto: -dv-

buje její zezelenání, jež postupně tmavne. Způ-
sob výroby a opracování původních měděných 
prvků dokládá řemeslné postupy našich předků 
a jejich výměnou za nové by došlo z památ-
kového pohledu ke snížení historické hodnoty 
budovy. 
Po nezbytných procesech mezi vlastníkem 
objektu a orgány památkové péče přistoupilo 
v letošním roce vedení města k samotné reali-
zaci. Firma BESST Czech, s. r. o., která zakázku 
realizovala (po celou dobu za dozoru zástupců 
orgánů státní památkové péče), provedla veš-
keré práce v nadstandardní kvalitě. Stejně tak 
spolupráci mezi památkáři a vedením města 
hodnotím z pohledu své praxe jako vynikající, 
a přístup vedení města Čelákovic k obnově če-
lákovické radnice tak může být vzorem pro jiné 
samosprávy. 
Věřím, že nová fasáda radnice přispěla ke 
zkrášlení města na několik dalších desítek let, 
a občanům tak bude sloužit obnovený objekt 
nejen jako úřad, ale také jako připomínka bo-
haté historie Čelákovic, na kterou mohou být 
právem hrdí.

Hana Ziková, Úsek památkové péče MěÚ 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

MIMOŘÁDNÁ ODDLUŽOVACÍ AKCE MILOSTIVÉ LÉTO II
Mimořádná oddlužovací akce Milostivé 
léto II začala 1. září a potrvá tři měsíce do 
30. listopadu. Zbavit se dluhů je opět mož-
né za velmi výhodných podmínek. Lidé, kteří 
uvízli v dluhových pastech, mají opět mož-
nost splatit pouze jistinu, tedy původní dluh, 
a jednorázový poplatek exekutorovi ve výši 
1 815 Kč. Veškeré úroky, poplatky advoká-
tům či penále, které mnohdy mnohonásobě 
převyšují výši původního dluhu, budou opět 
odpuštěny.

Podmínkou využití Milostivého léta II, které na-
vazuje na předchozí stejnojmennou akci pro-
bíhající od 28. října 2021 do 28. ledna 2022, 
je zahájení soudně vymáhané exekuce před 
28. říjnem 2021. Ta musí být vedená pro dluh 
u veřejnoprávního subjektu, například zdravotní 
pojišťovny, České televize, Českého rozhlasu, 
ČEZ, krajských nemocnic, městských doprav-
ních podniků či u dalších obecních, městských, 
krajských či státních organizací. K Milostivému 
létu II se připojily i některé bankovní společnosti.
Dle dostupných dat Exekutorské komory bylo 
v Česku ke konci roku 2021 celkem 698 tisíc lidí 

v exekuci a celkový počet exekučních řízení činil 
4,43 milionu. Na jednoho dlužníka tak v průměru 
připadalo zhruba šest exekucí.

Co je potřeba udělat?
n  Od 1. září do 15. listopadu doručte exekuto-

rovi doporučený dopis, ve kterém ho infor-
mujte, že využíváte Milostivé léto. V dopise 
požádejte o vyčíslení dlužné jistiny a sdělení 
čísla účtu, na který máte zaslat peníze. Vzor 
dopisu najdete na www.milostiveleto.cz.

n  Od 1. září do 30. listopadu zaplaťte na sdě-
lený účet dlužnou jistinu a poplatek 1 815 Kč 
(částka musí být na účtu exekutora nejpozději 
do 30. listopadu).

Za jakých okolností nelze Milostivé léto využít?
n  Milostivé léto II nelze využít na exekuce pro 

dluh vůči soukromoprávním věřitelům (úvě-
ry, hypotéky, dluhy u operátorů nebo nájmy 
soukromých majitelů bytů apod.). To nepla-
tí v případě, kdy se soukromoprávní věřitel 
k Milostivému létu dobrovolně připojí.

n  Ani v případě dluhů, které odkoupil soukro-
moprávní subjekt – např. dluh původně u do-

pravních podniků, odkoupený inkasní společ-
ností.

n  Pokud dluh ještě není v exekuci nebo je v exe-
kuci, která byla zahájena po 28. říjnu 2021.

n  Nebo v případě, že vaše dluhy nevymáhá 
soudní exekutor, ale např. úřad v daňovém 
a správním řízení.

Potřebujete poradit?
n  Na webu www.milostiveleto.cz můžete zkon-

trolovat, zda se na vaši exekuci Milostivé 
léto II vztahuje. Najdete tam další doplňující 
informace.

n  Dotazy můžete psát také na e-mail:  
jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz.

n  Nebo zavolejte od pondělí do pátku (9.00–
22.00 hod.) na help linku: 770 600 800.

Milostivé léto má význam nejen pro dlužníky, ale 
i pro zaměstnavatele či obce. U zaměstnanců 
s exekucemi po jejich splacení dojde ke sníže-
ní administrativní zátěže mzdové účtárny, lidi 
bez exekuce lze finančně motivovat, zároveň se 
snižuje jejich nemocnost a klesá fluktuace. Pro 
obec má Milostivé léto také pozitivní dopady. 

pokračování na str. 14
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střípky z činnosti  
městské policie

V případě potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

Žena oznámila hlídce MP, že ve vedlejším bytě 
zřejmě upadl starší soused a volá o pomoc. 
Dotazem u ostatních sousedů bylo zjištěno, že 
jeden z nich má pro tyto případy klíče, a byt ode-
mkl. Zraněného seniora transportovala záchran-
ná služba do nemocnice na urgentní příjem.

Strážníci MP přijali informaci o pohřešovaném 
dítěti, které se nezjištěným způsobem matce 
ztratilo. Pátráním se podařilo po půlhodině „ví-
těze hry na schovávanou“ nalézt a vrátit matce.

Během hlídkové činnosti byli strážníci upozorně-
ni kolemjdoucím na mladíka, který vzteky rukou 
rozbil okno u domu a krvácí. Pachatel byl v krátké 
době dohledán a k uvedenému skutku se doznal. 
Vzhledem k přestupkové výši škody byla věc vy-
řízena pokutou a úhradou škody poškozenému.

Hlídka MP přijala oznámení o želvě, která se „jen 
tak prochází“ v parku bez majitele. Byla odchy-
cena a chovatel si ji vyzvedl na služebně MP.

Strážníci MP přijali informaci o zaseklém výta-
hu, v kterém je uvězněno malé dítě. Zasahovaly 
všechny složky integrovaného záchranného sys-
tému, výtah se podařilo otevřít a dítě bez zranění 
vysvobodit.

Hlídka Policie ČR požádala strážníky MP o pře-
voz jízdního kola, na kterém se vyboural alko-
holem značně posilněný muž. Dechová zkouška 
ukázala hodnotu přes 3 promile a zraněný byl 
převezen do nemocnice. Jízdní kolo, připomína-
jící spíše hromadu kovového šrotu, bylo uloženo 
na služebně MP.

MP dostala několik oznámení o roji včel v parku. 
Strážníci lokalitu uzavřeli a informovali místního 
včelaře, který zajistil odchyt roje.

Nešťastná žena oznámila strážníkům ztrátu pe-
něženky s vyšší finanční hotovostí a všemi do-
klady. Během pár sekund smutnou náladu vy-
střídal výkřik radosti, neboť ztracené věci právě 
přinesl poctivý občan. Stejnou radost měl i ma-
jitel jiné peněženky poté, kdy ji o pár dní později 
zapomněl v cukrárně.

Na služebnu se dostavil muž s prosbou, zda lze 
u něj provést dechovou zkoušku, neboť se ně-
jak „zvrhla“ malá oslava a on neví, zda už může 
řídit vozidlo. Dechová zkouška ukázala přítom-
nost alkoholu, proto se muž odebral pokračovat 
ve spánku.

S prosbou o pomoc se na strážníky obrátil ma-
jitel chaty u Labe, neboť mu právě přišel signál 
o narušení objektu a on je na dovolené. Hlídka 
na místě provedla kontrolu a nezjistila žád-
né znaky narušení či přítomnost cizích osob, 
o čemž byl majitel informován.

senioři

KONTAKT na koordinátorku seniorských 
aktivit:

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

tel.: 739 323 818.

Vážení a milí senioři,
od září se nám rozbíhají vaše oblíbené krouž-
ky, keramika v Labyrintu s Mirkou Špringrovou 
každý druhý pátek, na angličtinu pro seniory se 
domlouvejte přímo s lektorem Milošem Špring-
rem. Oblíbené kurzy trénování paměti s Renátou 
Nentvichovou Novotnou budou tradičně kaž-
dou středu od 9.30 hod., střídavě v prostorách 
Technických služeb a v Komunitním centru fara. 
Komunitní centrum je situováno v budově fary, 
k dispozici jsou nové prostory vybavené pro 
různé aktivity nejen pro seniory.
Cvičení s Lenkou Skalickou ve studiu Marlen 
vám pomůže protáhnout tělo, a to třikrát v týd-
nu, v pondělí a ve středu od 8.00 hod. a ve čtvr-
tek od 9.00 hod., kdy je lekce s hudbou. Těší 
se na vás, zve i nové členy. Cvičí se ve studiu 
Marlen v bývalém zdravotním středisku v ulici 
Stankovského.
Cvičení na židlích s Olgou Stuchlíkovou nadále 
probíhá v úterý v novém Komunitním centru fara 
od 9.00 hod. a každý pátek v prostorách kos-
tela naproti nádraží, tam, kde chodíte do klubu 
KLUS, začíná se v 8.30 hod.
Se zacházením s mobily, tablety a počítači po-
máhá Jaroslava Muchová. Poradu si domluvte 
na tel.: 775 691 525.
Klub KLUS také rozbíhá po prázdninách svou 
činnost, termín schůzek bude upřesněn na vý-
věsce Pečovatelské služby u radnice, také jako 
obvykle rozeslán e-mailem na adresy, které 
máme, a také zveřejněn na facebookové strán-
ce Senioři Čelákovice. Na všech zmíněných 
místech budou také aktualizovány programy 
i ostatních lektorů a dalších aktivit. Kdo chcete 
být informován o každé nové akci a o progra-
mech kroužků, zašlete svůj e-mail na e-mai-
lovou adresu: seniori@celakovice-mesto.cz, 
a kdo jste aktivní na facebooku, přihlaste se do 
fcb skupiny Senioři Čelákovice.
V pátek 9. září proběhne výlet na výstavu Za-
hrada Čech v Litoměřicích, který pořádá město 
Čelákovice.
A těšíme se na vás v úterý 13. září od 14.00 hod. 
v Kulturním domě na oblíbeném Setkání senio-

Pokud dlužník využije instrument Milostivého 
léta, věřitel sice ztrácí dosud nezaplacené pří-
slušenství (úroky, sankce či kompenzace práv-
ních nákladů), bude mu však uhrazen původní 
dluh, který je často dlouhodobě nevymahatelný. 
O tom, že tento princip funguje, se přesvědčili 
věřitelé v prvním kole Milostivého léta na pře-
lomu let 2021 a 2022, kteří od dlužníků získali 
asi 400 mil. Kč. Milostivé léto lze využít zejména 
v případě exekuce:
n za dluhy na nájemném v městských bytech;
n  za dluhy na poplatku za svoz komunálního 

odpadu;
n na pokuty udělené ve správním řízení.
Pro větší obce přicházejí v úvahu také exekuce:
n za pokuty při jízdě načerno;
n  za nezaplacené poplatky v městských ne-

mocnicích;
n a řada dalších.

Petr Studnička, místostarosta I,
Jarmila Volfová, radní

pokračování ze str. 13 rů našeho města. Během odpoledne vystoupí 
hudební kapela „KOLÁŘ BANDa“ s programem 
písní lidových, country a popu. 
V případě dotazů kontaktujte odbor pro občan-
ské záležitosti Městského úřadu Čelákovice na 
tel.: 326 929 116, 776 581 579. Těšíme se na 
vaši návštěvu!

Dne 28. srpna oslavil 80. na-
rozeniny pan Vladimír TŮMA.
Pevné zdraví, mnoho elánu 
a inspirace přejí manželka 
s dcerou.

Dne 12. srpna uplynulo již 20 
let od chvíle, kdy nás navždy 
opustila milovaná maminka 
a babička paní Miroslava 
HRADECKÁ.
S láskou vzpomíná dcera 
Mirka s rodinou.

Dne 21. září by se dožil 77 
let pan Karel PULDA, dne 
29. listopadu uplyne již 19 let 
od jeho úmrtí.
Prosím, kdo jste ho znali a měli 
rádi, vzpomeňte si na něj.
S láskou vzpomíná manželka 
Ivana, dcera Karolína a vnoučata.

společenská kronika

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. 

poděkování

Den 18. červen bude vždy oslavován rodinou, 
a nejen jí, jako druhý narozeninový den Pavla Pro-
cházky, a to díky duchapřítomné první pomoci 
jeho kamarádů – Mirka Šupa, Pavla Floriana, Lu-
káše Skalíka a Mirka Páva ml., kteří mu při spor-
tovní aktivitě v Jizerských horách zachránili život.
Kluci, strašně moc děkujeme a jsme šťastní, že 
má Pavel kolem sebe právě vás.

rodiče Vlasta a Jiří, bratr Martin s rodinou, 
přítelkyně Andrea a všichni další,  

kteří mají Pavla rádi

Foto: archiv rodiny
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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.

chodíme kolem nich

Cenovky
Také se vám, vážení čtenáři, 
někdy zdá, že se na vás z růz-
ných médií valí převážně ne-
gativní informace? O tom, že 
globalizovaným světem se šíří 
neznámé, či téměř zapome-
nuté nemoci, že hrozí oteple-

ní podnebí a sucho nebo naopak povodně, jiné 
přírodní katastrofy, hlad a zadluženost? Že stále 
doutnají ohniska válečných konfliktů a někde již 
boje dokonce zuří? Takové a podobné zprávy 
nám z televizních obrazovek, či po internetu po-
skytují zachmuření publicisté a politici, v lepších 
případech odborníci a vědci.
Jiné informace, například o postupující inflaci, 
nám v poslední době často sdělují usměvaví 
hlasatelé, jako by šlo o nějakou „psinu“. Korunu 
tomu pak nasadí vysílané reklamy různých ob-
chodních řetězců, nabízejících zboží za dosud 
nevídané akční ceny, a to ve spojení se rčením 
„jen za“. No nekupte to.  Konkrétní hodnoty pak 
zjišťujeme denně u cenovek běžných potravin při 
jejich nákupu a k smíchu to většinou není.
Bývalo ale kdysi v Evropě mnohem, mnohem 
hůře. Například v sousedním poválečném Ně-
mecku. Tam museli před sto lety (1922) opatřit 
přetiskem běžné bankovky na miliardové nebo 
poštovní známky na statisícové hodnoty (nepo-
važujte prosím název státu – Deutsches Reich za 
pozdější Hitlerovu III. říši). Ani nevím, kolikapro-
centní inflace to tehdy byla. To u nás se očekává 
pouze dvacetiprocentní.
Na závěr si dovoluji podotknout, že pokud vás 
zajímají nějaké pozitivní informace, čtěte náš 
Zpravodaj.

Ivan Vaňousek

Tisícimarková bankovka přetištěná na hodnotu 1 mld.
Výše přetisk poštovní známky. Zdroj: soukromá sbírka

co nového ve městě

Na parkovišti u hypermarketu Tesco v Toušeňské 
ulici byla 17. srpna nově otevřena samoobslužná 
mycí linka automobilů CITY WASH, která funguje 
non-stop. Myčka má 3 boxy, tudíž ve stejný mo-
ment dokáže obsloužit 3 vozidla, a jejím provozo-
vatelem je česká společnost Purity, s. r. o.
Samoobslužné mytí je revoluční technologií, která 
používá k mytí reverzní osmózu, a tudíž není potře-
ba velkého tlaku vody, aby se auto umylo. Oproti 
klasické wapce je tedy mytí jednodušší. 
Mycí linka má 4 hlavní programy – hlavní mytí, 
oplach, vosk, leštění, a dva doplňkové – hustá 
aktivní pěna a mytí kartáčem s pěnou. V závis-
losti na stupni znečištění je dobré před hlavními 
mycími cykly použít v případě lehčího znečiště-
ní hustou aktivní pěnu, která nečistoty změkčí, 
nebo silně znečištěná místa umýt programem 
kartáč s pěnou.
Doporučení provozovatele je umýt auto všemi pro-
gramy, zejména nevynechávat poslední program 
leštění, kdy se právě dostává ke slovu reverzní 
osmóza. Voda stéká po karoserii, proto není nut-
né auto nijak utírat či vysoušet. Automyčka je také 
doplněna vysoce výkonným vysavačem pro úklid 
interiéru vozidla.
Ačkoli je myčka samoobslužná – zákazník si auto 
myje sám, ze začátku provozu (asi do 17. září) bu-
dou přítomni ve vymezeném čase brigádníci, kteří 
novým zákazníkům poradí, jak auto správně umýt.
Na mycí lince se dá v každém boxu platit kar-
tou nebo mincemi. V případě, kdy má zákazník 
pouze bankovky, je u vstupu do myčky osa-
zena měnička mincí, která bankovky rozmění. 
Zákazník si koupí čas, po který může vozidlo 
mýt, a v tomto čase libovolně střídat programy 
– 10 Kč/45 sekund; vysavač 10 Kč/4 min.

V případě poruchy či jakéhokoliv problému bude 
v dosahu mycí linky i po 17. září pracovník spo-
lečnosti, kterého je možné kontaktovat na tel.: 
732 512 091. Aktuální akce, podrobný ceník, 
videa a návody jsou k nalezení na facebooku:  
www.facebook.com/mojeautomycka, do budouc-
na se počítá i se zprovozněním internetových strá-
nek na adrese: www.citywash.cz.

-dv-

Samoobslužná automyčka
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Čistírna odpadních vod 
Čelákovice

Provedeme vás celou „vodní“ cestou u nás, 
která se stejně jako ve většině českých měst 
skládá ze dvou částí – vodovodu a kanalizace. 
Každá z těchto částí má svá specifika, každá 
funguje svým „vlastním životem“, o každou se 
starají jiné skupiny odborníků. Obě však tvoří 
navazující komplex staveb a zařízení zahrnující 
od zdroje vody – vodárnu a vodojem, přes de-
sítky kilometrů vodovodního potrubí, stovky vo-
dovodních uzlů a armatur, až po tisíce kohoutků 
u spotřebitele a dále navazujících odpadních
potrubí, kanalizačních stok až po čistírnu od-
padních vod.

Vodovodní systém – ten začíná vodním zdro-
jem, pro Čelákovice je to vodárna v Káraném, 
využívající zejména vodu řeky Jizery, a to na po-
sledním jezu na řece v oblasti Sojovic. 

Tato významná vodárna ve středních Čechách 
nejenže zásobuje téměř z 30 % hlavní město 
Prahu, ale také dalších 9 měst a obcí v našem 
regionu včetně Čelákovic. Káranská vodárna, 
která zahájila provoz již v roce 1914, patří mezi 
vůbec nejstarší vodárny v republice a její část – 
tzv. umělá infiltrace z roku 1968 – je vůbec nej-
větším zařízením svého druhu v Evropě. Voda 
z Káraného se vyznačuje svojí vysokou kvalitou, 
odborníky je hodnocena jako jedna z nejkvalit-
nějších v České republice.

Voda – komodita nepostradatelná pro náš život. Potřebná v zemědělství, průmyslu, energe-
tice, pro ekosystém a v neposlední řadě samozřejmě také přímo pro nás lidi. Voda v našem 
městě putuje propracovaným vodohospodářským systémem, který je ale z velké části skryt 
našim očím v podzemí. Systémem, který vyžaduje systematickou a velmi odpovědnou práci 
mnoha odborníků. Systémem, který ale také spotřebuje značné finanční prostředky. Nicmé-
ně systémem, bez kterého by nebylo možné ve dvanáctitisícovém městě v současné době 
žít. Co vše tento systém zahrnuje a jak u nás ve městě funguje?

Upravená jizerská voda v Káraném je po tzv. 
hygienizaci (chloraci) dopravena na předávací 
místo pro odběr do Čelákovic, a to na lokalitu 
Vysoká Mez u Lázní Toušeně. Následně voda 
putuje do vodojemu, který tvoří jakousi krátko-
dobou zásobárnu pitné vody pro město. Sou-
časný vodojem o kapacitě 2 x 150 m3 je umístěn 
u silnice mezi Čelákovicemi a Mstěticemi. Jeho
věk, současný stav i velikost však vyžaduje vý-
stavbu vodojemu nového, která již letos byla
projektovou fází zahájena.

Z vodojemu je voda hlavním přívodním řadem 
vedena do města, kde je následně jednotlivými 
podružnými řadami, a v případě potřeby také 
přečerpávacími stanicemi, dodávána přímo do 
kohoutků odběratelům. V posledních letech 
bylo na vodovodním systému vybudováno ně-
kolik tzv. sekčních šoupat, která zajistí v případě 
havárie oddělení tohoto místa od zbytku města, 
tedy omezí dodávky pitné vody jen v dané loka-
litě, kde havárie nastala. 
Stav celého vodovodního systému Čelákovic je 
díky rekonstrukcím i budováním nových řadů 
na dobré úrovni, důkazem toho jsou mimo jiné 
i velmi malé ztráty pitné vody v hodnotách ko-
lem 12 % v posledních dvou letech. Naším vo-
dovodním systémem, který má celkovou délku 
bezmála 55 km, proteče každý rok více než půl 
miliardy litrů vody, což činí kolem 20 litrů za jed-
nu sekundu. Přes naše město je dopravována 
pitná voda také do obce Mochov, město rovněž 
provozuje 10 požárních hydrantů. Kvalita pitné 
vody je pravidelně ověřována i na území našeho 
města celkem na 9 odběrných místech v ukaza-
telích dle platné vyhlášky pro pitnou vodu, při-
čemž řadu let nedošlo k překročení žádného ze 
sledovaných ukazatelů. 
Město aktuálně připravuje řadu investic v oblasti 
vodovodu. Namátkou vybíráme ty klíčové. Jed-
nou z nich je výstavba nového vodojemu a zka-
pacitnění přívodního vodovodního řadu do měs-
ta. V roce 2023 je v plánu podat žádost o dotaci. 
Jelikož se bude jednat o investici v řádu vyšších 
desítek milionů, je získání dotace pro město klí-
čové. Zkapacitnění přívodního řadu zase zajistí 
bezpečnou dodávku vody do města v případě 
poruchy na tomto páteřním přívodu. Na podzim 
letošního roku chceme začít oslovovat jednotli-
vé vlastníky pozemků s žádostí o věcné břeme-
no. Z dalších „vodovodních“ investic uvažujeme 
v pokračování obnovy vodovodu v Jiřině 4. až 
8. etapou, dále obnovu v ulici Prokopa Holého
1. až 3. etapou. Samozřejmostí je rekonstrukce
vodovodních šoupat a hydrantů, včetně výstav-
by dalších sekčních šoupat uzavíracích uzlů na
páteřní síti. Společně s provozovatelem 1. SČV,
a. s., připravujeme také tzv. smart metering,
tedy dálkové odečty vodoměrů.Jez na řece Jizeře. Foto: -ms-

Vodárna v Káraném. Foto: -ms-

Čelákovický vodojem. Foto: -ms-
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Kanalizační systém – tam, kde končí vodovod, v podstatě začíná kana-
lizace, tedy u odběratele – občana nebo podnikatele. Základní strukturou 
odpadních vod je voda z bytového fondu, výrobní činnosti, městské vyba-
venosti a srážkových vod. První kanalizační síť byla v Čelákovicích vybudo-
vána již ve 30. letech minulého století, její velký rozvoj byl následně v letech 
šedesátých, naposledy bylo v loňském roce na kanalizaci připojeno Záluží. 
Dnes je naše město téměř z 99 % odkanalizováno. Kanalizace je v Čelá-
kovicích zčásti gravitační, zčásti tlaková v místech, kde spády jsou malé 
nebo žádné, a proto, aby mohly být splašky odváděny, je potřeba jim „po-
moci“ tlakem. Čelákovice mají jak kanalizaci tzv. jednotnou, která převládá 
a kde jsou sváděny společně vody splaškové i dešťové, tak oddílnou, kde 
srážkové vody mají své vlastní „potrubí“. Odpadní voda je kanalizační sítí 
odváděna na konec svého „putování“ - do čistírny odpadních vod (ČOV). 
Ta je umístěna na levém břehu Labe mezi Čelákovicemi a Lázněmi Touše-
ní. ČOV je dnes díky značné a komplexní rekonstrukci v minulých letech 
čistírnou moderní s vysokou kvalitou čistění odpadních vod.

Čelákovická ČOV, která byla postavena v roce 1960 a významně rekon-
struována v letech 1993–1995, 2011–2012 a 2020, je koncipována jako 
mechanicko-biologická čistírna s aerobní stabilizací kalů, chemickým srá-
žením fosforu a předřazenou odlehčovací komorou. Aktuální celková ka-
pacita naší ČOV je 17 100 ekvivalentních obyvatel.
Odpadní voda po průchodu přes dešťový oddělovač vstupuje do ČOV 
přes česle, kde se zachytí makroskopický nerozpuštěný materiál – bohu-
žel i „věci“, které do kanalizace zásadně nepatří, jako jsou vlhčené ubrous-
ky, hadry, hračky apod., a dále přes pískový lapák. 

Mechanicky předčištěná voda následně natéká do jímky, ze které přes 
rozdělovací objekt putuje do aktivačních nádrží. V těchto nádržích probíhá 
proces biologického čištění ve třech oběhových aktivacích. Po biologic-
kém vyčištění odpadní voda doteče do dvou dosazovacích nádrží, kde 
dojde k usazení pevných látek. Po dosazení takto vyčištěná voda odté-
ká přes jímku provozní vody a měrný žlab do recipientu, tedy řeky Labe. 
V průběhu procesu čištění vznikají odpadní kaly, které se po odvodnění 
a zahuštění odváží k dalšímu zpracování. Zároveň se z vody odstraní ne-
žádoucí fosfor pomocí srážedla. Stejně jako voda pitná je i voda odpadní 
na svém odtoku do Labe nejenže měřena z pohledu množství, ale také 
řádně analyticky monitorována. Celý provoz ČOV je automatizován a vy-
žaduje jen malý počet pracovníků obsluhy. 
A tím celý cyklus vodní cesty u nás ve městě končí, v podstatě pár kilo-
metrů od sebe – čerpáním vody z řeky Jizery u Sojovic pro výrobu vody 
pitné a odtokem odpadní vody mezi Čelákovicemi a Lázněmi Toušení do 
řeky Labe. 
Před námi jsou velké investice také do kanalizačního systému města. Jed-
nou z nich je a vždy bude čistírna odpadních vod. Legislativa stále klade 
větší nároky na kvalitu vypouštěných odpadních vod, stejně tak jako tlak 
na energetickou optimalizaci provozu a jeho efektivnost. Akceschopná 
a kapacitní čistírna je zároveň jedním z motorů budoucího rozvoje města. 
Velkou výzvou jsou také tzv. odlehčovací komory. Stát schválil před něko-
lika lety plán na zpoplatnění odlehčovacích komor, což jsou zařízení, bez 
kterých nelze systém provozovat. Opět je na nás nalézt technická řešení, 
aby zpoplatnění bylo co nejmenší, protože ve výsledku se promítne do 
ceny vodného a stočného. Dále chceme dokončit rekonstrukci kanalizace 
v Jiřině 4. až 8. etapou, rekonstruovat kanalizaci v ulici Prokopa Holého 
1. až 3. etapou. Při realizaci kanalizačních staveb se také chceme více
zaměřit na tzv. „bezvýkopové technologie“.

Téma zpracovali
Josef Pátek, starosta,
Marek Skalický, radní

NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH ČÍSEL

n  Celková aktuální délka vodovodní sítě města je 54,66 kilometrů, kana-
lizační sítě pak 52,36 kilometrů;

n  v roce 2021 bylo dodáno do vodovodní sítě města celkem 569 301 m3 

pitné vody;
n  v loňském roce bylo ve městě evidováno celkem 2 041 vodovodních 

přípojek a 10 hydrantů;
n  ztráty pitné vody v systému dosáhly v roce 2021 pouhých 11,4 %;
n  celkové investice do vodohospodářského systému se každoročně po-

hybují v řádu desítek milionů korun.

Výstavba sekčního šoupěte. Foto: -jp-

Městská ČOV z ptačí perspektivy. Foto: -ms-

Výstavba nové kanalizace. Foto: -jp-
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kam ve volném čase

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 neděle 25. 9.
Městské muzeum
OD FARNÍ ŠKOLY KE KAMENCE
Menší výstava v infocentru přibližuje vývoj Základní 
školy v Kostelní ulici od jejích středověkých a no-
vověkých předchůdkyň do současnosti s důrazem 
na výstavbu školní budovy v letech 1888 a 1889 
a s ukázkami historických školních pomůcek. Pří-
stupná denně 9.00–12.30 a 13.30–17.00 hod.

do pondělí 21. 11.
náměstí 5. května
VENKOVNÍ VÝSTAVA OSOBNOSTI ČELÁKOVIC
výstava Městského muzea v Čelákovicích na 
venkovních stojanech

pátek 9. a sobota 10. 9. 8.30–17.00 hod.
Kostelní 22, vchod z ulice U Kovárny 
(domek Čeňka Jandy)
MÍSTNÍ PODZIMNÍ VÝSTAVA DROBNÉHO 
ZVÍŘECTVA
Součástí výstavy je chovatelská poradna, pro-
dej akvarijních rybek a drobných užitkových 
a okrasných zvířat a bohatá tombola.

sobota 10. 9. 14.00–21.30 hod.
náměstí 5. května
FESTIVAL SPORTU
Prezentace místních sportovních klubů, hudební 
a zábavní program nejen pro děti, vystoupí: Te-
reza Kerndlová, Jakub Děkan Band, Sebastian, 
Vašo Patejdl.

sobota 10. 9. 14.00–17.00 hod.
zahrada MDDM v Havlíčkově ulici
FESTIVAL VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
prezentace tradičních, stávajících i nových zá-
jmových útvarů s kulturním programem a ob-
čerstvením, vstup zdarma

neděle 11. 9. 14.00 hod.
park Na Zájezdě, Sedlčánky
4. SEDLČÁNSKÝ ZÁVOD V ORIENTAČNÍM BĚHU
Závod v orientačním běhu vhodný pro děti i dospělé.

úterý 13. 9. 18.00–19.00 hod.
Městské muzeum
PO STOPÁCH ČECHŮ VE SVĚTĚ
přednáška Martina Nekoly

středa 14. 9. 17.00 hod.
Městská knihovna
ČAJ O PÁTÉ, S KNIHOU
aneb Čtenářský klub pro dospělé. Nutné se pře-
dem přihlásit.

čtvrtek 15. 9. 18.30 hod.
Městská knihovna
HRÁTKY S PAMĚTÍ
S lektorkou Renátou Nentvichovou Novotnou, 
certifikovanou trenérkou paměti I. stupně.

sobota 17. 9. 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 17. 9. 19.00 hod.
Spartak music club
JIMIBAND
koncert

neděle 18. 9. 14.00 hod.
Volmanova vila
DĚTSKÝ DEN
Těšit se můžete na streetball s naší olympioničkou 
Míšou, překvapení pro nejmenší, orientační běh, 
skákací hrad a chybět nebude ani občerstvení.

pátek 23. 9. 8.00–18.00 hod.
sobota 24. 9. 9.00–17.00 hod.
Kostelní 43/6
VÝSTAVA HUB

neděle 25. 9. 17.00 hod.
Husův sbor
NITRIOENSEMBLE
Koncert mladého komorního souboru, zaznějí 
díla G. P. Telemena, A. Vivaldiho, W. A. Mozarta 
a dalších klasiků.

pátek 30. 9. 9.00–11.00 hod.
Městské muzeum
ČELÁKOVICEMI ZNÁMÝMI I NEZNÁMÝMI
komentovaná vycházka městem

sobota 1. – neděle 30. 10.
Městské muzeum

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).

úterý 13. 9. 14.00 hod.
SETKÁNÍ SENIORŮ
K lehkému občerstvení, k poslechu i tanci 
hraje kapela „KOLÁŘ BANDa“. Pořádá město 
Čelákovice.

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

úterý 20. 9. 9.30 hod.
JAK BYLA VOSA MARCELKA RÁDA, ŽE JE

Divadlo Náměstíčko uvádí pohádku pro děti 
MŠ a volně příchozí, vstupné: 50 Kč.

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.

čtvrtek 10. 11. 20.00 hod.
RICHARD MÜLLER 
Live koncert legendy česko-slovenské hudeb-
ní scény, vstupné: 590 Kč.

neděle 13. 11. 15.00 hod.
JŮ A HELE VÁNOČNÍ ČAS
Loutková revue skupiny Loudadlo, spolupra-
cující s Českou televizí na pořadu Studio Ka-
marád, vstupné: 150 Kč.

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

Z TVORBY VLADIMÍRA ŠPIČKY
Výstava z díla místního tvůrce (sochařství, malíř-
ství), která se původně měla konat v roce 2020 
a nekonala se z důvodu protiepidemických 
opatření ani v roce 2021, se uskutečňuje o rok 
později ve výstavní síni muzea. Přístupná denně 
9.00–12.30 a 13.30–17.00 hod.
V sobotu 1. 10. od 10.00 hod. vernisáž výsta-
vy, kterou hudebně obohatí Ladislav Weyrostek.

sobota 1. a neděle 2. 10.
území města a jeho okolí
DEN ARCHITEKTURY ČELÁKOVICE 2022
„Cyklovyjížďka s přednáškou a vernisáží“ – pro-
jížďka po východním okraji města od Labe mezi 
Sedlčánky a Jiřinou, přes vrch Šibeňák až do 
Záluží s diskuzními zastávkami o architektuře. 
Více viz. str. 20.

pondělí 3. – pátek 7. 10.
Městská knihovna
TÝDEN KNIHOVEN
s výstavou „Osobnosti Čelákovic“ otevřenou ve 
výpůjčních hodinách knihovny. Výsledky ankety 
„Největší Čelákovák – kdokoli z Čelákovic pro 
vás byl/je největší inspirací nebo vzorem“.

úterý 4. 10. 18.30 hod.
Městská knihovna
SEDMILETÁ VÁLKA 1756–1763 V POLABÍ
přednáška Aleše Dvořáka

pátek 7. 10. 8.30–18.00 hod.
Městská knihovna
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Projděte s knihovnicemi zázemí knihovny.
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Koncert NiTrioEnsemble
v Husově sboru

Za finanční podpory města Čelákovic pořádá 
Rada starších CČSH 25. září v 17.00 hod. kon-
cert mladého komorního souboru NiTrioEnsem-
ble. Zaznějí díla G. P. Telemena, A. Vivaldiho, 
W. A. Mozarta a dalších klasiků.
Varhaník Ondřej Valenta a flétnistka Eva Prcha-
lová společně působí jako duo již od roku 2012, 
kdy se potkali při studiu Pražské konzervatoře. 
Od roku 2014 spolupracují tito dva hudebníci 
s houslistkou Šárkou Petříkovou a od roku 2021 
se zvukové a repertoárové možnosti souboru 
ještě rozšířily přizváním dvou dalších vynikají-
cích hudebníků – sopranistky Kristýny Kůstkové 
a fagotisty Štěpána Jinka. Z původního dua se 
tak stal pětičlenný soubor NiTrioEnsemble. 
Ondřej Valenta v minulosti vystupoval v Huso-
vě sboru při doprovodu adventních koncertů 
chrámového sboru Václav. Dnes je varhaníkem 
a regenschori při Královské kolegiátní kapitule 
na pražském Vyšehradě. Od roku 2021 také pe-
dagogicky působí na Pražské konzervatoři. Kon-
certuje jak u nás, tak v zahraničí. Jeho vystoupení 
zaznamenala také Česká televize a Český roz-
hlas. Vedle toho rovněž publikuje odborné články. 
Kristýna Kůstková už také v Husově sboru vystu-
povala, bylo to v prosinci roku 2013. Dnes je ab-
solventkou studia klasického zpěvu. Byla sólist-
kou Dětské opery Praha, se kterou se účastnila 
natáčení výchovného pořadu ČT Opera nás baví. 
Za svého studia vystupovala se Symfonickým 
orchestrem Konzervatoře Pardubice, vystoupila 
také se Štefanem Margitou, po boku Adama Pla-
chetky a dalších sólistů Národního divadla. 
O dalších účinkujících se můžete více dozvědět 
z programu koncertu, který obdrží každý návštěv-
ník. Těšíme se na vás! Mira Poloprutská

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

Pozvánka na přednášku
Přijďte v úterý 13. září v 18.00 hod. do Síně Jana 
Zacha v čelákovické tvrzi na přednášku histori-
ka Martina Nekoly Po stopách Čechů ve světě!
Víte, kdo po čtyři desetiletí držel rekord nejdé-
le sloužícího člena amerického Kongresu? Kdo 
otevřel první operu na Novém Zélandu? Kdo 
v Austrálii zakládal nejslavnější lyžařské leto-
visko? Kdo byl hlavním vojenským poradcem 

a přítelem etiopského císaře? Kdo v Peru koupil 
pozemek, pod nímž archeologové odhalili báj-
nou starověkou hrobku s tunami zlata? 
Byli to naši krajané, kteří v různých obdobích 
a za různých okolností byli nuceni opustit do-
mov. Rozutekli se do celého světa a dokázali 
neuvěřitelné věci. 
Historik a politolog Martin Nekola se věnuje té-
matu krajanů a exilu mnoho let, v hloubi zahra-
ničních archivů nalezl řadu pokladů a především 
se potkal s inspirativními lidmi, na které bychom 
měli být náležitě hrdí, přitom o jejich zajímavých 
osudech často vůbec netušíme. Popularizační 
přednáška, doplněná o obrazovou prezentaci, 
se pokusí tuto mezeru částečně zaplnit. Vstup-
né je dobrovolné.

David Eisner, ředitel muzea

Z tvorby 
Vladimíra Špičky

Navštivte výstavu obrazů a trojrozměrných vý-
tvarných děl místního autora!
„Malovat mě velmi bavilo od mala, můj otec 
krásně maloval auta a druhý nevlastní maloval 
obrazy. Sestra maluje a dělá keramiku v Ra-
kousku, tak tam někde nějaké geny asi jsou. 
Ve škole jsem kreslil dobře, učitel výkresy nosil 
po třídě, pak je ‘domaloval’, a dal mi za 3. Byl 
jsem navztekaný, ale dnes na učitele rád vzpo-
mínám. Co se týče stávajícího malování, začal 
jsem s ním před asi 9 lety, kdy se mi v časopise 
Domov a bydlení zalíbila zařízení různých bytů 
a výzdoba obrazy. Lupou jsem si zvětšoval fotky 
a ‘opisoval’. No, byla to práce pro ‘vraha’. Ale 
objevil jsem mistra Tomáše Bímu a zkoušel po Obraz Dvě Grácie. Zdroj: Vladimír Špička

vzoru jeho ‘naivního umění’. Dával jsem je mojí 
Ivě, které se líbily. Když už jsem u těch objevů 
– poznal jsem Galerii Jakubská a tam si koupil
kalendář 2016. Moc se mi líbil. Kolega v práci,
malíř a vynikající chlap, David Skuhravý, mi po-
věděl: ‘Špíco… to je špachtlované.’ Při mé inte-
ligenci jsem si pomyslel, že špachtlemi na sád-
ru, což mě u prvního obrazu vyvedlo z naivity.
Dojel jsem si za mistrem Oniščenkem, který mi
ochotně vše vysvětlil. Je také mým guru. Dnes
již mám kupodivu několik obrazů v USA, Ra-
kousku, Chorvatsku… Do Chorvatska jezdím na
dovolené asi 15 let, na pláži vyřezávám betlémy
a různé figurky – to mě učí další můj guru, místní
Jarda Strach. No holt jsem v důchodu, a tak se
nenudím.“
Výstava Z tvorby Vladimíra Špičky začíná vernisá-
ží v sobotu 1. října, kterou hudebně obohatí Ladi-
slav Weyrostek, a potrvá do neděle 30. října 2022. 
Přístupná je denně v 9.00–12.30 a 13.30–17.00
hod. Základní vstupné 30 Kč, snížené 20 Kč.

David Eisner, ředitel muzea

V sobotu 20. srpna vystoupil na čelákovickém náměstí orchestr Bohemian Symphony Orchestra Prague pod vede-
ním Martina Šandy s programem The Best Of Hollywood Movie Music. Jako sólisté vystoupili: Noema Erba, Kateřina 
Jindrová Zítková a Jakub Kudrnáč. Foto: Jan Nožička

NiTrioEnsemble. Foto: www.ondrej-valenta.cz/trio/
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pozvánky do okolí

Zcela nové dimenze
V září byla v holešovickém Vnitroblocku (Tu-
sarova č. p. 31, Praha 7) zahájena výstava če-
lákovického kreativce Martina kafes33 Hirtha 
s názvem „the whole new dimensions“. Výstava 
potrvá do 12. října. Více informací www.kafes.cz 
nebo https://vnitroblock.cz. red 

Domácí hospic 
Nablízku, z. ú.

V rámci celostátní kampaně Týden pro mobilní 
hospice srdečně zve na dvě akce do Lysé nad 
Labem.
n BENEFIČNÍ PŘEDSTAVENÍ MALÝ PRINC, 
úterý 4. října v 19.00 hod., Husovo náměstí 
č. p. 25, loutkové divadlo JÁ TO JSEM. Divadlo 
jednoho herce, který na starém kočárku, s pomo-
cí loutek a hudby vypráví o svém setkání s Ma-
lým princem. Scénář, režie, hraje: Vítězslav Mar-
čík ml. Vstupné 200 Kč. Předprodej vstupenek na 
www.kinolysa.cz. Zakoupením vstupenky pod-
poříte činnost Domácího hospice Nablízku, z. ú.
n DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ s představením 
nového auta, čtvrtek 6. října v 13.00–18.00 hod., 
Husovo náměstí č. p. 550/5. Od 13.00 hod. 
prohlídka zázemí hospice a seznámení s čle-
ny týmu, v 16.30 hod. vystoupení bluesmanky 
a šansoniérky Jany Štromské a v 17.00 hod. 
poděkování dárcům za nový hospicový vůz.

red

nášku zaměřím hlavně na dění v Polabí v prvním 
roce války, a sice na bitvu u Lovosic v říjnu 1756, 
na boj o most v Brandýse nad Labem a následné 
obléhání Prahy v květnu 1757 a na bitvu u Kolína 
v červnu 1757. Poukáži rovněž, že porážku Pru-
sů u Kolína se zásadním významem pro zacho-
vání celistvosti Čech a jejich historických hranic. 
Dále i poučení z války, jež spočívalo v docenění 
strategického významu labského údolí pro obra-
nu země a vedlo k vybudování pevností Terezín, 
Josefov a Hradec Králové.“ Přednáška bude zá-
roveň upoutávkou na knihu Prolitá krev zavazuje 
– pamětihodné bitvy našich dějin, které je před-
nášející spoluautorem a v níž je bitvě u Kolína
věnována samostatná kapitola.
Celostátní akci Týden knihoven uzavíráme již
několik let Dnem otevřených dveří. Čtenáře pro-
vázíme po celé budově. Projděte si i vy s námi
všechny prostory knihovny!
Další informace o akcích získáte na webových
a facebookových stránkách knihovny. Těšíme
se na vaši návštěvu!

Naděžda Picková, ředitelka

Co připravujeme
Vážení a milí čtenáři i návštěvníci, v září se na 
vás opět těšíme při našich akcích v odpoledních 
a večerních hodinách a se třídami škol v dopo-
ledních hodinách.
Čtenářský kroužek pro děti – 13. září se znovu za-
čínají scházet děti v čtenářském kroužku. Podmín-
kou je průkazka do knihovny. Přihlásit se můžete 
v dětském oddělení knihovny. Schůzky jsou každé 
úterý: 15.00–16.00 hod. děti 8–11 let (3.–5. třída); 
16.30–17.30 hod. čtenáři 12–15 let (6.–9. třída). 
Čtenářský klub pro dospělé – 14. září proběhne 
první poprázdninové setkání čtenářského klubu 
pro dospělé nazvané Čaj o páté, tentokrát na 
téma: „Román od českého autora/autorky s pří-
během odehrávajícím se po roce 1990“. Setkání 
se koná pravidelně každý měsíc. Na tuto akci 
je nutné se předem přihlásit na výše uvedených 
kontaktech.
Hrátky s pamětí – ve čtvrtek 15. září se znovu 
začneme scházet každý měsíc na Hrátkách 
s pamětí s certifikovanou trenérkou paměti 
I. stupně Renátou Nentvichovou Novotnou. Dal-
ší termíny jsou vždy od 18.30 hod. ve čtvrtek:
13. října, 10. listopadu a 15. prosince.
Týden knihoven – v prvním říjnovém týdnu, tzv. 
Týdnu knihoven, vás rádi přivítáme na setkání 
se spisovatelem Alešem Dvořákem, který nyní 
žije v Čelákovicích. Přednáška „Sedmiletá válka 
1756–1763 v Polabí“ bude zajímavá svým zamě-
řením na zdejší region. „Sedmiletá válka (1756–
1763), do které se zapojily všechny rozhodující 
evropské mocnosti a která se někdy nazývá prv-
ním světovým konfliktem, neboť zasáhla čtyři svě-
tadíly, se výrazně dotkla také našeho území. Těžiš-
těm jejího prvního dějství byly Čechy, jmenovitě 
Polabí, a zde také došlo k rozhodující bitvě. Před-

Č E S K Á C I TA D E L A

Pamětihodné bitvy 
naší minulosti

Prolitá krev
zavazuje

PETR BAHNÍK, JAROSLAV BAŠTA, 

ALEŠ DVOŘÁK, VÍT VLNAS

Obálka knihy Prolitá krev zavazuje. Foto: archiv MK

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

Festival architektury 
zavítá do Čelákovic 

1. a 2. října
Po covidové pauze se opět můžete i vy, v Čelá-
kovicích, přidat k celosvětovému Dni architek-
tury. První říjnový víkend navážeme na předcho-
zí architektonické vycházky. V roce 2015 jsme 
se na město podívali z člunů plujících po Labi 
a letos bychom chtěli v rámci Dne architektury 
Čelákovice 2022 představit město ze sedla jízd-
ního kola.
Pro jízdní kolo jsme se nerozhodli náhodou. Bi-
cykl představuje mimo jiné symbol Polabí, ale 
také nám umožní podívat se na město s od-
stupem. V neděli 2. října se projedeme po vý-
chodním okraji města od Labe mezi Sedlčánky 
a Jiřinou, přes vrch Šibeňák až do Záluží. Sraz 
účastníků s nahuštěnými pneumatikami svých 
jízdních kol a elektrokol plánujeme na 14.00 hod.
Letos bychom chtěli představit krajinu v nej-
bližším okolí města. Máme v plánu následovat 
hranice města a upozornit na potenciál polních 
cest, remízků a pěšin, které z města vycházejí.
Den architektury Čelákovice 2022 pracovně 
nazýváme „Cyklovyjížďka s přednáškou a ver-
nisáží“. Nejedná se o nic jiného než odpolední 
nenáročnou vyjížďku okolo města s diskuzními 
zastávkami o architektuře.
Letos se s vámi chceme podělit mimo jiné o ne-
bezpečí neodpovědné výstavby v okolí města. 
Chceme vás rovněž seznámit s možnostmi roz-
voje a plány v okolí Čelákovic nebo hrozbami 
pro město a jeho okolí, které jsou mnohdy ukry-
ty za ušlechtilými myšlenkami.
Současně připravujeme odhalení nového mobi-
liáře pro krajinu za městem, kdy se do proměny 
okolí města můžete zapojit i vy.
V rámci Dne architektury máte možnost navští-
vit také Volmanovu vilu, jednu z nejkrásnějších 
a nejdražších rezidencí první republiky. Vila byla 
postavena jako reprezentativní sídlo rodiny to-
várníka Josefa Volmana v letech 1938–1939 
a právem se řadí k nejlepším předválečným 
stavbám střední Evropy. Komentované pro-
hlídky této modernistické ikony budou probíhat 
oba víkendové dny. Seznámí vás s dramatickým 

osudem domu, který se po dlouhé a náročné re-
konstrukci doslova podruhé narodil.
Pro bližší informace sledujte www.dac.cz, kde 
najdete podrobné informace o obou aktivitách. 
Těšíme se na shledání 1. a 2. října.

Zuzana Kadlečková, Josef Zumr

Rozvodna Čechy Střed v krajině mezi Čelákovicemi, 
Zálužím a Mochovem. Foto: Josef Zumr

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

Festival volnočasových 
aktivit

V sobotu 10. září se uskuteční v 14.00–17.00 hod. 
tradiční Festival volnočasových aktivit na zahra-
dě MDDM. V rámci zábavního programu budou 
představeny nabízené kroužky, bude možné 
osobně se seznámit s lektory a případně se do 
nich i přihlásit. Veronika Kratochvílová

volný čas 

NABÍDKA CELOROČNÍ ČINNOSTI PRO ŠKOLNÍ ROK 
2022/2023 (zájmové kroužky, kurzy, kluby)

SPORT A TURISTIKA
n Pohybové hry 3–4leté děti st 16.00–16.45 hod. (malá tělocvična ZŠ J. A. Komenského)
n Pohybové hry 5–6leté děti a 1. tř. st 17.00–18.00 hod. (malá tělocvična ZŠ J. A. Komenského)
n Plavání I a II pro začátečníky a pokročilé pá 15.15–16.00 a 16.15–17.00 hod. (plavecký bazén)
n Atletika I předškoláci, děti 1.–9. tř., mládež st a pá 17.00–19.00 hod. (tělocvična ZŠ J. A. Komenského)
n Atletika II předškoláci, děti 1.–3. tř. út a čt 15.00–16.00 hod. (sokolovna)
n Atletika II děti od 4. tř. út a čt 16.00–17.30 hod. (sokolovna)
n Střelecký kroužek děti 3.–9. tř. st a pá 15.00–17.00 hod. (střelnice)
n Florbal děti 5–8 let út a čt 16.00–17.00 (tělocvična BIOS); pá 14.30–15.30 hod. 

(tělocvična ZŠ J. A. Komenského)
n Orienťáček děti 6–11 let st 15.00–16.30 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Minibadminton začátečníci děti 6–9 let út a čt 14.00–15.00 hod. (hala Vikomt)
n Medvíďata děti 6–9 let čt 17.00–18.00 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Medvědi děti 9–15 let čt 17.00–19.00 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Výletník děti, mládež, dospělí klub, každou so 9.00–16.00 hod.
n Doprava s Ferdou děti 10–12 let 16.00–17.00 hod., NOVĚ OTEVŘEN
n Stolní tenis přípravka děti 6–10 let st a pá 16.00–17.30 hod. (sokolovna)
n Inline pokročilí předškoláci, školáci čt 15.00–16.00 hod. (dopravní hřiště)
n Neposedná gymnastika děti 6–10 let st 15.00–16.00 hod. (tělocvična MILLS)
TANEČNÍ
n Taneční přípravka děti 5–8 let út a čt 16.00–17.00 hod. (tělocvična u Frigosů)  

(všechny styly) NOVĚ OTEVŘEN
n Disco Dance děti 8–12 let út 15.00–16.00 hod. (tělocvična U Frigosů) NOVĚ OTEVŘEN
n Street Dance s Májou děti 8–15 let st 17.30–18.30, 18.30–19.30 hod. (tělocvična U Frigosů) 
 I a II 
n Street Dance s Kájou děti 8–12 let čt 17.00–18.00 hod. (tělocvična U Frigosů)
n Shuffle Dance děti 11–18 let pá 18.00–19.00 hod. (tělocvična bazén)
ŘEMESLNÉ
n Hraboši I děti od 4. tř., mládež po 15.00–17.30 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Hraboši II děti od 4. tř., mládež st 15.00–17.30 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Pletení košíků I dospělí, pokročilí so 8.45–14.00 hod. ve vypsaných termínech  

(klubovna MDDM v KD)
n Pletení košíků II dospělí, zač. a mírně pokročilí ne 8.45–14.00 hod. ve vypsaných termínech  

(klubovna MDDM v KD)
n Košíkování I děti 3.–9. tř., mládež ne 10.00–13.15 hod. ve vypsaných termínech  

(klubovna MDDM v KD)
n Košíkování II děti 3.–9. tř., mládež ne 15.00–18.15 hod. ve vypsaných termínech  

(klubovna MDDM v KD)
n Korálkování děti, mládež, dospělí ne 14.00–16.00 hod. ve vypsaných termínech  

(MDDM Havlíčkova)
n Korálkování děti od 6 let, mládež, dospělí so a ne 14.00–16.00 hod. ve vypsaných termínech  

(MDDM Havlíčkova)
VÝTVARNÉ KROUŽKY
n Výtvarka pro školáky I děti 6–15 let čt 14.00–15.00, 15.00–16.00 hod. (klubovna MDDM v KD)
n Animace děti 6–15 let čt 16.00–17.00 hod. (klubovna MDDM v KD)
ESTETIKA A VZDĚLÁVÁNÍ
n Robotika děti 9–15 let bude upřesněno dle rozvrhu lektorů (MDDM Havlíčkova) 
 a elektrotechnika
n Foto design děti 11–15 let st 15.30–17.15 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Žonglování POI děti 8–15 let st čas upřesníme (sálek – učiliště SOŠ Čelákovice)
n Šachy – pokročilí děti 8–15 let pá 16.00–18.00 hod. (klubovna v MDDM v KD)
n Lodní modeláři děti 5.–9. tř., mládež út 16.45–19.30 hod. (klubovna v MDDM v KD)
n Magic karetní klub děti 4.–9. tř., mládež a dospělí st 18.00 hod. (klubovna MDDM v KD)
n Logohrátky děti 5–6 let po 15.30–16.15 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Francouzština dospělí út 16.00–17.00 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Klub zábavné logiky  děti 6–15 let pá 14.00–16.00 hod. (MDDM Havlíčkova) 

a deskových her
n Pokémon klub děti, mládež, dospělí st 16.00–18.00 hod. (MDDM Havlíčkova)

EKODOMEČEK KOLLÁROVA ULICE – NOVĚ OTEVŘEN
n Malý farmář I děti 6–9 let BUDE UPŘESNĚNO (pěstitelská dílna Ekodomeček)
n Malý farmář II děti 10–13 let BUDE UPŘESNĚNO (pěstitelská dílna Ekodomeček)
n Farmář III od 13 let, mládež, dospělí BUDE UPŘESNĚNO (pěstitelská dílna Ekodomeček)
n Švadlenka I děti 6–10 let út 14.30–15.30 hod. (textilní dílna Ekodomeček)
n Švadlenka II děti 11–15 let út 15.30–16.30 hod. (textilní dílna Ekodomeček)
n Keramika I děti 5–8 let út 14.00–15.00 hod. (keramická dílna Ekodomeček)
n Keramika II děti 9–11 let út 15.00–16.00 hod. (keramická dílna Ekodomeček)
n Keramika III děti 12–18 let út 16.30–17.30 hod. (keramická dílna Ekodomeček)
n Táborník děti 7–12 let bude upřesněno dle rozvrhu lektora (sálek Ekodomeček)

Nabídka kroužků pro 
školní rok 2022/2023

Přihlášky na www.mddmcelakovice.cz/registra-
ce online. Více informací na tel.: 326 991 217, 
nebo na e-mailu: info@mddmcelakovice.cz.

Veronika Kratochvílová

komunitní  
centrum fara
Na Hrádku 455, Čelákovice
tel.: 778 063 127
e-mail: reditelka@kcfara.cz
https://www.kcfara.cz
Fb: KC FARA

Otevřeno po–pá, 13.00–20.00 hod.

Cvičení na židlích, Olga Stuchlíková, úterý od 
13. 9., 9.00–10.00 hod.

Mozkohrátky, trénování paměti, Renáta Nent-
vichová, středa od 14. 9. jednou za 14 dní, 
9.30–11.00 hod.

Cvičení s Renčou, Renáta Nentvichová, čtvr-
tek od 15. 9., 13.00–14.00 hod. (židle), 14.00–
15.00 hod. (podložka).

Angličtina, Miloš Špringr, pátek od 16. 9., 
10.00–11.00 hod.

Keramika, Mirka Špringrová, pátek od 16. 9. 
jednou za 14 dní, 13.00–15.00 hod.

Náboženství, děti 1.–3. třída, pondělí, 16.00–
17.00 hod.

Náboženství, děti od 4. třídy, čtvrtek od 8. 9., 
15.00–16.00 hod.

Pohyb s Lenkou Skalickou, termín bude upřesněn.

Sociální a finanční poradenství, Vendula Za-
jíčková, 1. středa v měsíci, 17.00–19.00 hod.

Právní poradenství, Markéta Tillerová, 
3. středa v měsíci od 21. 9., 17.00–19.00 hod.



volný čas

22 / zpravodaj města čelákovic

 n Ekohrátky I děti 5–7 let po 14.30–15.30 hod. (polytechnická dílna Ekodomeček)
n Ekohrátky II děti 8–10 let po 15.30–16.30 hod. (polytechnická dílna Ekodomeček)
n Vaření s Babi Milu děti 7–15 let čt 14.00–15.30 hod. (cvičná kuchyňka Ekodomeček)
n Pečení s Babi Milu děti 7–15 let čt 15.30–17.00 hod. (cvičná kuchyňka Ekodomeček)
n Macramé – drhání děti 9–15 let bude upřesněno dle rozvrhu lektora (textilní dílna Ekodomeček)
n Astronomický kroužek děti 10–15 let bude upřesněno dle rozvrhu lektora (sálek Ekodomeček)
n Chovatel I děti 6–10 let čt 15.00–16.00 hod. (chovatelská dílna Ekodomeček)
n Chovatel II děti 11–15 let čt 16.00–17.00 hod. (chovatelská dílna Ekodomeček)
n Zdravotník I děti 6–11 let bude upřesněno dle rozvrhu lektora (sálek Ekodomeček)
n Zdravotník II děti 12–15 let bude upřesněno dle rozvrhu lektora (sálek Ekodomeček)
n Jóga I děti 6–11 let st 14.00–15.00 hod. (sálek Ekodomeček)
n Jóga II děti 12–15 let st 15.30–16.30 hod. (sálek Ekodomeček)
n Jóga III mládež, dospělí st 17.00–18.00 hod. (sálek Ekodomeček)
n Bocce děti od 8 let, mládež, dospělí po 17.00–18.00 hod. (zahrada Ekodomeček)
n Kutílek děti 6–10 let út 15.00–16.00 hod. (polytechnická dílna Ekodomeček)
n Kutil děti 11–15 let út 16.00–17.00 hod. (polytechnická dílna Ekodomeček)
n Táborové muzicírování děti od 9 let, mládež, dospělí ne 16.00–18.00 hod. ve vybraných termínech  

(sálek Ekodomeček)
n Kompenzační cvičení děti, mládež, dospělí bude upřesněno dle rozvrhu lektora (sálek Ekodomeček)
n Dámský klub mládež, dospělí pá 17.00–20.00 hod. (textilní dílna Ekodomeček)

Změny v čase, místě konání vyhrazeny.

Vzpomeňme  
na prázdniny společně!

O prázdninách jsme kromě zájemců o tradiční 
příměstské tábory přivítali letos prvně účastníky 
LeZaT – neboli letní zábavné týdny. Jednalo se 
vždy o speciální letní program připravený pro 
milovníky konkrétních volnočasových aktivit. 

LeZaTy – neboli letní zábavné týdny. Foto: archiv spol-
ku

Takže si na své přišli výtvarníci, vzdušné akro-
batky i nadšenci s míčem. Během jednoho týd-
ne pro každé zaměření se děti sešly většinou se 
svými i novými kamarády, prohloubily si znalosti 
dané aktivity a užily si společně spoustu legra-
ce. 
Pro nový školní rok nabízíme opět naši základní 
nabídku výtvarných, hudebních a pohybových 
kroužků. Tradičně si tak můžete vybrat jednot-
livé lekce nebo ucelený kurz výtvarného tvoření 
pro děti 3–15 let, výuku hry na klavír, flétnu či 
housle pro děti od 5 let až po dospělé, taneč-
ní průpravu pro děti od 3 let, klasickou taneč-
ní techniku (základy baletu) pro děti od 8 let, 
sportovní gymnastiku pro děti od 3 let až po 
dospělé, vzdušnou akrobacii pro děti od 5 let. 
Nově jsme pro děti od 6 let připravili lekce zpěvu 
a kroužek zálesáckých dovedností, které budou 
oba probíhat v pátek odpoledne, s novými lek-
torkami, které jste mohli poznat v létě na našich 
táborech. 
Srdečně vás zveme na akci pro děti „Vzpomínka 
na prázdniny“, která se uskuteční dne 14. září 
od 16.00 hod. Více informací na našem webu: 
www.aktra.cz. Zde budete moci poznat nejen 
lektorky a lektory našich aktivit osobně, ale ze-
ptat se i na podrobné náplně a systém jednotli-
vých lekcí či si vyzkoušet nabízené aktivity pro 
snadnější výběr trávení volného času v tomto 
školním roce.

Zuzana Prokopovičová, AKTRA.cz

Pozvánka na výstavu 
drobného zvířectva

Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace 
Čelákovice, srdečně zve všechny příznivce zví-
řat na Místní podzimní výstavu drobného zvířec-
tva, která se koná ve dnech 9.–10. září od 8.30 
do 17.00 hod. v chovatelském areálu na adrese 
Čelákovice, Kostelní č. p. 22 (vstup z ulice U Ko-
várny). Na zahradě areálu budou k vidění králíci, 
holubi, vodní a hrabavá drůbež a malá expozi-
ce exotického ptactva. Ve vnitřních prostorách 
bude připravena expozice akva/tera, kde bude 
možné spatřit různé druhy akvarijních rybek, 
žáby, želvy, šneky a doufáme, že i nějaké plazy. 
Přijďte se podívat na naše chovatelské úspěchy 
a podpořit nás v naší další činnosti. Součástí vý-
stavy je chovatelská poradna, prodej akvarijních 
rybek a drobných užitkových a okrasných zvířat 
a bohatá tombola. 
Těšíme se na vás. 

Jiří Cháb, jednatel, 
Petr Slovák, předseda ZO Čelákovice

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

Otevírací doba zahrada, Jurta a Dobročinný 
obchůdek, pondělí–pátek, 10.00–18.00 hod.

Opékání buřtů a posezení na zahradě Routy, 
úterý 20. 9., 16.30–19.00 hod., s sebou buřty 
a dobrou náladu.

Rodinné bubnování, středa 21. 9., 10.00–
11.00 hod., zahrada RC Routa, s Janou Vachko-
vou, vítáni jsou rodiče s dětmi i jednotlivci. Vstup 
50 Kč/rodina, rezervace předem není nutná. 

Jazykové kurzy pro malé i velké studenty – 
opět od září 2022
Angličtina – dopolední anglická školička (pon-
dělí), angličtina pro děti z MŠ (pondělí) a an-
gličtina pro školní děti v RC Routa (pondělí 
nebo středa odpoledne, skupiny dle úrovně). 
Převody 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.

Klub náhradních rodin, sobota 10. 9., seminář: 
„Co mám dělat s emocemi, které ve mě dítě vzbu-
zuje?“ lektor: Petra Priknerová, určeno pěstou-
nům a zájemcům o náhradní rodinnou péči, další 
informace Lenka Slováková, tel.: 776 152 929, 
e-mail: lenka.slovakova@rc-routa.cz.

Taneční studio Routa, taneční kurzy pro 
děti ve věku 3–15 let, více informací Monika 

Žatečková, tel.: 728 660 493, e-mail: tanec@
rc-routa.cz.

Kytara a ukulele, lekce pro začátečníky i mír-
ně pokročilé (skupiny max. 5 dětí), více infor-
mací a přihlášky Monika Žatečková, e-mail: 
monika.zateckova@rc-routa.cz, nebo na tel.: 
728 660 493.

Cvičení rodičů s dětmi, cvičení pro děti od 
1 roku pod dohledem doprovodu, zábava, 
básničky, říkanky – děti si zvykají na pravidelný 
zdravý pohyb přiměřený jejich věku a schop-
nostem, více informací a přihlášky Martina 
Vlčková, tel.: 737 647 968.

Procvičování pro deváťáky, příprava k při-
jímacím zkouškám z matematiky a českého 
jazyka na SŠ, více informací a přihlášky Mo-
nika Žatečková, tel.: 728 660 493 nebo e-mail: 
monika.zateckova@rc-routa.cz.

houbařské okénko

Helmovka tuhonohá
V polovině srpna, se za příznivých okolností za-
čínají objevovat houby pozdního léta či začátku 
podzimu. Žel, letošní léto je bez větších, a hlavně 
častějších srážek a v lese či parcích to vypadá 
spíše jak v subtropických oblastech. Půda vysu-
šená tzv. na troud a houby nemají vhodné pod-
mínky k růstu. Aktuálních nálezů je proto velmi 
málo. Za těchto podmínek mají o něco větší šan-
ci růst houby, které vyrůstají ze dřeva. Což jsou 
jak „choroše“, tak řada drobných lupenatých 
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Společenský přínos sportu je často podceňován
Někdy se setkávám s názory, že sport je jen jednou z mnoha zálib, kterou si můžeme s klidným svě-
domím odpustit a pro náš život není až tak důležitý.
Sport je dle definice forma tělesné aktivity provozována příležitostně nebo organizovaně, usiluje 
o vylepšení fyzické kondice a duševní pohody a utváří společenské vztahy. Podobně jako oblast
školství je sport součástí společenského rozvoje a výchovy s velkým dopadem na oblast zdraví.
Sport je založen na spolupráci a týmové práci, odpovědnosti k celku. Přátelství vytvořená ve sportu,
sdílené prožitky, patriotismus, vztah k místu, identita a hrdost jsou celoživotní hodnoty, které sport
přináší a lze je jen obtížně formovat jinými aktivitami.
Sport má jednoznačný vliv na podporu zdraví. Sport je prostředkem aktivní prevence proti civilizač-
ním chorobám i stále častějším psychickým poruchám. Zdatný člověk má prokazatelně nižší nemoc-
nost, větší odolnost i vyšší pracovní výkon, což jsou významné ukazatele kvality života i ekonomické
benefity sportu.
Současné studie ukazují na špatný současný stav populace zejména dětí a mládeže, ale i negativní
trendy. V České republice trpí aktuálně nadváhou 60 % populace a obezitou téměř 20 %. S tímto
tempem, kterému rozhodně neprospělo covidové období, jsou předpokládané výdaje v roce 2030
jen na léčbu chronických onemocnění s tím spjatých 350 miliard korun ročně a náklady na sociální
péči 700 miliard korun ročně. Proto investice do oblasti sportu jak organizovaného, tak volnočaso-
vého jsou vnímány jako velmi účelné s velkou ekonomickou i společenskou návratností.
Naše město sport dlouhodobě aktivně podporuje, a to jak na úrovni vytváření podmínek pro sporto-
vání, tak dotací pro sportovní subjekty.
V letošním roce byla na celoroční činnost sportovních subjektů alokována dotační částka 3 miliony
korun. Členská základna v součtu činí 750 dospělých a 1 325 dětí z Čelákovic.
Dále probíhají investiční akce do sportovišť, a to jak pro organizovanou činnost, tak pro rekreační
a volnočasovou. Z posledních významných akcí můžeme jmenovat například rekonstrukci školního
hřiště u ZŠ v ulici J. A. Komenského, rekonstrukci tělocvičny BIOS a nové hřiště u ZŠ Kostelní, dět-
ská hřiště v lokalitě V Rybníčkách a V Nedaninách či aktuálně dokončovaný skatepark.
V blízké budoucnosti bychom se měli dočkat rekonstrukce Městského stadionu a také nové sportov-
ní haly, tak jak má město uvedeno v koncepci sportu do roku 2030.

Martin Bajer, radní

Spolek míčových kouzelníků pořádal v sobotu 23. července již 24. ročník turnaje v plážovém volejbalu. Tentokrát se 
na kurtech vystřídalo přes 90 hráčů. Přišla i řada příznivců, diváků a rodinných příslušníků. Na snímku týmy, které se 
utkaly ve finálovém mači o první místo – Setry (vlevo) a vítěz Nelétaví ptáci. Foto: Jiří Honc

druhů hub. V tomto článku se proto chceme vě-
novat druhu „dřevní“ houby, která roste poměr-
ně hojně od jara do pozdního podzimu. Jedná se 
o helmovku tuhonohou (Mycena Galericurata).
Má klobouk široký 2–8 cm, v mládí zvoncovitý,
u starších plodnic rozvinutý, až ve stáří mírně
zploštělý, bělavě šedavý. Na okraji rýhovaný, za
sucha jemně vrásčitý. Třeň je tenký, válcovitého
tvaru, bělavý, místy nahnědlý, pružný a tuhý. Lu-
peny jsou řidší, bílé až krémové barvy, u starších
plodnic narůžovělé. Charakteristickými znaky,
které tento druh odlišují od ostatních helmovek,
jsou právě tuhý třeň a časem narůžovělé lupeny.
Roste velmi hojně na tlejícím dřevu listnáčů i jeh-
ličnanů. Vyskytuje se v menších trsech, případ-
ně i jednotlivě. Roste od začátku května (první
výskyt pravidelně zaznamenáváme v době sbě-
ru májovek) až do pozdního podzimu, kdy roste
nejhojněji. Je zaměnitelná za jiné druhy dřevních 
helmovek. Velmi podobná je helmovka rýhono-
há, která je nejedlá.
Helmovka tuhonohá je jedlá houba střední kva-
lity hodící se k obohacené houbové směsi. Pro
kuchyňské využití se používají pouze klobouky,
třeň se pro svoji tuhost nepoužívá. Je to jedi-
ná z helmovek, která je považována za jedlou
a kuchyňsky využitelnou. Vzhledem k poměrně
snadné zaměnitelnosti nelze sběr tohoto druhu
doporučit houbařským začátečníkům.
V našem okolí je poměrně hojně se vyskytujícím
druhem, v sezoně ji zde nacházíme téměř při
každém průzkumu. Nejčastěji na tlejícím dřevě
dubů. Poměrně často se ale vyskytne i v měst-
ských parcích, kde nepohrdne pařezy dalších
listnáčů včetně ovocných druhů.

Miroslav Rudolf a Ondřej Tomeček,  
Spolek houbařů Čelákovice

Helmovka tuhonohá. Foto: Ondřej Tomeček

Výstava hub
Milovníky a příznivce hub zveme na tradiční 
výstavu hub plánovanou v termínu 23.–24. září 
v Kostelní ulici č. p. 43/6 – dvůr Mount Clubu. 
Otevřeno v pátek 23. září od 8.00 do 18.00 hod. 
a v sobotu 24. září od 9.00 do 17.00 hod. Všich-
ni jsou srdečně zváni. 
Kontakty: M. Rudolf (604 836 690), O. Tome-
ček (773 902 576), J. Kadeřávek (737 669 284),  
e-mail: spolekhoubomil@seznam.cz.

Spolek houbařů Čelákovice
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Letní tábory s atletikou
Sotva našim atletům stihne zaschnout vysvěd-
čení, už nastupují do autobusu směr Křižanov, 
kde nás čeká každoroční letní dobrodružství 
v podobě letního tábora. Již po páté v řadě 
jsme společně s MDDM Čelákovice pořádali 
sportovní letní tábor plný her a soutěží. Nechybí 
táborák, diskotéka, koloběžky, triatlon, Křiža-
novská laťka, celodenní výlet a samozřejmě ani 
zábavné atletické tréninky. Pro velký zájem už 
druhým rokem pořádáme dva turnusy pro star-
ší a mladší děti. Naši trenéři se celý rok pilně 
připravují a vymýšlí ten nejlepší program. A jako 
každý rok, i letos byly oba tábory nabité skvělý-
mi zážitky, kde o legraci nebyla nouze. Věříme, 
že společně strávený čas se odrazí na poho-
dovém trénování v celém roce. Díky táborům 
vznikají nová přátelství, utužují se ta stará a tré-
novat s nejlepšími přáteli je prostě nejvíc! A to 
platí nejen pro děti, ale i pro trenéry.

Atletika Čelákovice, z. s.

Tábor Křižanov. Foto: Radim Vysloužil

TJ Spartak Čelákovice

Zápasy v základních částech skončily a nastal 
čas turnajů. Z velkého množství vybíráme jen ty 
nejzajímavější s finálovou účastí našich hráčů. 
61. ročník Šacung Cup – družstvo dorostu ČR,
v jehož sestavě byl i Filip Seidl, skončilo na prv-

Nohejbalový oddíl

Zahájení tréninků od září 2022
Rádi trénujeme venku, a tak neztrácíme čas a hned od září zahajujeme trénování všech skupin od 
nejmenších minipřípravek až po závodní žactvo. Stadion několikrát týdně ožije našimi početnými 
skupinami a my doufáme, že nám počasí bude přát co nejdéle, než se přesuneme do tělocvičen. 
Těší nás zájem všech dětí o naše tréninky, o čemž svědčí fakt, že pouze malé procento dětí s novým 
školním rokem končí a nepokračuje dál. Snažíme se vytvořit dětem příležitost k růstu, nabídnout jim 
alternativu pro další pokračování. A myslíme i na děti, které nemají závodní ambice, a přesto rády 
sportují s naší Atletikou pro radost. Atletika Čelákovice, z. s.

Nábor pro Závodní žactvo
Atletika, přezdívaná královnou všech sportů, je v našem podání především o celkovém rozvoji dětí, 
o lásce k pohybu, všestrannosti a rozvoji sportovních talentů v celé šíři. Snažíme se o individuál-
ní přístup, upřednostňujeme kvalitní tréninkové jednotky s těmi nejlepšími trenéry. A očividně se
nám daří udržet zájem o naše tréninky, které jsou dlouhodobě naplněny. A daří se nám nejen na
trénincích, ale i na závodech, na kterých naši atleti pravidelně obsazují nejlepší příčky. Závody nás
baví a je to cesta, jak atlety pozitivně motivovat. A proto v tomto roce otevíráme výjimečně ná-
bor pro děti ročník 2010–2012, abychom rozšířili naše závodní týmy. Hledáme sportovně založené
děti se zájmem o závodění. Tréninky závodního žactva jsou 3x týdně s účastí na závodech min.
4x ročně. Atletika Čelákovice, z. s.

TJ Sokol Čelákovice

TJ Sokol Čelákovice vyhlíží i v nadcházející sezo-
ně medailová umístění a zisk pohárů ve sportov-
ní všestrannosti a soutěžích TeamGym. Přípravu 
jsme zahájili už v rámci příměstského tábora, 
kdy jsme denně trénovali atletiku, gymnastiku 
i plavání. Na závěr srpna jsme tradičně načerpali 
gymnastické rady na soustředění v Písku a pravi-
delně tréninky zahájíme hned od 12. září.
Pro školní rok 2022/2023 nabízíme několik 
volných míst v kategoriích dívek, rok narození 
2013–2010, a chlapců, rok narození 2016–2012. 
Nábory proběhnou ve čtvrtek 15. a 22. září v tě-
locvičně BIOS u ZŠ Kostelní od 17.30 hod. Dle 
doporučení trenérů bude dětem nabídnuto po-
sílení závodních družstev ve sportovní všestran-
nosti (atletika, plavání, gymnastika, šplh – úterý 
17.00–18.30 hod. a čtvrtek 17.30–19.00 hod.), 
závodních gymnastických týmů (úterý 16.00–
17.00 hod. a pátek 14.00–16.00 hod.), případně 
zařazení do přípravek. Jednotlivé tréninky zahr-
nují nejen fyzickou přípravu, ale také budování 
přátelství a radost ze společných akcí. Sledujte 
náš web s kalendářem akcí i pro veřejnost a na-
bídkou pravidelných aktivit pro dospělé. 

Veronika Duníková

Medaile, radost 
a přátelství

orientační běh

Závod v orientačním běhu

Na neděli 11. září odpoledne jsme pro vás připra-
vili již 4. ročník otevřeného závodu v orientačním 
běhu v Sedlčánkách. Registrace do závodu je 
možná v parku na Zájezdě od 14.00 do 15.00 hod.
Akce je určena pro všechny nesportovce i spor-
tovce, jednotlivce i skupiny, ve věkové kate-
gorii 1–120 let. Těšit se můžete na zvířátkovou 
trať pro nejmenší i na tradiční závodní trať. Na 
všechny čeká v cíli zasloužená odměna. Více 
informací na www.orientaceksedlcanky.cz. Ne-
ztraťte se nám a na viděnou v parku na Zájezdě!

Vlaďka Kuncová, Tomáš Jeřábek  
a Jiří Kratochvíl, Orienťáček Sedlčánky
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Orka – příprava na sezonu vrcholí
V rámci přípravy na novou florbalovou sezonu 
se postupně zapojily již všechny věkové katego-
rie. Orka uspořádala několik turnusů soustředě-
ní pro děti, kde se kromě florbalu zaměřovala na 
všeobecnou pohybovou aktivitu a samozřejmě 
i zábavu.
Elitní A-tým naplno trénuje a sehrál i několik pří-
pravných zápasů. Zúčastnil se výborně obsaze-
ného turnaje Tigers cup, kde změřil síly s týmy 
Butchise, Chomutova, Šumperku a Náchoda. 
V základní čtyřčlenné skupině jsme obsadili třetí 
místo a příliš se nám nedařilo ani v posledním 
utkání o umístění, kde jsme podlehli našemu 
tradičnímu soupeři z národní ligy Náchodu.
První soutěžní zápas nás čekal v Poháru České-
ho florbalu, kde jsme se v rámci vrcholové části 
střetli s úřadujícím mistrem superligy, týmem 
Mladé Boleslavi.
ORKA ČELÁKOVICE–PŘEDVÝBĚR.CZ FLOR-
BAL MB 2:9
Hosté byli jasným favoritem utkání a hned v úvo-
du to bylo znát. Mladá Boleslav měla více ze hry 
a rychlostně nás přehrávala. Svou převahu vy-
užila i střelecky a mezi čtvrtou a sedmou minu-
tou se trefila hned čtyřikrát. Orka poté hru více 
vyrovnala a zkoncentrovala se na další průběh 
utkání. První třetina skončila nakonec výsled-
kem 5:0. Ve druhé části nám vyšel signál z ro-
zehrávky a první úspěch zaznamenal Kramel. 
Do přestávky se hosté také jednou trefili. I v po- Pohárový zápas s Mladou Boleslaví. Foto: Martin Bajer

ním místě. Na čtvrtém se umístil V. Holas hájící 
barvy Čakovic. 59. ročník Merida – tento turnaj 
vyhrál D. Matura s M. Vedralem a T. Cibulkou, 
na druhém místě bylo mužstvo R. Šafra, na tře-
tím tým M. Doucka a na čtvrtém místě M. Spilka 
s Č. Čuříkem a M. Zbrankem. 39. ročník O mis-
tra světa – dvojice – třetí místo patří čelákovic-
kému Č. Čuříkovi s D. Maturou. Turnaj Veselé 
dvojky – na tomto turnaji dominovaly Čelákovi-
ce, které obsadily první příčku (Holas, Spilka), 
druhou (Flekač, Nesládek) a čtvrtou (D. Matura, 
F. Seidl). 64. ročník Jedličkov Open – na tradič-
ním turnaji trojic obsadili první místo V. Holas
s F. Seidlem a J. Vankem. Druzí skončili D. Ma-
tura, T. Löffelmann a J. Chadim. V měsíci srpnu
pak ještě absolvovali čelákovičtí nohejbalisté
turnaj v maďarském Kaposváru a poté následo-
valo MČR v singlu a dvojkách.
A co nás čeká v nadstavbových částech jednot-
livých soutěží?
A-tým nastoupil k prvnímu zápasu play-off
doma 3. září proti Žatci. Odveta se hraje 10. od
14.00 hod. na hřišti soupeře a případný třetí zá-
pas se uskuteční 17. září od 14.30 hod. opět na
domácím kurtu.
Dorost si mohutným závěrem v základní části
udržel třetí příčku a v zápasech play-off začal
28. srpna na hřišti Baníku Stříbro.
Ženy začínají semifinálový zápas 11. září na
půdě jednoho z dvojice Český Brod – DTJ
Santoška. Na domácím kurtu je můžeme vidět
25. září od 13.30 hod.
B-tým v KP obsadil čtvrtou příčku, a tak přivítal
3. září ve vyřazovací části páté Mokrovraty.
V nadstavbové části se C-týmu podařilo po ví-
tězství 4:5 v Nymburce vybojovat třetí místo. Je

Na snímku vítězné družstvo ČR dorostu na turnaji na 
Šacungu. Zleva: trenér Michal Doucek, Jan Chalupa, 
Filip Seidl, Lukáš Tolar a vedoucí Jiří Šmejkal. Foto: 
archiv oddílu

basketbal

Nábor dětí
Basketbal Čelákovice, spolek, nabírá děti roč-
níků 2014–2015. Přijď se proběhnout, naučit 
basketbal, porovnat se s jinými týmy, a hlav-
ně poznat nové kamarády. Trénujeme pondělí 
a čtvrtek. Začínáme 15. září v 15.15 hod. v tělo-
cvičně ZŠ v ulici J. A. Komenského.
Kontakt: fb Minibasket Celakovice, Sabina Ho-
řejší, e-mail: horejsi.sabina@seznam.cz. 
Na všechny se moc těšíme.

Basketbal Čelákovice, spolek

Ocenění Zdeňka Švece
Gratulujeme tímto panu Švecovi k získání ceny 
České basketbalové federace a zapsání se ne-
odmyslitelně do historie českého basketbalu. 
Zdeněk Švec se dlouhá léta věnoval i výchově 
mládeže v Čelákovicích, kde i dnes vypomáhá 
s trénováním a udržením tradice basketbalu.
„Cena předsedy ČBF“ (České basketbalové fe-
derace) je udělována za mimořádný výkon nebo 
čin. Pan Švec obdržel cenu za více než pade-
sátiletou práci pro basketbal, a především pak 
za funkci vedoucího reprezentace dívek U16, se 
kterou se účastnil mnoha MS a přispěl k zisku 
cenných medailí z ME.

Basketbal Čelákovice, spolek

Zdeněk Švec při převzetí ceny. Foto: archiv ČBF

slední třetině byla Mladá Boleslav lepší a třemi 
trefami zastavila své skóre na devíti brankách, 
Orka dokázala díky Špalkovi ještě výsledek ko-

rigovat. Pro nás byl zápas s mistrem superligy 
florbalovým svátkem a cennou zkušeností.

Martin Bajer

to tak historicky nejlepší umístění jejich působe-
ní v OP. Petr Flekač
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SK UNION otevřel sezonu
Mistrovské soutěže fotbalistů Středočeského 
kraje jsou zahájeny. Hráči Unionu otevřeli svou 
sezonu na soupeřově hřišti, a to na Bohemii Po-
děbrady v sobotu 13. srpna. V průběhu podzi-
mu se můžeme těšit na souboje s týmy, které 
spadly z přeboru: Nymburk, Vlašim B, soupeřit 
budeme s mužstvy, se kterými jsme hráli loni: 
Čáslav B, Dolní Bousov, Luštěnice, Pšovka, Slo-
van Poděbrady či Hlízov, a pak jsou tady ambi-
ciózní nováčci: Stará Boleslav, Úvaly, Býchory. 
Přeřazeny byly Votice. Kdo má nějaký přehled 
o fotbale v našem kraji, tak nepotřebuje další
komentář. Sezona bude náročná a obstojí jen
dobře připravený tým.
Tak jsme si představili soupeře a teď trochu
o kádru Unionu. Realizační tým je beze změny.
Hráčský kádr doplnil odchovanec Unionu, který
působil v celcích FNL (Kolín) nebo ČFL (Zápy)
Martin Jelínek, dále z angažmá v Rakousku se
vrátil Radek Skuhravý, útok přišel posílit z Libiše 
Matouš Brabec.
Nedílnou součástí přípravy jsou přípravná utká-
ní. Zde je přehled výsledků:
FK ÚJEZD NAD LESY–SK UNION 2:1
Branka: Haloun

Samotné utkání neslo všechny znaky příprav-
ného zápasu. V první půli byl Union lepším tý-
mem, ale z několika šancí proměnil jen jedinou. 
Ve druhé části zápasu domácí využívali nákopů 
za naši obranu, což nám činilo potíže, a přišly 
chyby, které soupeř dokázal proměnit.
SK UNION–SC XAVEROV 4:1
Branky: Brabec 2, Kovalov, Vacek
V utkání poprvé po návratu nastoupil Martin Je-
línek a již ve 4. min. asistoval u vedoucí branky 
Unionu. Jinak byl průběh první půle vyrovnaný, 
soupeři se podařilo vyrovnat ve 35. min. Po pře-
stávce se iniciativa přesunula na kopačky do-
mácích a výrazná převaha přinesla další branky 
a také řadu neproměněných šancí.
SK POŘÍČANY–SK UNION 5:1
Branka: Brabec
Proti exdiviznímu soupeři začal Union bez re-
spektu a vytvořil si několik dobrých možností. 
Jedna z nich se ujala, když po trestném kopu 
Skuhravého se míč odrazil od břevna a do sítě 
dorážel Brabec. Unionu se dařilo do 20. min., 
kdy domácí vyrovnali a postupně přebírali inici-
ativu. Do přestávky otočili skóre zápasu. Druhá 
půle již neměla takovou úroveň, domácí v klidu 
kontrolovali průběh zápasu.
SK UNION–FC HORKY 1:4
Branka: Kovalov
Vyrovnané utkání rozhodly chyby domácích 
hráčů. První poločas se hrálo „nahoru – dolů“ 
a u první branky hostí zaváhal náš brankář, když 
neudržel hlavičku soupeře. Druhou branku za-
příčinila hrubá chyba v rozehrávce a v závěru 
půle hosté přidali třetí gól přesnou střelou do ši-
benice. Po přestávce domácí snížili a přes sna-
hu o vylepšení skóre si hosté vedení pohlídali. 
SK UNION–AFK MILOVICE 5:2
Branky: Brabec 2, Kovalov, Vacek, Pánek
V posledním přípravném zápase dal trenér šanci 
hráčům, kteří tolik nehráli. Přesto byla první po-
lovina pod kontrolou našeho týmu. K vidění byly 
pěkné akce, které ne vždy končily brankou. Po 
přestávce tempo polevilo, ale zasloužené vítěz-
ství bylo na straně domácích.
Celkově sehrál SK Union 5 přípravných zápasů.

DOROST – zahájil mistrovskou soutěž v neděli 
21. srpna na hřišti SK Vyžlovka. Mužstvo se při-

Nové tváře v týmu Unionu – Radek Skuhravý (vpředu) a Mar-
tin Jelínek, ještě když byli soupeři. Foto: archiv Milana Šikla

pravovalo společně s naším A-týmem pod trené-
rem Skuhravým. Z týmu přešli někteří do kádru 
A (Konečný, Štrobl, Janda, Nesládek, Janák aj.), 
někteří hledají angažmá v okolí a někteří s fotba-
lem skončili. Doplnění bude ze starších žáků.
ŽÁCI – budou opět hrát v I. A třídě, a to ve dvou 
kategoriích, starší/mladší. Trenér Gaži vedl týmy 
poprvé za mistrovskými body v sobotu 20. srp-
na na Pšovce Mělník.
PŘÍPRAVKY se sejdou nyní v září. Milan Šikl

karate

SK karate Dragon Čelákovice – nábor

Sportovní nabídka pro děti, mládež i dospělé – 
Sportovní klub karate Dragon, jeden z nejúspěš-
nějších v České republice, klub medailistů mist-
rovství světa a mistrovství Evropy, specialista na 
děti a mládež, pořádá nábor nových členů.
Informační schůzka s ukázkou exhibičního 
vystoupení našich členů proběhne ve čtvrtek 
8. září 2022 od 17.30 hod. v tělocvičně ZŠ v uli-
ci J. A. Komenského.

Zájemce přijímáme do oddílů:
n  Sportovní karate (od 7 let): určeno dětem, 

mládeži i dospělým, kteří mají zájem o kara-
te a sebeobranu a kteří si chtějí zlepšit svou 
fyzickou i psychickou kondici. Součástí vý-
uky je rozvoj obratnosti, rychlosti a vytrva-
losti.

n  Sportovní přípravka (4–6 let): pro velký zájem 
jsme pro vás připravili cvičení zaměřené na 
obratnost a pohybové dovednosti těch nej-
menších dětí. Vše probíhá formou her, do 
kterých jsou průběžně zařazeny nenásilnou 
formou prvky karate. Postupná příprava na 
sportovní karate.

Nabízíme profesionální přístup trenérů s mnoha-
letou praxí, výborný kolektiv, vedení výuky ško-

lenými a zkušenými instruktory, možnost účasti 
na národních i mezinárodních soutěžích, letní 
sportovní kemp, jarní a podzimní soustředění. 
Pokud nestihnete informační schůzku nebo 
stále váháte, jestli je karate to pravé, přijďte se 
k nám podívat.
Bližší informace vám rádi a ochotně poskytne-
me na tel.: 724 882 862 nebo 721 363 179, pří-
padně na e-mailu: mbrejcha1@seznam.cz.
Pro další informace o naší historii i současnosti 
navštivte náš web: karatedragon.cz, jsme také 
na facebooku: https://www.facebook.com/
groups/karatedragon/ a Instagramu: https://
www.instagram.com/dragonneraofficial/.

Martin Brejcha, předseda 
SK karate Dragon Čelákovice
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