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Mateřská škola Sluníčko ......
Zastupitelé se zamýšlí nad pozitivy a ne-
gativy výstavby nové Mateřské školy Slu-
níčko v ulici J. A. Komenského. K problé-
mu se konstruktivně vyjadřují zastupitelé 
Tichá, Rikl a Bukač a místostarostové Se-
kyra a Studnička.

Pronájem obecního bytu ......
Město Čelákovice nabízí k pronájmu 
obecní byt v ulici Rumunské č. p. 1446. 
Nájemci budou vybráni tzv. obálkovou 
metodou.

Padesátiny čelákovických 
upírů ......................................
Před půl stoletím byly při výkopu v ulici 
Majakovského nalezeny lidské kosti. Jak 
uvádí Jaroslav Špaček, v druhé půli čer-
vence 1966 se Čelákovicemi neslo – našli 
se tu upíři!

Výstava pamětních knih .......
Nejstarší čelákovickou městskou knihu z 
let 1366–1557 si 18. 6. prohlédlo 406 ná-
vštěvníků, 20. 6. krátce předtím, než byla 
vrácena zpět do Státního okresního archi-
vu Praha-východ ve Zdibech, ji zhlédlo 20 
školních tříd z místních ZŠ (asi 480 žáků).

Zlato pro stolního tenistu 
Josefa Seidla ........................
V květnu získal ve Španělsku Josef Seidl 
zlato na 18. Mistrovství světa ve stolním 
tenisu veteránů od 40 let. 
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V rámci V. Setkání na náměstí vystoupil se skupinou Bacily zpěvák Václav Neckář, držitel státního vyznamenání „Medaile za zásluhy I. stupně“. Foto: Jana Vondráčková

Středočeský kraj podporuje výstavbu  
cyklostezky do Nymburka i obchvatu Čelákovic

•  Josef Pátek, starosta, Miloš Sekyra, místostarosta I

Nutná změna vyhlášky o nočním klidu
•  Josef Pátek, starosta

Od 1. října 2016 dojde v souvislosti s novelou 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, pro-
vedenou zákonem č. 204/2015 Sb., ke změně 
ustanovení § 47 odst. 3, který v současné době 
určuje dobu nočního klidu a umožňuje obcím 
obecně závaznou vyhláškou nebo rozhodnutím 
vydaným na základě obecně závazné vyhlášky 
stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti 
nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, 
při nichž je doba nočního klidu vymezena do-
bou kratší nebo žádnou. Změna spočívá v tom, 
že bude vypuštěna možnost obcí stanovit kratší 
nebo žádnou dobu nočního klidu rozhodnutím 
vydaným na základě obecně závazné vyhlášky. 
Od 1. října 2016 tedy obce ztratí možnost udělo-
vat výjimky z doby nočního klidu prostřednictvím 
rozhodnutí příslušného orgánu obce a výjimečné 
případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo 
žádná, bude možné stanovit pouze přímo v textu 
obecně závazné vyhlášky.

V této souvislosti se od 1. října 2016 dostanou 
do rozporu se zákonem ustanovení obecně 
závazných vyhlášek, která zmocňují některý 
orgán obce, aby o udělování výjimek ze sta-
novené doby nočního klidu rozhodoval. Na 
základě této skutečnosti je evidentní, že musí 
dojít k úpravě naší vyhlášky (typicky regulují-
cí hlučné činnosti či veřejný pořádek obecně) 
o nočním klidu, kterou bude v září schvalovat 
Zastupitelstvo města. Do konce září letošního 
roku však ještě platí stávající úprava, která ur-
čuje noční klid od 22.00 do 6.00 hod. a Rada 
města povoluje výjimky maximálně do 24.00 
hod. u kulturních a společenských akcí, které 
jsou otevřené pro veřejnost. Žádostem, které 
požadují pozdější ukončení hudební produkce, 
nevyhoví. 
Velmi mne zajímá váš názor na tuto věc, aby-
chom mohli v našem zastupitelském klubu tuto 
záležitost projednat. 
Budu tak rád, když mi napíšete na e-mail:  
starosta@celakovice.cz.

Síť cyklostezek na území středních Čech se rozroste o úsek Nymburk – Lysá nad Labem – Čelákovi-
ce. Tato trasa nese poetický název Cyklostezka krajinou Bohumila Hrabala a úsek mezi Nymburkem 
a Čelákovicemi je součástí evropské trasy EuroVelo 4. Projekt podpořila Rada Středočeského kraje 

pokračování na str. 3



str. 2 červenec 2016

ZPRÁVY Z RADNICE, INFORMACE

ZPRAVODAJ MĚSTA ČELÁKOVIC. Ročník 38 (rok 2016), číslo 7. Periodický tisk územního samosprávného celku vydává město Čelákovice, vychází 11x nebo 12x ročně, www.celakovice.cz, IČ 
240117, DIČ CZ00240117, v nákladu 5 800 kusů. Zajišťuje Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, odbor školství, informací a kultury. Adresa redakce: Městský úřad Čelákovice, náměstí 
5. května 1, 250 88 Čelákovice, Dagmar Vitáčková – redakce, tel.: 326 929 110, fax: 326 991 237, e-mail: zpravodaj@celakovice.cz. Redakční rada: Petr Studnička – předseda, Adéla Dvořáková,  
Richard Nejman, Jana Poklopová, Vladislav Švestka, Ivan Vaňousek, Jan Volín. Příspěvky v doporučeném rozsahu cca 1 500 znaků zasílejte na adresu redakce, vždy do 15. dne v měsíci, není-li 
na stránkách ZMČ uvedeno jinak. Redakční rada si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků, případně jejich neotištění. Archiv vydaných čísel bez inzerce ve formátu pdf –  
www.celakovice.cz, oddíl Informace, sekce Zpravodaj. Tiskne: CALAMARUS, s. r. o., Pod Táborem 54/10, 190 00 Praha 9, IČ: 48536181, www.calamarus.cz. Tiskárna neodpovídá za kvalitu reprodukcí 
nekvalitních fotografií a předloh. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky – MK ČR E 12704. Vyšlo dne 29. 6. 2016 v Čelákovicích.  POZOR! Uzávěrka pro číslo 8/2016 je 15. 7. 2016.

KATALOG místních 
podniků, firem, podni-
katelů, služeb apod.

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

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

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

605 733 680
(zpoplatněno jako běžná SMS)

Formát zprávy pro registrování:
IK CELAK REGISTRUJ

(pro odregistrování: IK CELAK ODREGISTRUJ)

POZOR! Potvrzovací zprávy nejsou zasílány!
Je důležité dodržet formát zasílané SMS,
jinak nedojde k přihlášení nebo odhlášení.

Cyklisté! Zvyšte šanci 
najít odcizené kolo!

Město Čelákovice je part-
nerem CEREK (centrálního 
registru kol). S dotazy se 
obracejte na Městskou 
policii nebo přímo na  
www.cerek.cz.

Hurá na prázdniny!
Začíná nám dvouměsíční období, na které se 
těšíme snad úplně všichni. Pedagogové, kteří si 
po záslužné práci odpočinou, žáci a studenti se 
těší na nové prázdninové zážitky, ostatní na do-
volenou. Ať už se chystáte po vlastech českých, 
či do zahraničí, tak vám přeji šťastný návrat. Jak 
se říká, všude dobře, v Čelákovicích nejlépe.

Prázdniny v našem městě jsou bohaté na již 
tradiční akce. O prázdninách nás čekají opět 
dva víkendy Čelákovického filmového léta. 
Červencový víkend (15.–17.) zahájí Láďa Wey-
rostek s kapelou Druhej dech. Srpnový víkend 
(12.–14.) zahájí Honza Ferles a jeho kapela Fefe-
ron. Vstup na promítání je bezplatný a opět jste 
všichni zváni, včetně tzv. „dekařů“ do prvních 
řad. V Městské knihovně bude až do září probí-
hat výstava WILDa India a v Městském muzeu 
výstavy Drátování Ládi Lokajíčka a Květnové 
volby 1946.
Prázdniny jsou pro nás na radnici zase ve zna-
mení rozběhnutí klíčových investičních akcí pro 
letošní rok. Místostarosta Miloš Sekyra, který za 
investiční akce realizované městem zodpovídá, 
bude dohlížet na rekonstrukci pobočky knihovny 
v Sedlčánkách, výstavbu nových autobusových 
zastávek v ulici Jiřinské (u starého hřbitova) 
a především na zahájení stavby nové Mateřské 
školy Sluníčko v ulici J. A. Komenského. V pl-
ném proudu budou výměny oken u městských 
bytů a oprava střech na domech v ulici Prokopa 
Holého. Odpočinku u nás bude pomálu.

Přeji vám pohodové a slunečné prázdniny plné 
oblíbených aktivit.

Josef Pátek, starosta

Kalendář akcí na 
webu města

Na titulní stránce webových stránek města Če-
lákovic – www.celakovice.cz je Kalendář akcí 
ve městě, který informuje o akcích, jež aktuálně 
ve městě probíhají.
Pro zveřejnění svých akcí v tomto kalendáři mů-
žete zaslat informace na e-mail: 
kalendar@celakovice.cz nebo se zaregistrovat 
na stránkách města a poté si akce sami přidávat 
a popřípadě i editovat.

úvodník

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 heslem: celakovice.

Reklamace roznosu 
Zpravodaje

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

Tištěný přehled akcí 
„PODZIM  

v Čelákovicích“
Uzávěrka pro tištěný přehled akcí „PODZIM 
v Čelákovicích 2016“ (plakát; Zpravodaj měs-
ta) obsahující akce od 31. srpna do 4. prosince 
2016 je v pondělí 8. srpna 2016.
Informace o akcích zasílejte na e-mail:
kalendar@celakovice.cz.
Dodané informace jsou také publikovány na 
webových stránkách města v „Kalendáři akcí 
ve městě“.

•  VODNÉ a STOČNÉ pro rok 2016 
v Čelákovicích:

vodné = 38,56 Kč/m3 bez DPH
stočné = 34,66 Kč/m3 bez DPH
celkem 73,22 Kč/m3 bez DPH
celkem 84,20 Kč/m3 vč. DPH
(rok 2015: vodné 42,29 Kč/m3 bez DPH, stočné 30,82 
Kč/m3 bez DPH, tj. celkem 73,11 Kč/m3 bez DPH, 84,08 
Kč/m3 vč. DPH; rok 2014: vodné 40,55 Kč/m3 bez DPH, 
stočné 30,53 Kč/m3 bez DPH, tj. celkem 71,08 Kč/m3 
bez DPH, 81,74 Kč/m3 vč. DPH; rok 2013: vodné 37,84 
Kč/m3 bez DPH, stočné 27,57 Kč/m3 bez DPH, tj. cel-
kem 65,41 Kč/m3 bez DPH, 75,22 Kč/m3 vč. DPH)

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

informace

Máme nejkrásnější 
radnici středních Čech

•  Josef Pátek, starosta

Naše radnice uspěla v soutěži internetového 
potrálu a po velkém souboji s budovou radni-
ce v Kladně a Roudnici nad Labem nakonec 
vyhrála titul nejkrásnější radnice středu Čech. 
Vítěznou fotografii radnice poskytla portálu 
Radka Hejná Větrovcová ze Sedlčánek, které 
tak k výhře gratuluji. Novobarokní čelákovická 
radnice z roku 1911 byla vybudována za ne-
celý rok na stejném půdorysu staré radnice, 
která svým původem sahala až do 16. století. 
Letos uplyne 105 let od otevření této radniční 
budovy.
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Plánujete výlety na prázdniny?

Pomůže vám turistická soutěž 
i nový web

•  Veronika Kubrichtová

Turistická sou-
těž „Fextovo 
území“ je v pl-
ném proudu. 
Své slavnostní 
zahájení si od-
byla v Brandý-
se nad Labem 
na Polabském 
Montmartru.
O soutěž byl 
velký zájem 
a někteří účast-
níci začali sbí-
rat razítka ještě 
téhož dne.
Pokud ješ-

tě svůj hrací arch nemáte, můžete si ho vy-
zvednout na všech zapojených zastávkách.  

V Čelákovicích jsou k dispozici v Městském 
muzeu a v občerstvení u lávky. Další razít-
ka na vás čekají například v hospodě Grado, 
v Káraném a v Lázních Toušeni.
Chcete si chytit svého vlastního kapra? Pro-
hlédnout si místo, kde čerpal nové síly Rudolf 
II.? Vypravit se na geologickou expedici? Zjis-
tit, jak se měnila hladina Labe v průběhu let? 
Stačí se vydat o malý kousek dál.
Spolu se soutěží byl spuštěn nový web zamě-
řený na cestovní ruch v našem regionu. V tuto 
chvíli zde najdete především informace k tu-
ristické soutěži, postupně se však bude rozši-
řovat. Dozvíte se, jak mají otevřeno jednotlivá 
soutěžní místa „Fextova území“ a jak se na 
zastávky nejlépe dostat. Připraven je rovněž 
podrobný přehled odměn, které si můžete 
svým turistickým úsilím vysloužit.
Všechny informace jsou pro vás připravené 
na www.polabsketoulky.cz. Máte zajímavý tip 
na výlet v našem regionu, který nám na webu 
chybí?
Pište na e-mail: soutez@polabsketoulky.cz. 
Chcete mít aktuální informace o akcích v na-
šem okolí? Sledujte je na www.facebook.
com/strednipolabi.

•  Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra vni-
tra pro řízení sekce veřejné správy

Rodinné dovolené spojené s cestováním do 
zahraničí znamenají i vyřizování cestovních do-
kladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování 
s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou 
do členských států Evropské unie a dalších vy-
braných evropských zemí cestovat na vlastní 
občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz  
jsou pro děti levnější
Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým 
rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní 
doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením EU 
ke zrušení možnosti cestovat na zápis v ces-
tovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem 
neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního 
dokladu pro děti dovolená nějak zásadně pro-
draží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 
100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci 
v některých zemích, které byly dlouhodobě 
turistickými destinacemi, jako například Egypt 
nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zá-
jmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší 
možnost cestovat po většině států Evropy pou-
ze s občanským průkazem. Na ten je nyní mož-
né vycestovat do zemí EU a také do Albánie, 
Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, 
Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za 
vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 
50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanské-
ho průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný 
zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí 
s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce 
s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na 
místě zpracuje úředník, není nutné přikládat 
fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo 
na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti 
zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totož-
nosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě 
vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní 
doklad, lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občan-
ského průkazu činí maximálně 30 dnů. V pří-
padě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je 
možné požádat o vydání cestovního pasu ve 
zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon 
je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši  
2 000 Kč.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo EU, do-
poručujeme se předem informovat u zastupitel-
ského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky 
vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítě-
tem (např. vízová povinnost). Je také třeba dát 
si pozor na to, že některé státy mimo EU mo-
hou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti 
cestovního dokladu při vstupu na jejich území 
nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požado-
vaná minimální doba platnosti 6 měsíců.

Bližší informace na webových stránkách www.
mvcr.cz/clanek/osobni-doklady nebo www.
mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Stá-
ty a území – informace na cesty“.

Jak je to s cestovními 
doklady pro děti?

Nové vlakové jednotky jako první  
ve Středočeském kraji na trati 231

•  Petr Studnička, místostarosta II

Středočeský kraj spolu se státem zastoupeným Ministerstvem dopravy vynaloží na úhradu 
prokazatelné ztráty v železniční osobní dopravě od prosince 2016 na regionální drážní osobní 
dopravu více než 1,6 miliardy korun. 
K navýšení rozsahu drážní dopravy dojde na trasách, kde jsou problémy s kapacitou nebo nedo-
statečným počtem spojů. Na trati 231 jsou zejména vlakové spoje v ranní dopravní špičce v úseku 
mezi Čelákovicemi a Prahou vytíženy až na 120 procent. Největšího nárůstu rozsahu dopravy se 
dočkají cestující mezi Prahou a Kralupy nad Vltavou. Jednotlivé spoje budou přidány i na trati 231 
Praha – Čelákovice – Kolín.
Středočeský kraj chce využít Operačního programu Doprava (OPD 2) k pořízení nových vlakových 
jednotek pro regionální drážní osobní dopravu. Kompletní obnova vozového parku je plánována na 
linkách S9 Milovice – Čelákovice – Praha – Benešov a S2 Praha – Čelákovice – Nymburk – Kolín + 
S20 Kolín – Kutná Hora – Čáslav. Vlakové spojení mezi Prahou a Čelákovicemi by mělo být zajišťo-
váno novými elektrickými jednotkami a stávající vozidla typu 471 City Elefant budou přesunuta na 
jiné elektrifikované tratě v rámci kraje. Obnovy se dočkají i tratě s dieselovou trakcí.

Místní akční skupina (MAS)  
STŘEDNÍ POLABÍ

dne 13. června s tím, že by na jejich financo-
vání měly přispět evropské peníze prostřednic-
tvím Integrovaného regionálního operačního 
programu i dotace Státního fondu dopravní 
infrastruktury. Díky této nové cyklostezce do-
jde ke scelení hlavní nadnárodní a národní trasy 
Labská stezka v úseku Kostelec nad Labem – 
Kolín o délce 70 kilometrů. Podle předběžného 
záměru projektu bude cyklostezka dlouhá 19,5 
km, celkové náklady na její přípravu a realizaci 
jsou odhadovány na 127 milionů korun. V sou-
časné době je ve Středočeském kraji již 330 
km cyklostezek. Jednou z posledních, která 

byla otevřena, je cyklostezka v úseku Zeleneč 
– Lázně Toušeň.
Dne 30. května schválila Rada Středočeského 
kraje smlouvu o spolupráci veřejných zada-
vatelů pro výstavbu obchvatu Čelákovic. Če-
lákovičtí zastupitelé tuto smlouvu schválili již 
na svém zasedání dne 30. března. Předpoklá-
dané náklady na výstavbu obchvatu jsou 190 
milionů korun. Hejtman Středočeského kraje 
Miloš Petera uvedl, že Středočeský kraj zajistí 
realizaci veřejné zakázky na výběr nejvhodněj-
šího dodavatele na provedení stavebních prací 
a zajistí rovněž financování své stavební části 
akce.

pokračování ze str. 1

Středočeský kraj podporuje výstavbu  
cyklostezky do Nymburka i obchvatu Čelákovic

•  Josef Pátek, starosta, Miloš Sekyra, místostarosta I
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Nové míchadlo pro ČOV
RM udělila výjimku ze Směrnice č. I/2/2016 
k zadávání veřejných zakázek malého rozsa-
hu schválené Radou města Čelákovic dne 2. 
2. 2016 a schválila přímé zadání veřejné za-
kázky malého rozsahu – pořízení nového mí-
chadla WILO, typ TRE 226-3.41/12, včetně 
příslušenství pro čistírnu odpadních vod v Če-
lákovicích v ceně 279 510 Kč včetně DPH včet-
ně uzavření a textu příslušné kupní smlouvy  
č. SML/2016/125 mezi městem Čelákovice, 
jako kupujícím a společností 1. SčV, a. s., jako 
prodávajícím.

1. SčV, a. s., a oznamování událostí
Radní uložili tajemníkovi MěÚ připravit doku-
ment od provozovatele (VHI) vodohospodářské 
infrastruktury 1. SčV, a. s., „Postup oznamování 
událostí, jako jsou poruchy, opravy vodovodu, 
kanalizace, technologie atd. městu Čelákovice“ 
a předložit jej na nejbližší schůzi Rady města.

Pořízení nového serveru do knihovny
Rada města souhlasila s použitím prostředků 
fondu investic Městské knihovny Čelákovice, 
příspěvkové organizace, ve výši 193 559 Kč na 
pořízení nového serveru.

Finanční záležitosti
RM schválila změny rozpočtu města Čeláko-
vic 2016 č. 6 a č. 7, účetní závěrky za rok 2015 
všech 12 příspěvkových organizací města a do-
poručila Zastupitelstvu města vyjádřit souhlas 
s celoročním hospodařením města Čelákovic za 
rok 2015, a to bez výhrad, a schválit účetní zá-
věrku města Čelákovic za rok 2015 a výsledek 
hospodaření ve schvalovacím řízení v částce  
52 831 604,68 Kč převést na účet výsledků hos-
podaření minulých období.

Autobusová zastávka v Jiřinské ulici
Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo  
č. SML/2016/038 mezi městem Čelákovice, 
jako objednatelem a společností DIS Praha,  
s. r. o., Praha, jako zhotovitelem na plnění veřej-
né zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁ-
KOVICE – ul. Jiřinská autobusové zastávky a na-
světlení přechodu pro chodce“ v celkové ceně  
1 987 013,60 Kč včetně DPH.

Administrátor veřejných zakázek
RM schválila uzavření a text rámcové smlouvy 
č. SML/2016/114 mezi městem Čelákovice, jako 
příkazcem a společností S.I.K., spol. s r. o., Pra-
ha, jako příkazníkem na plnění veřejné zakázky 
malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – ad-
ministrátor veřejných zakázek zadávaných v re-
žimu zákona“ s dobou platnosti 4 roky nebo do 
výše finančního limitu 999 999,99 Kč bez DPH. 
Dílčí ceny za předmět plnění jsou následující: 
zjednodušené podlimitní řízení 41 300 Kč bez 
DPH (tj. 49 973 Kč včetně DPH) a otevřené řízení 
49 500 Kč bez DPH (tj. 59 895 Kč včetně DPH).

Výstavba MŠ Sluníčko
Rada města rozhodla o výběru pro město  
nejvhodnější nabídky podané uchazečem  
CALIPSUM, s. r. o., Pohořelice, na plnění podli-
mitní veřejné zakázky na stavební práce „Výstav-
ba MŠ Sluníčko v ulici J. A. Komenského v Čelá-
kovicích“ za cenu 22 217 504,54 Kč včetně DPH 
a schválila uzavření a text příslušné smlouvy 
o dílo č. SML/2016/047.

Výměna oken
Radní schválili rozsah méněprací a víceprací 
veřejné zakázky „Výměna oken v bytových do-
mech, Čelákovice“. 

Darování telefonů Aligator
Rada města schválila celkem 5 darovacích 
smluv na telefon Aligator.

Projekt mikrojeslí
Radní schválili Prohlášení o partnerství bez fi-
nančního příspěvku se společností Ekolandia, 
o. p. s., Čelákovice, při realizaci projektu „Pro-
jekt mikrojeslí ve městě Čelákovice“, na zákla-
dě výzvy MPSV č. 03_16_126 „Pilotní ověření 
péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo 
hl. město Prahu)“ v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost.

Kronika města
Rada města schválila zápis do kroniky města 
Čelákovic za rok 2015.

Pohledávky SK Union Čelákovice
Rada města schválila uhrazení pohledávek:
- SK Union Čelákovice za městem Čelákovice 
z nájemního vztahu mezi městem Čelákovice 

o cem jednali radní mesta

Nová zastupitelka za KSČM

LENKA GRYGAROVÁ  *1968
Vzdělání/obor:
PF MU Brno, právní 
specializace
MUP, evropská studia 
a veřejná správa

Politická angažova-
nost: bez politické 
příslušnosti

Slib zastupitele složila 
dne 15. 6. 2016.

Kontakt: Ruská 1415, Čelákovice
tel.: 776 378 113
e-mail: lenka.grygarova@celakovice.cz

Tajemník MěÚ Čelákovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice „Úředník – re-
ferent územního plánování a stavebního řádu, odbor stavebního úřadu MěÚ v Čelákovicích“. 
Přihlášky nutno doručit nejpozději do pátku 8. července 2016 do 11.00 hod.
Bližší informace na www.celakovice.cz.

vyberové rízení na pozici

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA ČELÁKOVIC
NABÍDKA SLUŽEB

Využijte poskytovaných služeb Pečovatelské služby – pedikúra, masáže, parafínové zábaly, 
odvoz autem např. k lékaři, na úřad nebo kamkoli i mimo Čelákovice.

V případě zájmu ji kontaktujte denně v době od pondělí do pátku mezi 7.30 a 16.00 hod.
Kostelní 26, 250 88 Čelákovice, tel.: 326 999 801, 721 361 041, 

e-mail: snitila@celakovice-mesto.cz, www.celakovice.cz
oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY sekce Sociální péče – Pečovatelská služba

a SK Union Čelákovice ze dne 26. 2. 1999 ve zně-
ní Dodatku č. 1 ze dne 12. 8. 2014 ukončeného ke 
dni 12. 8. 2014 a provozování sportovišť a zázemí 
v celkové úhrnné výši 120 096,08 Kč vč. DPH;
- SK Union Čelákovice za městem Čelákovice 
souvisejících s údržbou fotbalové hrací plochy 
Městského stadionu v Čelákovicích za období 
8/2015 – 12/2015 v celkové úhrnné výši 156 619 
Kč vč. DPH. 
Pověřila tajemníka MěÚ vypracováním doho-
dy o narovnání mezi městem Čelákovice a SK 
Union Čelákovice, která bude řešit způsob vy-
pořádání těchto závazků a dále bude obsahovat 
společné prohlášení o konečném a nerozporo-
vatelném narovnání vzájemných vztahů ke dni 
31. 12. 2015.
Na dalším jednání RM již schválila uzavření Do-
hody a text Dohody o narovnání mezi městem 
Čelákovice a Sportovním klubem UNION Čelá-
kovice, z. s., Čelákovice.

Parkoviště u Kovohutí
Radní neschválili nabídku společnosti HEIM Tra-
de SE na pronájem plochy parkoviště u Kovohutí 
z důvodu vysoké ceny nájemného.

Odpady
RM schválila uzavření dodatku a text dodatku 
č. 1 ke smlouvě o spolupráci při zajištění sbě-
ru odpadního textilu mezi firmou KOUTECKÝ,  
s. r. o., Duchcov, a městem Čelákovice a uza-
vření smlouvy a text smlouvy č. SML/2016/113 
o spolupráci při zajištění zpětného odběru elek-
trozařízení prostřednictvím stacionárních kon-
tejnerů mezi městem Čelákovice a kolektivním 
systémem ASEKOL, a. s.

Sportovní areál v Záluží
Rada města schválila uzavření smlouvy a text 
smlouvy o dílo na projekční a inženýrské 
práce k záměru sportovního areálu v Záluží  
č. SML/2016/130 mezi objednatelem, městem 
Čelákovice a zhotovitelem, ADONIS PROJEKT, 
spol. s r. o., za cenu 239 280 Kč včetně DPH.

Dopravní opatření V Prokopě
Radní rozhodli po projednání petice za zacho-
vání „obytné zóny“ V Prokopě ponechat v této 
lokalitě zónu „30 km“.

Výběr z usnesení RM č. 13–14/2016.
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Regulace volební kampaně je vedena v zájmu 
rovnosti kandidujících subjektů.
1.  Prezentace politických stran, politických 

hnutí a koalic před volbami do Zastupi-
telstva Středočeského kraje je možná:

  ve Zpravodaji města Čelákovic
  dle podmínek a ceníku plošné inzerce 

s omezením rozsahu na max. ½ strany, 
v číslech 7, 8, a 9/2016;

   na vybraných výlepových plochách města 
Čelákovic (V Prokopě, V Rybníčkách, Soko-
lovská, U Kapličky)

  dle podmínek a ceníku Technických slu-
žeb města Čelákovic, v omezeném počtu 

1 kusu v max. formátu A2 na 1 stanoviště, 
v omezené době od 26. 9. do 8. 10. 2016, 
výlepové plochy budou označeny nápisem 
„Volby do Zastupitelstva Středočeského 
kraje 2016“;

   na přenosných panelech, s podmínkou 
bezpečného instalování a rozmístění po do-
hodě s městem, 

  mimo prostory náměstí 5. května (parc. č. 
3201/1),

  cena: 30 Kč za m2 pohledové plochy a den;
   jednodenními stánky a akcemi na veřejném 

prostranství v předem ohlášeném čase (dis-
kuze s voliči, volební materiály…), zdarma.

2. Není možná:
   prezentace kandidujících subjektů na 

webových stránkách města Čelákovic.
3. Je zakázáno:
   umístění volebních panelů na lampách ve-

řejného osvětlení a městských stavbách;
   umístění přenosných volebních panelů na 

náměstí 5. května (parc. č. 3201/1);
   výlep mimo výlepové plochy města a své-

volný výlep na výlepové plochy města.

Schváleno Radou města Čelákovic dne 7. 6. 
2016, usnesení č. 14/2016/6.8, zveřejněno:  
14. 6. 2016.

•  Zdeňka Tichá, Aleš Rikl, Miloš Bukač, 
zastupitelé 

Na stránkách ZMČ se dočítáme o plánovaných 
investičních akcích, mj. o stavbě mateřské školy 
na místě zvaném Korousův domek.
Rádi bychom v této souvislosti připomněli, v roce 
2014 vznikl projekt nové školky s kapacitou 84 
dětí na zahradě MDDM – tento projekt vznikl 
konverzí původního projektu rozšíření kapacity 
MDDM a byl navržen tak, aby objekt bylo snadné 
upravit posléze pro potřeby mimoškolních aktivit 
dětí při odlivu populačních ročníků – šlo o projekt 
s dlouhodobější perspektivou a rozvahou. Měla 
zde již v roce 2015 stát zděná stavba, s varnou, 
velmi citlivě řešenou zahradou, kdy část zahra-
dy pro MDDM byla zachována s volným přístu-
pem. V návaznosti měla být řešena rehabilitace 
MDDM a přilehlého prostoru. To vše v klidném 

prostředí, s veškerým komfortem pro děti. 
Výstavba nové mateřské školy v ulici J. A. Ko-
menského byla schválena na zastupitelstvu dne 
25. 2. 2015, a to bez dostatečných podkladů. 
V té době nebyla k dispozici žádná finanční roz-
vaha atd. (náklady na školku a na jedno dítě). 
Nyní již víme, že jde o stavbu montovanou, bez 
varny, bez zahrady, s kapacitou 56 dětí, dle 
Radou města schválené nejvýhodnější nabídky 
uchazeče CALIPSUM, s. r. o., bude cena činit 
18 361 574,00 Kč bez DPH (22 217 504,54 Kč 
včetně DPH). Projekt byl uveden do života bez 
odborné diskuze, bez konzultace se zpracova-
teli urbanistické koncepce rozvoje středu města 
a svou povahou je krokem zpět, když namísto 
architektury město volí montovanou stavbu. Není 
jasné, jak je vyřešena otázka parkování, resp. do-
pravní obsluhy zejména ve špičkách. 
Na zmíněném zastupitelstvu současně většina 

zastupitelů rozhodla o „zamáznutí“ školky 
v MDDM, na niž byl zpracován projekt, běželo 
stavební řízení a byla podána žádost o dotaci 
(vynaložené náklady asi půl milionu korun z roz-
počtu města). Většinou zastupitelů bylo odhla-
sováno zpětvzetí žádosti o dotaci na školku 
v areálu MDDM před ukončením dotačního řízení 
(žádost o dotaci na MŠMT podána v srpnu 2014, 
dotační řízení v programu Fond rozvoje kapacit 
mateřských a základních škol bylo ukončeno 
v dubnu 2015, předpokládala se dotace ve výši 
10–15 milionů Kč).
V místě zvaném Korousův domek jsme pláno-
vali postavit místo pro děti nad 10 let, které již 
nemohou do družiny, ale potřebují někde strávit 
volný čas mezi skončením školy a třeba hudeb-
kou, kroužkem atd. To je velmi potřebné zařízení, 
které městu chybí, zde navíc v návaznosti na při-
lehlou základní školu. Jde o jednu z posledních 
parcel v blízkosti centra a současně školy pro vý-
stavbu potřebnou pro život v Čelákovicích.

volby

Zásady prezentace politických stran, politických hnutí a koalic  
před volbami do Zastupitelstva Středočeského kraje v roce 2016

Mateřská škola

•  Miloš Sekyra, místostarosta I,  
Petr Studnička, místostarosta II

Již v únoru 2015 rozhodlo Zastupitelstvo města 
počtem 15 hlasů (z 20 přítomných zastupitelů) 
o zpětvzetí žádosti o dotaci MŠMT na výstavbu 
mateřské školy v areálu Městského domu dětí 
a mládeže. Navíc by město muselo význam-
nou část investice spolufinancovat ze svých 
vlastních prostředků v případě, že by mu byla 
dotace přidělena, a bylo by vázáno udržitelností 
projektu z hlediska jeho funkčního využití. Tím, 
že bude nová mateřská škola vybudována vý-
hradně z finančních prostředků z rozpočtu měs-
ta, nebude vázána udržitelností a za několik let 
bude moci objekt sloužit jiným účelům, pokud 
již kapacity mateřských škol budou dostačující.
V objektu nové mateřské školy budou zřízeny 
dvě třídy, každá maximálně pro 28 dětí. Umís-
tění objektu v ulici J. A. Komenského vychází 
z těchto předpokladů – blízkost protější ma-
teřské školy, se kterou bude mít nový objekt 
společnou varnu a v novém objektu bude pří-
pravna pokrmů, blízkost základní školy – v bu-
doucnu bude moci být objekt využit pro školní 

družinu či jako zázemí blízkého sportovní areálu.
Objekt je navržen jako dvoupodlažní, nepod-
sklepený s plochou střechou s technologickým 
provedením v podobě montovaného ocelového 
skeletu s dřevěnými nebo ocelovými výztuha-
mi. Vnitřní stěny budou tvořeny sádrokartonem 
a fasáda bude provedena kontaktním zateplo-
vacím systémem. Zastavěna plocha bude činit 
326 m2, užitná plocha 544 m2 a obestavěný 
prostor 2 540 m3. Kolem stavby bude provede-
no nové zatravnění a osazeno několik stromů 
a keřů. Předpokládaná cena za výstavbu ma-
teřské školy je 22,2 mil. Kč včetně DPH. Objekt 
se svým architektonickým řešením těžko přiblíží 
novobarokní vile Madelonka, která se dle infor-
mací Ivana Vaňouska nacházela na sousedním 
pozemku, ale splní všechny legislativní podmín-
ky, aby v něm mohlo fungovat školské zařízení.
Je potěšitelné, jakou stavbu chtěli zastupitelé 
Tichá, Rikl a Bukač realizovat v místě zvaném 
Korousův domek, ale pro současné vedení 
města je prioritní řešit kapacity mateřských 
a základních škol. Proto je vedle výstavby nové 
mateřské školy připravována dostavba Základní 
školy Kostelní včetně jejího financování z pro-

středků MŠMT. Pro koncepční řešení této pro-
blematiky zadalo město zpracování aktualizace 
demografického vývoje obyvatelstva v našem 
městě až do roku 2040.
Ředitelka MDDM Alena Zradičková v červnu 
2015 k problému uvedla: „Přes bouřlivé reakce 
veřejnosti proti výstavbě mateřské školy se na-
bízí přímo na zahradě v Havlíčkově ulici výhle-
dově postavit budovu, která by byla multifunkční 
– dispozičně řešena pro potřeby MDDM a další 
městské organizace, zaměřené na nabídku vol-
nočasových aktivit.“

Zvyšování kapacit školských objektů je pro vedení města prioritou

Nový objekt MŠ Sluníčko, který bude dětem sloužit od 
září 2017. Zdroj: odbor správy majetku a investic
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Všude dobře, doma nejlíp?
Dne 2. 6. 2016 v 19.00 hod. se na MP dostavil 
17letý mladík z Čelákovic a sdělil, že by chtěl 
být umístěn do výchovného ústavu v Klíčově, 
a tázal se, zda mu v tom MP může pomoci. 
Jako důvody uvedl dlouhotrvající spory s rodiči. 
Hlídka MP se spojila s pracovnicí odboru so-
ciálních věcí a zdravotnictví MěÚ Brandýs nad 
Labem – Stará Boleslav, jež přislíbila, že druhý 
den bude věc řešena prostřednictvím Okresního 
soudu. Poté mladík odešel domů. Druhý den byl 
skutečně podán návrh na předběžné opatření 
a mladík byl umístěn dle svého požadavku.

Asistence záchranářům
V pondělí 6. 6. 2016 v 13.20 hod. byla hlídka 
MP telefonicky požádána Policií ČR Čelákovi-
ce o prověření oznámení týkajícího se zaklíně-
né invalidní ženy na toaletě v bytě. Na místo se 
také dostavila Zdravotnická záchranná služba 
Středočeského kraje. Bylo zjištěno, že v bytě 
žijí dvě ženy pod dohledem Pečovatelské služ-
by a že jedna z nich již od včerejšího večera leží 
v koupelně a nemůže vstát. Záchranáři rozhodli 
o rentgenovém vyšetření, zda se nejedná o zlo-
meninu ruky, a hlídka MP pomohla s přene-
sením ženy do sanitního vozu. O případu byla 
následně telefonicky informována pracovnice 
Pečovatelské služby a Policie ČR Čelákovice.

Neprošlo mu to…
V neděli 12. 6. 2016 v 19.25 hod. se na služebnu 
dostavil občan s oznámením, že po městě jezdí 
řidič ve voze značky Opel, porušuje dopravní 
předpisy a že ho málem srazil v parku. Jako po-
znávací znamení vozu uvedl, že na zadní straně 
dveří za řidičem je česká vlajka. Hlídka MP pro-
věřovala okolí, zda se nepodaří uvedené vozidlo 
nalézt. Mezitím byly další incidenty nahlášeny 
i Policii ČR, hlídce MP bylo podánu 6 oznáme-
ní o dalším jednání řidiče tohoto vozidla. Podle 
oznámení hlídka vytipovala trasu vozu a vyčkala 
v ul. Kostelní. Opel skutečně přijel k semaforům. 
Hlídka MP jej zablokovala svým vozem, avšak 
řidič se ještě pokusil zařadit rychlost a najet do 
vozu MP, ale to již strážník muže z vozu hmaty 
a chvaty vytáhl, položil na vozovku a nasadil mu 
pouta. Poté přijela hlídka Policie ČR a celou věc 
si převzala, neboť mladík (ročník 1995) vozidlo 
odcizil svému otci a v jeho dechu bylo naměře-
no 2,23 promile alkoholu.

Smrtelné pondělí
Hlídka MP byla 13. 6. 2016 v 4.45 hod. ráno při-
volána varovnou SMS Hasičského záchranného 
sboru k dopravní nehodě u Mochova, směr Ne-
hvizdy. Hlídka se na místo dostavila jako první 
a zjistila, že řidič osobního vozu bohužel svým 
zraněním podlehl a že řidič kamionu je lehce 
zraněn. Ihned poté se začaly sjíždět další složky 
záchranného systému a MP na místě usměrňo-
vala dopravu asi 4 hodiny, aby nehoda mohla 
být vyšetřena a aby byla odklizena poškozená 
vozidla. Celou věc vyšetřuje Policie ČR. 

731 136 156

Parkování v Čelákovicích
•  Zdeňka Tichá, zastupitelka

Na stránkách ZMČ byl otištěn příspěvek pana Titěry, který reagoval mj. na naše vyjádření k tématu 
parkování ve městě. 
Pan Titěra si vedlejší poznámku o zaměření se na služební auta právních subjektů podnikajících 
mimo Čelákovice mylně vysvětluje jako „argument k boji se služebními auty jezdícími parkovat do 
Čelákovic na noc“. Chybí jen adjektivum „nesmiřitelný boj“. Není to tak. Skutečně víme, že se auta 
na naše přání nevypaří ani nezmizejí. Jde o něco jiného.
Vytvoření parkovacích prostorů a jejich správa je služba města občanům a podnikatelským subjek-
tům, která město stojí peníze. Otázka je, komu tuto službu poskytovat zdarma (případně za zvýhod-
něných podmínek) a na kom požadovat přiměřenou úhradu.
Firemní auta (včetně tzv. služebních) slouží vždy k nějaké formě podnikání. Nevidíme důvod k tomu, 
aby město fakticky dotovalo podnikatelský provoz (a náklady na parkování jsou součástí provozová-
ní) aut patřících právnímu subjektu podnikajícímu mimo Čelákovice. 
Takže, žádný argument, dokonce ani výzva k boji se služebními auty. Jen zvážení – koho ještě chceme, 
byť nepřímo, dotovat, a koho už ne? Názor sdružení PRO Č je zřejmý z odpovědi na anketní otázku. 
Od provozovatelů a zřejmě často i uživatelů zmíněných aut ovšem můžeme očekávat názor opačný.

pronájem obecního bytu

Město Čelákovice nabízí k pronájmu obecní byt. 
Nájemci budou vybráni tzv. obálkovou metodou 

podle výše nabídnutého nájemného.  
Okruh zájemců není nijak omezen.

Rumunská č. p. 1446, byt č. 9, Čelákovice
Byt č. 9 o velikosti 2+kk o celkové ploše 53,12 m² (započitatelná plocha 51,74 m² – sklep je započten 
½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1 pokoj 15,34 m², obývací pokoj + kuchyňský kout 26,42 m², 
předsíň 3,92 m², koupelna 3,75 m², WC 0,93 m², sklep 2,76 m².
Byt je situovaný v 3. podlaží třívchodového pětipodlažního cihlového domu s valbovou střechou. 
Dům byl vybudován v roce 1962. Vytápění a dodávka teplé vody jsou zajišťovány z kotelny v domě. 
Výše nájemného je minimálně 5 174 Kč měsíčně (100 Kč/m²/měsíčně) a je předmětem nabídky (jed-
ná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem:
Pronájem bytu č. 9, Rumunská č. p. 1446, Čelákovice.

Byt si lze prohlédnout po domluvě s pracovnicí Q-BYTu pí Karbulovou, tel.: 326 996 052.

Předkládání nabídek
V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky nájemného v korunách za byt a měsíc, dále zá-
vazek zájemce, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu 
s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a Zásadami pro pronajímání bytů v majetku města Če-
lákovic, a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, úplná adresa, telefonní popř. jiné spojení). 
Dále bude čestným prohlášením doložena způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že ža-
datel nevlastní objekt k bydlení, a prohlášení o tom, že není veden v Centrálním registru dlužníků ČR.
Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je: 
pátek 22. 7. 2016 do 12.00 hod. v podatelně MěÚ Čelákovice.

Pravidla pro hodnocení nabídek
Vyhodnocení nabídek provede komise jmenovaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny nabídky 
předložené po stanoveném termínu, neoznačené stanoveným způsobem, neobsahující konkrétní 
výši nabídky nájemného v korunách, neobsahující požadovaná prohlášení či jinak neúplné či ty, kde 
nabídka bude nižší, než je minimální cena nájemného uvedená v tomto záměru. Na základě před-
ložených 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 
způsobem. Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní stanovené 
podmínky, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude k dispozici, bude 
vypsáno nové nabídkové řízení. 
Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do pěti pracovních dnů od obdržení usnesení Rady města 
o souhlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, uhradí nájemné a zálo-
hy 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 termínu nebude uhrazena jistota, nájemné a zálohy na 
služby za běžný měsíc, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude k dis-
pozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení. 

Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v případě zjevně spekulativního vývoje řízení.
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Zastupitelé zvolení za ODS se 
k tématu nevyjádřili.

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

l  Zdeňka Tichá, zastupitelka

Odpověď najdete v obecně 
závazné vyhlášce E 6/2015 města 
Čelákovic, o veřejném pořádku 
a čistotě ve městě, která mj. 
stanovuje v čl. VII., že „1. činností, 
která by mohla narušit veřejný 
pořádek ve městě nebo být v roz-
poru s dobrými mravy, ochranou 
bezpečnosti, zdraví a majetku, 
a která je z tohoto důvodu na 
základě této vyhlášky regulována, 
je rušení nočního klidu používáním 
hlučných strojů a zařízení, hlučný-
mi projevy nebo hlasitou produkcí 
živé nebo reprodukované hudby. 
2. Dobou nočního klidu se rozumí 
doba od 22. do 6. hodiny.“ (Dle 
§ 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 
Sb., o přestupcích.) A dále: „3. 
Město může rozhodnutím rady 
města, vydaným na základě této 
vyhlášky, stanovit výjimečné 
případy, zejména slavnosti nebo 
obdobné společenské nebo rodin-
né akce, při nichž je doba nočního 
klidu vymezena dobou kratší nebo 
žádnou. Žádost o výjimku musí 
být podána nejpozději 7 dní před 
konáním akce…“ Ke každé indivi-
duální žádosti je tedy dle vyhlášky 
nutné přistupovat individuálně.

Zastupitel zvolený za ČSSD dodal 
vyjádření k tématu po stanoveném 
termínu.

l  Renata Fialová, zastupitelka

S nadsázkou se dá říci, že pokud 
jsem na akci já, tak kdykoli a na 
jakkoli dlouho, a pokud tam 
nejsem, tak ať je v 22.00 hod. klid 
a basta.
Ve skutečnosti je podle mne kaž-
dému jasná důležitost dodržování 
nočního klidu, a pokud pořadatel 
chce akci protáhnout i po 22.00 
hod., je to možné pouze za před-
pokladu, že nebude rušit ostatní 
občany, takže se akce například 
přesune z venkovních prostor do 
vnitřních (restaurace, sportovní 
hala atd.).

Zastupitelka za KSČM se k té-
matu nevyjádřila z důvodu zatím 
nesloženého slibu zastupitelky.

Zastupitel zvolený za TOP 09 se 
k tématu nevyjádřil.

Otázka
V jakém případě  

a s jakým časovým 

omezením byste 

povolili veřejnou 

produkci hudby  

v nočních hodinách 

v letním období?
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Obec Káraný leží na pravém břehu řeky Labe 
a tvoří rekreační zázemí pro Prahu, ale i pro Če-
lákovice, Brandýs nad Labem – Starou Boleslav 
a další města a obce v okolí. V obci se nachází 
vodárna, která dodává pitnou vodu do okol-
ních obcí a především do části hlavního města 
Prahy. Na zhruba 700 stálých obyvatel žijících 
v přibližně 200 obytných domech připadá 5 000 
rekreantů, kteří od jara do podzimu přebývají asi 
v 900 zdejších chatách.
Městys Lázně Toušeň leží na levém břehu Labe 
proti soutoku s řekou Jizerou. V roce 1852 
vzrostla známost obce díky Floriánské pouti 
a o 16 let později zde byl založen cukrovar a Jan 
Králík založil na železnatém prameni malé láz-
ně. Po rozšíření o slatinné koupele v roce 1899  
přilákaly lázně četné významné návštěvníky 

(Adolf Branald, Bohumil Hrabal, Jarmila Kra-
tochvílová, Helena Fibingerová, Jan Železný,  
Petr Korda, Roman Šebrle). O zaměření lázní 
mimo jiné na vrcholové sportovce se zasloužil 
Emil Zátopek s manželkou Danou. Peloidní lo-
žisko, ve kterém se nachází slatina, má výměru 
31 112 m2 a množství peloidu určeného k těžbě 
je 10 630 m3. 
Obci Mochov dominuje gotický kostel sv. Bar-
toloměje. Název obce proslavil řadu potravinář-
ských výrobků (např. mochovská zelenina). Do 
obce vede železniční trať, po které jsou vedeny 
již jen nostalgické vlaky. V katastru obce leží 
transformátorovna 400/220/110 kV – rozvodna 
Čechy střed a před několika lety se zde uvažo-
valo o výstavbě největší paroplynové elektrárny 
v České republice o výkonu 1 000 MW.
Městys Nehvizdy leží v bezlesé rovině středního 
Polabí mimo jakékoliv vodní toky. Obec se sklá-
dá ze dvou částí – Nehvizd a Nehvízdek. Bonita 
zemědělské půdy patří mezi nejvyšší v okrese 
Praha-východ. Nedaleko obce vede železniční 
vlečka do areálu Severočeských keramických 
závodů do Horoušan. Dne 29. prosince 1941 
došlo k seskoku parašutistů Gabčíka a Kubiše 
v blízkosti obce Nehvizdy, kteří se později po-
díleli na atentátu na zastupujícího říšského pro-
tektora Reinharda Heydricha, od kterého uplyne 
v roce 2017 již 75 let.
Obec Přerov nad Labem se proslavila prv-
ním národopisným muzeem v českých zemích 
a dnes k jejím pamětihodnostem patří skanzen 
lidové architektury či renesanční zámek. Přerov-
ský skanzen je čtvrtý nejstarší v Evropě a vznikl 
z iniciativy majitele přerovského panství Ludví-
ka Salvátora Toskánského. Ten nechal upravit 
stavbu z počátku 18. století na „staročeskou 
chalupu“ a vybavit ji národopisnými předměty. 
V blízkosti obce se nachází Přerovská, Semic-
ká a Břístevská hůra, jejichž převýšení si oblíbili 
paraglidisté.
Obec Vyšehořovice s částí Kozovazy vešla do 
povědomí především odborné veřejnosti díky 
neobvyklé koncentraci architektonicky velmi 
zajímavých objektů, dnes už většinou docho-
vaných ve zříceninách. Památkově chráněnými 
objekty jsou tvrz, zříceniny gotického kostela  
sv. Martina, zvonice a sochy sv. Jana Nepo-
muckého. Při jihozápadním okraji obce jsou 
opuštěné lomy, v jejichž stěnách vystupují pís-
kovce, jíly a slínovce, obsahující četné zkame-
něliny. Jde o světově proslulou lokalitu zkame-
nělé květeny a křídového moře.
Obec Zeleneč se velmi rychle rozrůstá, zatímco 
před 10 lety zde bylo hlášeno necelých 2 000 

Sousední obce Celákovic
Čelákovice jsou z hlediska počtu obyvatel největší obcí s pověřeným obec-
ním úřadem v České republice. Tyto obce II. stupně vykonávají na svém 
území státní správu v rámci přenesené působnosti pro ostatní obce v okolí. 
Typickými působnostmi obcí II. stupně jsou matriční úřad a stavební úřad. 
Z hlediska geografického a katastrálních území sousedí Čelákovice se 
sedmi obcemi.

Obec Statut obce Celková výměra
(ha)

Počet obyvatel
(k 31. 12. 2015)

Registrované 
podniky

Čelákovice město 1 587,57 12 029 2 870
Sousední obce (°) a obce ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem (*)

Káraný ° obec 893,81 752 240
Lázně Toušeň °* městys 554,90 1 363 377
Mochov °* obec 931,93 1 325 359
Nehvizdy °* městys 983,21 2 602 638
Přerov nad Labem ° obec 1 065,66 1 240 327
Svémyslice * obec 345,03 435 121
Vyšehořovice °* obec 659,88 604 145
Zeleneč °* obec 1 074,89 3 141 825

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím dat Českého statistického úřadu, 2016

Slatinné lázně v Lázních Toušeň. Foto: Kamil Voděra, www.ceska-mesta.cz

Zdroj: Český statistický úřad, 2016

Ze sedmi obcí, se kterými Čelákovice sousedí, je šest obcí v okrese Praha-východ a všechny jsou 
součástí správního obvodu obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
a jedna obec (Přerov nad Labem) je v okrese Nymburk součástí správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Lysá nad Labem. Lázně Toušeň jsou obcí s lázeňským statutem od roku 1979 a spolu 
s Poděbrady patří mezi jediná dvě lázeňská místa ve Středočeském kraji.
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obyvatel, dnes je to o tisícovku více. Čeláko-
vice sousedí s místní částí Mstětice, kterými 
prochází silnice II/101 Říčany – Úvaly – Bran-
dýs nad Labem. Společnost Čepro provozuje 
ve Mstěticích velkokapacitní sklad pohonných 
hmot a dále se zde stéká pět produktovodů ze 
směru od Kralup nad Vltavou, Roudnice nad La-
bem a Kolína. Dnes jsou Mstětice známé díky 
osmnáctijamkovému golfovému hřišti či vědec-
kotechnickému centru, které se zaměřuje na do-
pravní technologie.
Starostové sousedních obcí měli možnost vy-
jádřit se, jak vnímají současné Čelákovice, zda 
s městem spolupracují a co Čelákovicím závidí. 
Starosta Nehvizd Vladimír Nekolný uvedl, že 
k Čelákovicím ho vážou vzpomínky na školní 
léta a sportování a městu závidí řeku Labe a vy-
cházkové trasy a cyklotrasy v jeho okolí. Petr 
Baumruk, starosta Přerova nad Labem, kon-
statoval, že s městem spolupracuje v otázkách 
ekologie, dopravní obslužnosti, školství a Měst-
ské policie při zajišťování bezpečnosti v obci. 
Vyšehořovický starosta Karel Stehlík sdělil, že 
s městem spolupracuje na úseku sběrného 
dvora, dobrovolných hasičů a stavebního úřa-
du a Čelákovicím závidí vlakové nádraží a ško-
ly. Starosta Zelenče Michael Husinec uvedl, 
že s městem spolupracuje ve dvou oblastech, 
kterými jsou přestupková komise a poskytová-
ní prostor pro Základní uměleckou školu Jana 
Zacha. Starosta Mochova František Bouček 
uvedl, že město Čelákovice vnímá jako férového 
partnera a jako město, které se snaží ve všech 
směrech (školy, zájmové kroužky, zaměstnání) 
rozvíjet.
Obce sousedící geograficky katastrálními úze-
mími s Čelákovicemi netvoří správní obvod 
obce s pověřeným obecním úřadem Čelákovi-

ce. Jeho součástí jsou městys Lázně Toušeň, 
obec Mochov, městys Nehvizdy, obec Svémys-
lice, obec Vyšehořovice a obec Zeleneč. Výjim-
kou jsou Káraný, Přerov nad Labem a Svémysli-
ce. Zatímco Káraný a Přerov nad Labem spadají 
správně pod jiné obce, pak Svémyslice spadají 
pod Čelákovice, ale s městem přímo nesousedí.
Obec Svémyslice je sídlem staroslovanského 
původu. Vznikla na knížecí půdě, opodál veřej-
né silnice vedoucí z Prahy do Slezska a Polska. 
V roce 1953 se sloučila obec Svémyslice s obcí 
Dehtáry a o 11 let později došlo ke sloučení obcí 
Zeleneč, Svémyslice a Mstětice. Od roku 1990 

je obec opět samostatnou správní jednotkou.
Správní obvod obce s rozšířenou působností 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav se roz-
kládá v severní části okresu Praha-východ ve 
Středočeském kraji. Zahrnuje celkem 58 obcí, 
z nichž je pět měst (Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav, Čelákovice, Klecany, Odolena Voda, 
Úvaly). Na jeho území se nachází čtyři správní 
obvody obcí s pověřeným obecním úřadem, 
kterými jsou Brandýs nad Labem – Stará Bole-
slav, Čelákovice, Odolena Voda a Úvaly.

Téma zpracoval
Petr Studnička

Zdroj: Google Maps

Skanzen v Přerově nad Labem. Foto: Kamil Voděra, www.ceska-mesta.cz
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Dne 1. 7. 2016 se dožívá život-
ního jubilea 80 let pan Vladi-
slav MAREK.
Mnoho štěstí, pohody, radosti 
a hlavně zdraví mu do dalších 
let přeje dcera Eva s rodinou.

Dne 7. července 2016 oslaví 85. narozeniny 
naše drahá maminka, babička a prababička 
paní Zdeňka TRAFINOVÁ.
Pevné zdraví, hodně spokojenosti a životní po-
hody přejí do dalších let dcera Jana a syn Fran-
tišek s rodinami.

Dne 13. července 2016 slaví 
paní Magda MUDROVÁ osm-
desáté narozeniny.
Radost, zdraví bez nesnází, ať 
naši Magdu v dalších letech 
doprovází.
Přejí Bartošovi ze Záluží.

Dne 15. 7. 2016 oslaví náš mi-
lovaný táta, děda a praděda  
Rosťa URUBEK 90. narozeniny.
Přejeme mu pevné zdraví, 
dobrou náladu a ať nikdy ne-
vyčerpá zásobu humoru, který 
kolem sebe šíří. Na zdraví!

Dne 17. 7. 2016 oslaví náš ta-
tínek, dědeček a pradědeček 
František PATZEL své kulaté 
narozeniny. Ke krásným sedm-
desátinám přeje hodně zdraví 
a štěstí do dalších let celá ro-
dina.

Děkuji všem kamarádům, spoluobčanům a zná-
mým, kteří se přišli naposledy rozloučit s naším 
tatínkem soudruhem Emilem DUNÍKEM, který 
nás opustil ve věku nedožitých 90 let.
Vladimír Duník s rodinou

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás 7. 6. 2016 
náhle opustila maminka, babička a manželka 
paní Vlasta KAZDOVÁ. Kdo jste ji znal, věnujte 
jí, prosím, tichou vzpomínku.
Za rodinu děkuje manžel Kamil Kazda.
Zároveň bychom chtěli poděkovat místním 
Technickým službám, pohřební službě, Husovu 
sboru a restauraci U Bohuslavů za jejich ochotu 
a vstřícný přístup. V naší nelehké životní situaci 
nám byli oporou.

Dne 16. 7. 2016 uplyne pět 
let od úmrtí paní Daniely MA-
REČKOVÉ, laskavé a pracovi-
té maminky a babičky.
Vzpomíná dcera Libuše 
a celá velká rodina.
Kdo jste maminku znali, vzpo-
mínejte s námi.

Dne 20. 7. 2016 by oslavil své 
30. narozeniny Ondra HRÁS-
KÝ.
Všem, kdo ho znali, děkujeme 
za vzpomínku.
Maminka a celá rodina

•  Anděla Nosková

Červenec je měsíc dovolených, takže každý má 
jistě svůj letní program již zajištěn. Přesto, po-
kud by se někomu chtělo, mohl by se zúčastnit 
procházky s hůlkami nebo bez nich, na kratší 
vzdálenost, a to od lávky k lávce. Takže sraz je 
u čelákovické lávky 12. 7. v 10.00 hod. Půjdeme 
přes toušeňskou lávku a projdeme Káraným zpět 
na naši lávku. Kolik to tak může být km? Nemáte 
někdo krokoměr? Vezměte ho s sebou… Třeba 
se utvoří skupina, která by měla zájem chodit 
s hůlkami pravidelně. Nemusíme lámat rekordy, 
ale chodit jen tak, pro radost. Naše skříňka už 
visí (Masarykova č. p. 226), takže je možné do 
ní nahlédnout.
Jen tak pro zajímavost bych odkázala na portály 
pro seniory, a to:

http://www.zivot90.cz a http://www.seniorum.cz 
– ukazují nové možnosti, jak si obohatit život;
http://www.sensen.cz – je také velmi zajímavý;
http://www.seniorfitnes.cz – pro aktivnější seni-
ory;
http://www.csspraha.cz – portál Centra sociál-
ních služeb Praha, které pomáhá orientovat se 
v právních poradách zdarma, nebo v seznamu 
azylových domů apod.;
http://rentaznemovitosti.cz – novinka – napoví, 
jak si užít peněz ze svého domu nebo bytu a při-
tom v něm dožít.
Ne všichni senioři mají počítač, pro tento případ 
jsem ochotná ukázat tyto portály a informace na 
nich na počítači v Domě s pečovatelskou služ-
bou, kde mi paní vedoucí nabídla spolupráci.
Kontakt – e-mail: anybety@seznam.cz nebo  
seniori@celakovice-mesto.cz, tel.: 608 750 633.

Respondeo, o. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

tel./fax: 325 511 148 (kancelář Nymburk)
mobil: 775 561 848 (pí Zajíčková)
e-mail:  poradna.nymburk@opnymburk.cz; 

info@opnymburk.cz
http://www.opnymburk.cz
Konzultace v Čelákovicích: Bezplatné pro-
fesionální poradenství je poskytováno každou  
1. středu v měsíci od 13.00 do 17.00 hod. v bu-
dově radnice na náměstí 5. května (vedle poda-
telny). Více informací na uvedených kontaktech.

seniori

VÝHLED NA ČERVENEC

spolecenská kronika

Poděkování
•  Luboš Rýdlo s rodinou

Děkuji kolektivu ZUŠ Čelákovice, především 
pak paní ředitelce Viktorii Hanžlíkové, Ladislavě 
Šťastné, Bohumíru Hanžlíkovi a Janu Bláhovi za 
péči, kterou věnovali mé dceři Marii Rýdlové po 
celou dobu jejího studia na ZUŠ.
Marii se v čelákovické ZUŠce dostalo nejen 
hudebního vzdělání, ale především měla mož-
nost pobývat v laskavém a přátelském prostředí 
a být nablízku velmi vzácným lidem.

•  Petr Petřík a Alena Zradičková

Okrašlovací spolek čelákovický a Městský dům dětí a mládeže Čelákovice zorganizovaly 26. května 
na dětském hřišti v ulici Na Stráni vysazení jeřábu muku a platanu. Výsadbou tak pomohli kamarádo-
vi Tondovi Branišovi, který je od loňského roku trvale upoután na invalidní vozík. Jeho rodičům odbor 
životního prostředí uložil náhradní výsadbu kvůli pokácenému stromu, který musel ustoupit novému 
bezbariérovému přístupu do domu. Jeřáb muk daroval přítel stromů, který nechce být jmenován, 
a svojí pomocí přispěli zahradník Zdeněk Červinka jun. a zastupitel Milan Tichý. Vše probíhalo pod 
bedlivým dohledem ředitele Čelákovické sportovní, p. o., která má hřiště ve správě. Výsadeb se 
aktivně zúčastnily děti ze 4. D ZŠ J. A. Komenského pod vedením učitele Miloslava Rychetského. 
Členové okrašlovacího spolku budou ve spolupráci s rodiči Tondy strom zalévat. Všem pomocníkům 
děkujeme a přejme si, aby si v jejich stínu už brzy mohly hrát děti.

Děti sázejí strom. Foto: Petr Petřík

Jak jsme sázeli stromy na hřišti



str. 11www.celakovice.cz

INFORMACE, DOPISY

•  Jaroslav Špaček 

Letos v červenci to bude 50 let, co pan Franti-
šek Zmek ohlásil na čelákovickém okrsku SNB, 
že při výkopu na zahradě svého rodinného dom-
ku v Majakovského ulici nalezl lidské kosti. Při-
volaný lékař (K. Major) po ohledání konstatoval, 
že kosterní materiál je staršího data, a tak byl 
nález oznámen mně. Provedením záchranného 
archeologického výzkumu mě pověřil tehdejší 
ředitel Archeologického ústavu ČSAV prof. Jan 
Filip. Postupně jsem odkryl a zdokumentoval 
11 hrobových jam s kosterními pozůstatky 14 
mužských jedinců ve stáří asi 25–60 let. Pan 
Zmek byl nálezy hrobů na své zahradě zasko-
čen a mě překvapila zvláštnost zjištěné situ-
ace. Různá orientace hrobových jam a poloha 
jedinců v nich (na zádech, na boku či na břiše, 
s končetinami naznačujícími svázaní, někdy 
i oddělenými od těla, v několika případech také 
oddělená hlava od těla). To mě vedlo k závě-
ru, že se jedná o nerituální (neobvyklé) pohřby. 
U některých koster jsem nalezl železné opasko-
vé přezky, v jednom případě jsem zjistil stopy 
po dřevěném kůlu mezi paží a trupem jedince. 
Pro podezření na protivampyrické zásahy jsem 
vyhledal pomoc s interpretací zjištění u zkuše-
nějších kolegů – archeologů na mém pracovišti 
v Archeologickém ústavu a u dalších odborníků. 
V Národním muzeu u Rudolfa Turka a v Ústavu 
soudního lékařství UK u Jaromíra Tesaře. Na 

základě těchto konzultací, odborných poznatků, 
analogií mezi nálezy u nás i v zahraničí jsem 
došel k závěru, že se jedná o pohřebiště s pro-
jevy protivampyrických obranných prvků, tj. 
o pohřby tzv. revenantů – „oživených mrtvých“, 
kteří podle dávných lidových představ vycháze-
li z hrobů a škodili na zdraví a majetku živých. 
Mezi veřejností se pro ně později rozšířilo ne-
správné označení „upíři“.
Podle dalších indicií jsem pak toto pohřebiště 
datoval do období raného středověku. Výsledky 
a závěry bádání jsem shrnul v práci „Slovanské 
pohřebiště s projevy vampyrismu z Čelákovic“ 
a publikoval ji v r. 1972 v Časopise Národní-
ho muzea. Díky tomuto nálezu se Čelákovice 
staly vyhledávanými a „slavnými“. Mediální 
zájem našich i zahraničních (kanadských, rus-
kých, britských či německých) časopiseckých 
redakcí, rozhlasu a televize sice Čelákovice 
zviditelňoval, ale někdy bohužel – přes mé 
protesty a později i bez mého vědomí, někdy 
svou bulvárností poškozoval. Možná také proto 
se po více než 30 letech objevily pochybnosti 
o správné interpretaci nálezu. Bohužel se tak 
dělo většinou „od stolu“ bez hlubších znalos-
tí zdejších souvislostí a prostředí, o absenci 
osobní zkušenosti s nálezem nemluvě. Proto 
jsem v r. 2009 v širším kontextu nález znovu 
hodnotil a s názvem „Poznámky k nové inter-
pretaci pohřebiště s projevy vampyrismu a ně-
kolik poznámek k otázce soudnictví městečka 

Čelákovic“ jsem výsledek publikoval ve Stře-
dočeském sborníku historickém. Mimo menší 
korekce v datování (ale rovněž ještě v rámci 
raného středověku) jsem nedošel k jiným zá-
věrům než v práci původní. Čas neúprosně letí, 
v druhé půli července 1966 se Čelákovicemi 
neslo – našli se tu upíři!

Padesátiny čelákovických upírů

Ukázka jednoho z odkrytých hrobů, kde byl uložen jedi-
nec v poloze na břiše. Horní končetiny uloženy a svázá-
ny za zády. Foto: Jaroslav Špaček

•  Jan Luhan

V rámci letošní Noci kostelů v pátek 10. června 
měli zájemci velmi zajímavou možnost prohléd-
nout si prostory nově budovaného sborového 
domu – kostela Církve bratrské naproti nádraží 
v Čelákovicích. V současné době je téměř do-
končena hrubá stavba. Návštěvníci se museli 
přizpůsobit tomu, že se pohybují na staveništi. 
Zájem spoluobčanů předčil veškerá očekávání 
– přišlo (včetně pořadatelů a účinkujících) sko-
ro 130 lidí, dospělých i dětí.
První návštěvníci čekali na zahájení už před 

18.00 hod., poslední se zastavili krátce před 
půlnocí cestou od vlaku. Na programu byla 
komentovaná prohlídka stavby – přízemí i su-
terénních prostor, která se v průběhu večera 
třikrát opakovala. V prostoru budoucí dět-
ské klubovny krom toho zazněl malý koncert 
dětských muzikantů, vyprávění Petra Luhana 
o jeho nedávné cestě do Keni a Etiopie a také 
blok modliteb a písní chval s kytarovým dopro-
vodem. Návštěvníci se dále dozvěděli o důvo-
dech stavby, výběru architekta Ladislava Lá-
buse a prohlédli si prezentaci fotografií a plánů 

a videa ze svépomocného bourání původního 
domu v místě stavby a bagrování základů. 
Modlitebna tak vlastně poprvé sloužila svému 
účelu, pro který je od počátku určena – být ote-
vřeným místem setkávání nejen pro křesťany 
z Církve bratrské, ale i pro občany Čelákovic 
a okolí. 
Dokončení stavby a její slavnostní otevření je 
plánováno na jarní měsíce roku 2017, takže 
– jak doufáme – při příští Noci kostelů již ne-
přivítáme návštěvníky na staveništi, ale už ve 
fungující sborové budově.

Malý koncert dětských muzikantů v prostoru budoucí dětské klubovny. Foto: Jana Luhanová

Komentovaná prohlídka stavby. Foto: Jana Luhanová

NOC KOSTELŮ 2016 V CÍRKVI BRATRSKÉ ČELÁKOVICE

•  Vladislava Šizlingová, Krajská hospodářská 
komora Střední Čechy

„Poznáváme firmy ve Středních Čechách“ – 
soutěž, jejímž hlavním smyslem je přivést děti 
a studenty do středočeských firem. Více než 

20 firem je ochotno ukázat své provozy během 
prázdnin a dále žákům ZŠ a SŠ i během pod-
zimních měsíců školního roku 2016/2017. Jde 
většinou o zajímavé výrobní firmy, které chtějí 
motivovat žáky a studenty ke studiu potřeb-
ných oborů a také pobavit je. Soutěž probíhá 

v termínu od 15. června do 30. listopadu 2016. 
Jak se do soutěže zapojit? 
Vše potřebné se dozvíte na webu www.khkst-
rednicechy.cz. Připraveny jsou zajímavé ceny: 
iPady, tablety, fotoaparát a dárkové předměty 
od firem.

Soutěž pro žáky a studenty
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•  Ivan Vaňousek

V roce 1866 vyvrcholily spory mezi Rakous-
kým císařstvím a Pruským královstvím mimo 
jiné o vliv v Německém spolku (politickém 
svazku německých států) – vypukla válka. Její 
rozhodující bitvu Rakousko a jeho spojenec 
Sasko prohrálo u Hradce Králové před 150 
lety, 3. července 1866. Na obou stranách se 
jí zúčastnilo téměř 370 tis. pěších a přes 50 
tis. jízdních vojáků. Rakousko v ní během ně-
kolika hodin ztratilo prý téměř 14 tis. vojáků 
(padlých a nezvěstných) všech národností své 
rozlehlé říše. O „ozvěnách“ válečného konflik-
tu, které zasáhly i naše město a jeho okolí, se 
v (čelákovických) kronikách zmiňují pánové 
Antonín Ferles a Emanuel Vlasák. V polovině 
června 1866 tudy prošlo a bylo ubytováno 
několik setnin (rot) uherské, tedy „naší“ pě-
choty. Pak následovali „spojenci“ ze Saska (ti 

prý místním platili stříbrem) a koncem června 
už bylo od severu (od Mnichova Hradiště a Ji-
čína) slyšet dunění děl. Po zprávě o blížících 
se Prusech, která přišla 2. července, ukrývali 
Čelákovičtí svůj majetek, jak mohli, a někteří 
dokonce opouštěli město. První, tedy už vítěz-
ní Prusové, k nám přijeli až 7. července od vý-
chodu. Chtěli potraviny (chleba, pivo, kořalku) 
a koňské přípřeže – neplatili nic, dávali prý jen 
kvitance (stvrzenky). Ten samý den vymáhali 
na Čelákovických pruští husaři oves pro své 
koně. Husaři se objevili i v Káraném. To vím 
z vyprávění mého tatínka, jehož káranský děda 
se na ně pamatoval.
Zklamaný císař František Josef I. objížděl ví-
tězná i „ztracená“ bojiště, na nichž „…lítaly 
koule prudce z kanonů a flintiček do ubo-
hejch lidiček“ – jak praví známá dobová pí-
seň. Dne 29. října 1866 se cestou zastavil ve 
Staré Boleslavi, kde také přijal tehdejší okresní 

zastupitelstvo. Při této příležitosti prohodil 
několik slov o věrnosti a loajalitě i s čelákovic-
kým purkmistrem. Rakousko válkou oslabilo 
a „vydělali“ na ní Uhři, možná na úkor českých 
zemí. V roce 1867 získali v rámci říše autono-
mii. Zrodilo se Rakousko-Uhersko.

Pruští (červení) husaři 1866. Foto zdroj: Internet

„Tam u Královýho Hradce…“

•  Ivan Vaňousek

Vrátka a vrata jsou dodnes strážci a možná 
i vizitka našeho soukromí. Kdysi měla nezva-
né návštěvníky držet v uctivé vzdálenosti od 
domu, dvora či zahrady. Proto bývala z masiv-
ního dřeva, okovaná a pobitá hřeby. Většinou 
nízké jednoduché branky, to bylo něco jiného 
– jen aby batolata a jiná drobná domácí „zvěř“ 
neutekla ze dvorku.
Brány jako malebné vjezdy do selských used-
lostí či statků pro průjezd koňských povozů se 
snopy obilí, senem nebo dřevem reprezento-

valy své majitele. Výstavba selských bran (in-
spirovaná často barokní nebo klasicistní archi-
tekturou) vrcholila v našem kraji ve 40. letech 
19. století. Ještě ze školních let pamatuji dvě 
takové v Rybářské ulici a dvě v Kostelní. Méně 
honosné byly i na náměstí a ve Stankovského 
ulici.
Ve městě také dosud máme dvě stejné brány 
s vydří hlavou na svorníku jejich klenby. Ori-
ginál jedné z nich je ale mnohem starší než ty 
selské.
Hádejte, kde tyto brány jsou, která z nich je 
pravá a kde je kopie. Ty z 19. století už ze stře-

du města zmizely. Buďme rádi, že několik dal-
ších podobných se zachovalo alespoň v Sedl-
čánkách.
Ze starých vrátek stojí za upozornění jedna 
chátrající v Kostelní ulici (vedou do dvora sta-
vení, které bývalo v 16. stol. součástí gruntu 
pana Macha Turnovského, jímž tehdy dnešní 
ulice končila). Krásná starobylá vrata domov-
ního průjezdu, hýčkaná majitelem, jsou v téže 
ulici – opatřená klepadlem s motivem lví hlavy. 
Jako zlobiví kluci jsme na ně cestou ze ško-
ly často klepávali a pán za vraty k nám býval 
laskavý.

chodíme kolem nich

VRÁTKA, VRATA, BRANKY A BRÁNY

Vrátka v Kostelní ulici. Foto: -vš-

Svorník klenuté selské brány s letopočtem v Sedlčán-
kách. Foto: -iv-

Bývalá brána dvora v Rybářské ulici. Foto: soukromý 
archiv

Domovní vrata v Kostelní ulici. Foto: -iv-

Svorník s vydří hlavou na jedné z dvojice zdejších bran. 
Foto: -iv-
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KAM VE VOLNÉM CASE
do neděle 3. 7.
Městské muzeum
TATABÁNYA DŘÍVE A NYNÍ
Výstava přibližující, jak bývalé průmyslové a 
hornické město přežilo krizi hornictví a stalo 
se průměrným, životu příjemným městem. Pří-
stupná ve vstupní síni muzea denně mimo pon-
dělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.

do pátku 23. 9.
Městská knihovna
WILDA INDIA
Výstava fotografií Jana Williama Drnka. Výsta-
vu je možné navštívit ve výpůjčních hodinách 
knihovny.

do neděle 11. 9.
Městské muzeum
DRÁTOVÁNÍ LÁDI LOKAJÍČKA
Výstava přístupná ve výstavní síni muzea denně 
mimo pondělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.

sobota 2. 7. 9.30 hod.
Stadion U Hájku
FOTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR MINISTRA
Dalšího ročníku turnaje se zúčastní Liberec, Pří-
bram, Slavia a Prešov.

sobota 2. 7. 14.30 hod.
Městský stadion – aréna Ve Vrbí
NOHEJBALOVÉ UTKÁNÍ
TJ Spartak Čelákovice hostí SK Liapor Witte 
Karlovy Vary.

úterý 5. 7. – neděle 28. 8.
Městské muzeum
KVĚTNOVÉ VOLBY 1946
Výstava přístupná ve vstupní síni muzea denně 
mimo pondělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.

čtvrtek 14. 7. 20.00–22.00 hod.
Irish Music Pub
MAKOMU TRIO
letní open-air koncert

čtvrtek 21. 7. 20.00–22.00 hod.
Irish Music Pub
LETNÍ OPEN-AIR
koncert

čtvrtek 28. 7. 20.00–22.00 hod.
Irish Music Pub
LETNÍ OPEN-AIR
koncert

čtvrtek 4. 8. 20.00–22.00 hod.
Irish Music Pub
LETNÍ OPEN-AIR
koncert

sobota 2. 7. 18.30 hod.
DEKAMERON
koncert před KD

sobota 9. 7. 18.30 hod.
FEFERON
koncert před KD

pátek 15. 7. 18.30–20.30 hod.
DRUHEJ DECH
koncert na náměstí před zahájením letního kina

pátek 15. 7. 21.30 hod.
TEORIE TYGRA
letní kino na náměstí 5. května

sobota 16. 7. 21.30 hod.
PADESÁTKA
letní kino na náměstí 5. května

neděle 17. 7. 21.30 hod.
SEDM STATEČNÝCH
letní kino na náměstí 5. května

sobota 23. 7. 18.30 hod.
FBAND – Míly Ferlese
koncert před KD

pátek 29. 7. 18.30 hod.
DRUHEJ DECH
koncert před KD

sobota 30. 7. 18.30 hod.
MUZIKA V NÁLADĚ
koncert souboru pod vedením Z. Švancara 
před KD

pátek 12. 8. 18.30–20.30 hod.
FEFERON
koncert na náměstí před zahájením letního kina

pátek 12. 8. 21.00 hod.
KOBRY A UŽOVKY
letní kino na náměstí 5. května

sobota 13. 8. 21.00 hod.
ZTRACENI V MNICHOVĚ
letní kino na náměstí 5. května

neděle 14. 8. 21.00 hod.
KLUK VE MĚSTĚ PŘÍŠER
letní kino na náměstí 5. května

sobota 20. 8. 18.30 hod.
DRUHEJ DECH
koncert před KD

sobota 27. 8. 18.30 hod.
FBAND – Míly Ferlese
koncert před KD

pondělí 20. 9. 9.30 hod.
RŮŽENKA
Muzikál pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 40 
Kč.

čtvrtek 22. 9. 19.30 hod.
VYSAVAČ
Bohumil Klepl v jedinečné komedii one man 
show, vstupné 280 Kč.

pátek 23. 9. 21.00 hod.
IMAGINATION
hiphop show

úterý 25. 10. 19.30 hod.
ŽENA VLČÍ MÁK
Divadelní představení s Hanou Maciuchovou.

úterý 8. 11. 19.00 hod.
VĚRA ŠPINAROVÁ
Koncert, vstupné: 440 Kč.

Kniha do vlaku
•  Soňa Husáriková, ředitelka

Milí čtenáři, v letních měsících pro vás chystá-
me novinku. Naše knihovna se připojila k pro-
jektu Městské knihovny v Mikulově nazvanému 
Kniha do vlaku. Tento projekt byl realizován na 
více než padesáti nádražích v ČR ve spoluprá-

ci knihoven s Českými drahami. Na základě 
smlouvy s ČD bude na našem nádraží v odba-
vovací hale umístěn regál s knihami. 
Z uložených knih si můžete vybrat tu, která vám 
zpříjemní čekání na vlak i cestování, a po pře-
čtení ji dát zpět. Vrátit knihu je možné také na 
všech nádražích, kde funguje podobná služba. 
Pokud budete chtít, lze do naší knihovničky při-
dat také vaši, již přečtenou a doma nevyužitou 

knihu, třeba i jako náhradu za knihu nevrácenou.
Jen bychom vás chtěli požádat, abyste do re-
gálku dávali pouze knihy, které byste si sami 
při cestování přečetli, ne zastaralé a poničené 
tituly. Ke kultuře cestování patří také příjemné 
dojmy ze zajímavých a čistých knih.
K pořízení knihovničky na nádraží nás inspiro-
vali naši čtenáři. Doufáme, že vás všechny, kdo 
rádi čtete, tato nová služba knihovny potěší.

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

UPOZORNĚNÍ
Od pondělí 25. 7. do pátku 12. 8. 2016 bude v knihovně zavřeno  

z důvodu malování a čerpání dovolené.
Vážení čtenáři, navštivte knihovnu do této doby a vyberte si včas literaturu na tyto 3 týdny. 

Poslední výpůjční den před zavřením je 22. červenec, první výpůjční den bude 15. srpen 2016.
K vrácení knih můžete využít samoobslužného biblioboxu, umístěného u vchodu knihovny.
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•  Petr Studnička, místostarosta II

V sobotu 11. června projela v dopoledních hodinách městem spanilá jízda moderní i historické hasič-
ské techniky za doprovodu dechové hudby Březůvjan a mažoretek z Holešova, které se o týden poz-
ději staly v Poděbradech mistryněmi republiky. Ta zahájila oslavy 135 let Sboru dobrovolných hasičů 
Čelákovice, které probíhaly v prostorách hasičské zbrojnice v ulici Prokopa Holého. V odpoledních 
a večerních hodinách se na náměstí 5. května konalo již páté Setkání na náměstí. V rámci programu 
vystoupil například zpěvák Václav Neckář nebo hudební skupina The Beatles revival.
V sobotu 18. června byl připraven bohatý kulturní program v rámci Čelákovické muzejní noci a Sva-
tojánské divadelní pouti v prostorách čelákovické tvrze, archeologického pracoviště, římskokatolic-
kého kostela, Městské knihovny a v lokalitě Na Hrádku. Touto akcí vyvrcholilo připomenutí 650 let 
existence městské knihy, která je nejstarší dochovanou písemnou památkou o fungování samosprá-
vy našeho města. 
Protože se na těchto akcích město podílelo organizačně a finančně, rád bych poděkoval všem, kteří 
přispěli k jejich zabezpečení. Věřím, že i účastníci akcí byli s jejich průběhem spokojeni.
I o letošních letních prázdninách bude v našem městě na náměstí promítat letní kino v rámci Čelá-
kovického filmového léta. V pátek 15. července bude před promítáním koncert kapely Druhej dech 
a o měsíc později v pátek 12. srpna se uskuteční koncert kapely Feferon. Červencové promítání 
začíná ve 21.30 hod., srpnové o půl hodiny dříve. Oba koncerty začínají v 18.30 hod. 

Červen bohatý na kulturní akce

OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ  
SDH ČELÁKOVICE 11. června 2016

Dopolední spanilá jízda moderní a historické hasičské techniky městem.

Závěrečné vystoupení mažoretek z Holešova za doprovodu dechové hudby Březůvjan.

Výstava Historie a současnost SDH Čelákovice v klu-
bovně hasičské zbrojnice.

Program ve dvoře hasičské zbrojnice v ulici Prokopa 
Holého.

Předání čestné stuhy města.

Výstava hasičské techniky. Foto na stránce: -dv-

Gratulace vyznamenanému starostovi sboru Miloši Fri-
drichovi.
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KULTURA
V. SETKÁNÍ NA NÁMĚSTÍ – sobota 11. června 2016

Odpolední program zahájila vystoupení souborů ZUŠ 
Jana Zacha.

Štěpán Urban, finalista Superstar 2015.

Skupina Verona, kterou tvoří hudební producent a skla-
datel Peter Fider a zpěvačka Markéta Jakšlová.

Hlavním hvězdou pátého hudebního festivalu na náměstí byl zpěvák Václav Neckář. Jeho vystoupení se skupinou 
Bacily přilákalo davy příznivců. Foto na stránce: -dv-

Michal Ambrož, zpěvák, rockový kytarista, a Hudba Praha v novém omlazeném složení.

Krásné počasí, stánky s občerstvením, program pro děti 
– nic z toho při dalším Setkání na náměstí nechybělo.
Finále festivalu patřilo skupině The Beatles revival.
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Květnové volby
•  Martin Dolejský, kurátor muzea

Tento rok si připomínáme výročí sedmdesáti 
let od konání prvních svobodných poválečných 
voleb. Československá společnost začala in-
tenzivněji vnímat předvolební boj politických 
stran již v lednu roku 1946. Šlo především 
o články uveřejňované na stránkách denního 
tisku a v případě Čelákovic a jejich okolí i před-
volební setkání politiků s voliči. Jednalo se 
o první volby po dlouhých 11 letech a volilo se 
do jednokomorového Ústavodárného Národ-
ního shromáždění, které bylo tvořeno 300 po-
slanci. Po několika politických debatách bylo za 
termín voleb určeno datum 26. 5. 1946. 
Tyto volby se staly na dlouhou dobu posled-
ními svobodnými volbami a podle řady histo-
riků otevřely cestu k převzetí moci komunis-
ty v roce 1948. Nutno zmínit, že v roce 1946 
dominovala KSČ v naprosté většině volebních 
krajů v českých zemích, což bylo dáno syste-
maticky budovanou členskou základnou a také 
velmi dobře vypracovaným volebním progra-
mem, který dokázal oslovit většinu obyvatel-
stva. 
V roce 1946 šlo navíc o trochu jiné volby, než 
na jaké byl zvyklý volič meziválečného Čes-
koslovenska. Například byl omezen počet po-
litických stran na 4 v českých zemích a 4 na 
Slovensku. Zůstala nadále povinnost volební 
účasti a kandidátní listiny byly vázané, což 
znamenalo, že v nich nešlo využít dnes častý 
postup kroužkování. V případě, že se volič ne-
rozhodl pro žádnou ze stran Národní fronty, tak 
mohl využít tzv. bílého lístku, což byla také no-
vinka těchto voleb.

Výstava uspořádaná ve vstupní místnosti Měst-
ského muzea v Čelákovicích se koná ve dnech 
5. 7. až 28. 8. 2016. Přibližuje návštěvníkům 
základní údaje o politických stranách v čes-
kých zemích (stručně i o těch kandidujících na 
Slovensku). Představuje vždy základní program 
strany, tak jak byl prezentován v dobových 
dokumentech (tisk, plakáty, brožurky), a věnu-
je se volební geografii strany (tedy tomu, kde 
strana výrazněji uspěla a proč). Toto vše je do-
plněno o řadu přehledných map, kde nechybí 
ani barevná mapa okresu Brandýs nad Labem 
s vyznačením výsledku v jednotlivých obcích 
okresu. Nedílnou součástí výstavy jsou i plaká-
ty a dobový tisk, který se stal hlavním médiem 
předvolebního boje. Návštěvníci zde naleznou 
pochopitelně i údaje o výsledku voleb v Čelá-
kovicích.

Některé přírůstky  
za rok 2015

•  Martin Dolejský, Dana Vodáková, kurátoři 
muzea

Historická sbírka Městského muzea v Čeláko-
vicích je velmi rozsáhlá a čítá více než 150 000 
sbírkových předmětů, čímž se řadí mezi jedny 
z největších muzejních sbírek, a zdaleka přesa-
huje obvyklý průměr městských a regionálních 
muzeí. Do těchto gigantických rozměrů začala 
sbírka narůstat ve druhé polovině 20. století. Dr-
tivou většinu těchto předmětů nemá běžný ná-
vštěvník muzea příležitost spatřit. Vidí vždy jen 
zlomek sbírky na výstavách a zbytek, uložený 
v půdních depozitářích, mu zůstává skryt. I to je 
jeden z důvodů, proč vznikl tento článek, kte-
rý chce čtenáře seznámit s vybranými přírůstky 
muzea za rok 2015.
První prezentovaný předmět, který do muzea 
daroval pan Bohumil Keřtof, je plnička jitrnic, 
která byla používána při zabíjačkách a byla 
běžnou součástí řeznictví. Je velmi zachovalá 
a jedinou její vadou je oprýskaný lak. Plnička 
byla vyrobená v továrně na uzenářské stroje Jo-
sef Kudláček, sídlící v Chocni, pravděpodobně 
mezi lety 1920 až 1930. Šlo o firmu založenou již 
v 80. letech 19. století. Zpočátku vyráběla uze-
nářské stroje a zařízení pro porážku, ale později 
dodávala vybavení i do polních kuchyní.
Bez zajímavosti jistě také nejsou vysoké kožené 
boty. Zpočátku jsem se domníval, že jde o obuv 
vojenskou, ale Zdeněk Špitálník z VHÚ mne vy-
vedl z omylu a vděčím mu za podrobnější infor-
mace. Jde o tzv. kanadky, populární obuv pro 
sportovce (motocyklisty, turisty) z 20. a 30. let. 
Nicméně se jako soukromě pořízené často nosi-
ly ke stejnokroji. Mohli si je pořizovat důstojníci 
a rotmistři československé armády, stejně jako 
příslušníci četnictva. Zajímavostí je využití těch-
to bot u čs. výsadku Wolfram, vyslaného z Velké 
Británie do Protektorátu v roce 1944.
S vojenskou tematikou souvisí i textilní opa-
sek, který do muzea daroval, stejně jako ko-
žené boty, David Eisner. Tyto opasky se po-
užívaly v československé armádě souběžně 
s koženými opasky kolem roku 1947–1949. 
Typově vychází z opasků britských, nicméně 
jsou mnohem užší. Jednou z možností je, že se 
zde vyráběly z přebytků po německé armádě 
doplněním přezky a kovových dílů. Přejímací 
značky znamenají razítko Intendančního skla-

du 53 a datum převzetí – 1948. Nejrozšířenější 
byly u pěšího praporu 71 „Československých 
parašutistů“, tedy u první poválečné výsadkář-
ské jednotky. 
Do zcela jiné kategorie patří dopis amerického 
velvyslance Laurence A. Steinhardta adresova-
ný Svazu přátel USA, konkrétně jeho pobočce 
v Čelákovicích. Dopis, ve kterém velvyslanec 
děkuje za zaslaný dort, není asi tolik zajímavý 
sám o sobě, ale je součástí řady dalších doku-
mentů k tématu. Svaz přátel USA byla organi-
zace založená v roce 1945, která šířila dobré 
jméno USA, propagovala americký způsob živo-
ta, pořádala přednášky, výuku angličtiny, spo-
lečenské akce a další. Pobočka v Čelákovicích 
vznikla v roce 1946 a patřila mezi nejaktivnější 
v tehdejší ČSR, což bylo zmíněno několikrát 
v časopise Americké listy. Vrcholem jejich spo-
lečenského kalendáře byla oslava amerického 
Dne nezávislosti, kterého se 4. 7. 1947 zúčastnil 
v hotelu Grado i zástupce amerického velvysla-
nectví Spencer L. Taggart.
Ve sbírkách muzea se nachází i velké množ-
ství textilu, jehož řady rozšířila vyšívaná taštič-
ka, která je doplněná háčkováním a do muzea 
byla darována paní Olinou Matesovou. Dekor 
je rozdělen na dvě části, horní paspartu s květi-
novým motivem a spodní část taštičky, která je 
zdobena soustřednými kružnicemi a po obvodu 
opět rostlinným motivem. Střed kruhu je tvořen 
háčkováním a je lemován třemi kružnicemi plné 
výšivky a vyšívaným stylizovaným „hebrejským“ 
nápisem. Předmět pochází z doby mezi léty 
1900–1930, výšivka je provedena na vyšívacím 
stroji. Silně stylizovaný text, který obklopuje 
centrální medailon, nedává smysl ani v hebrej-
štině, ani v arabštině. Je to ryze dekorativní pr-
vek, který svou nejasnou tvarovou stránkou měl 
vyjít vstříc jakémukoliv příjemci. Jde o typický 
turistický suvenýr z oblasti Palestiny, určený 
evropským (méně nebo vůbec informovaným) 
návštěvníkům napříč konfesemi, kteří sem teh-
dy v hojné míře přijížděli a toužili si odvézt s se-
bou nějakou atraktivní připomínku nebo dárek 
z cesty.
Depozitář muzea tedy není pouhým skladištěm 
nepotřebných věcí, jak si možná mnozí myslí, 
ale místem pro uchování často velmi hodnot-
ných předmětů. Hodnotou přitom nemusí být 
drahý materiál, ale třeba konkrétní lidský příběh 
či zajímavá vazba s místem, kde žijeme, okol-
nost, která pomůže doplnit mozaiku poznání 
naší historie.
Proto budeme rádi, když se mezi čtenáři najdou 
pamětníci, kteří budou ochotni zaznamenat své 
svědectví, které by pomohlo v poznání místní 
historie. Kontaktovat nás můžete buď osobně 
v Městském muzeu v Čelákovicích, nebo na e-
-mailu: dolejsky.cmm@volny.cz.

tel.: 326 991 556, tel./fax: 326 991 192
e-mail: cmm@volny.cz
http://www.muzeum-celakovice.cz

Na Hrádku 464
Čelákovice

Textilní taštička. Foto: archiv muzea Karikatura z časopisu Dikobraz. Zdroj: archiv muzea
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KULTURA

•  Tereza Kučerová

Oblíbená a hojně navštěvovaná akce „Muzejní 
noc a Svatojánská divadelní pouť“ se v Čeláko-
vicích konala již po osmé. Bohatý program byl 
příslibem krásně stráveného odpoledne. Celou 
akci zahájil majestátný příjezd samotného Karla 
IV. s Blankou z Valois v doprovodu početné dru-
žiny. Ti na nádvoří tvrze strávili velkou část od-
poledne. Návštěvníky seznámili se středověkými 
tanci, k poslechu zahrála významná Rožmberská 
kapela. Atmosféru 14. století umocňovaly stánky 
s řemeslnými produkty, které byly rozprostřeny 
na nádvoří muzea. Svá řemesla zde představi-
li například mistr kovář, bednář nebo přadlena. 
V Síni Jana Zacha měli návštěvníci jedinečnou 
příležitost seznámit se s nejstarší Pamětní kni-
hou Čelákovic 1366–1557, která je registrovanou 
archivní kulturní památkou č. 119. Vedle tohoto 
významného historického artefaktu zde byly 
vystaveny také další raně novověké archiválie – 
Kniha svatebních smluv a Pamětní kniha s pře-
zkou. V muzeu pak návštěvníci mohli zhlédnout 
vedle stálých expozic také právě probíhající vý-
stavy, Malý salón ZUŠ: Svět barev a Tatabánya 
dříve a nyní. Archeologické pracoviště muzea 
představilo zábavně-edukativní formou výsledky 
svého výzkumu ve Vykáni. Svatojánská divadelní 
pouť zahájila představení v parku Na Hrádku od-
poledním blokem určeným pro nejmenší diváky. 
Náročnější publikum odměnilo herce obdivným 
potleskem po skončení divadelní hry Sv. Václav, 
která se uskutečnila ve večerních hodinách na 
nádvoří muzea. Sobotní program završila stře-
dověká ohňová podívaná.
Před konáním akce organizátoři slibovali výlet 
do středověku, který se, z mého pohledu, beze 
zbytku vydařil! Poděkování proto patří všem, 
kteří se na přípravě podíleli a připravili všem ná-
vštěvníkům krásný zážitek.

Muzejní noc a Svatojánská divadelní pouť – sobota 18. června 2016

•  Soňa Husáriková, ředitelka knihovny

Naše knihovna se opět připojila k programu Mu-
zejní noci a Svatojánské divadelní pouti v Če-
lákovicích. Zahájili jsme výstavu fotografií Jana 
Williama Drnka s názvem WILDa India. Přítom-
nosti autora výstavy využili příchozí k bližším 
dotazům k zaměření expozice a vzniku foto-
grafií. Výstavu můžete navštívit až do 23. září 
vždy ve výpůjčních hodinách knihovny. V úterý  
20. září 2016 se od 18.30 hod. v knihovně usku-
teční beseda s autorem výstavy J. W. Drnkem  
o expedici do Indie.
Ve spolupráci s Městským muzeem a dalšími 
organizacemi jsme připravili oblíbené historické 
testy Sbírání razítek. Pro jejich odpovědi si děti 
musely kromě knihovny projít expozice muzea, 
jeho archeologické pracoviště, kostel Nanebe-
vzetí Panny Marie a Husův sbor. Na každém 

stanovišti hledaly spolu s rodiči odpovědi na 
otázky týkající se historie vzniku a vývoje knihy. 
Na nádvoří muzea si v rámci malé dílničky ne-
chaly na památku svázat složku s otázkami do 
krásně zdobených desek s knižní iluminací jako 
symbolem letošní muzejní noci.

Muzejní noc v knihovně

V knihovně byla zahájena výstava fotografií s názvem 
WILDa India autora Jana Williama Drnka (na snímku). 

Příjezd Karla IV. a Blanky z Valois na koních s družinou 
v podání skupiny Regii Caroli regis – škola starého tance. 

V mincovně bylo možné vidět výrobu či si zakoupit 
pamětní minci města, vydanou u příležitosti letošního 
650. výročí městské knihy. Kdo by o ni měl ještě zájem, 
může si ji do konce roku zakoupit v muzeu.

Kejklířské vystoupení Zdeňka Vlčka.

V Síni Jana Zacha byly vystaveny významné archiválie. 
Tou nejvzácnější byla kulturní památka „Pamětní kniha 
Čelákovic 1366–1557“.

Divadelní představení Svatý Václav na nádvoří tvrze 
v podání starších žáků a absolventů divadelního oboru 
ZUŠ Jana Zacha.

Vystoupení historického šermu. Foto na stránce: Kamil 
Voděra, www.ceska-mesta.cz

V parku Na Hrádku se odehrával na dvou scénách pro-
gram Svatojánské divadelní pouti.
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VOLNÝ CAS

ROUTA PRO RODINY Z POLABÍ 
a ROUTA JE TU OPĚT PRO VÁS!
I v letošním roce podpořilo MPSV svým spo-
lufinancováním z dotačního programu Rodina 
naše projekty, v jejichž rámci nabízíme rodičům 
a prarodičům:
-  možnost konzultací, poskytnutí základních 

informací týkajících se všech aspektů vašeho 
rodinného života, pravidelně v pondělí a úterý 
8.30–14.30 hod., v tomto čase nás zastihnete 
na našem pracovišti v Sedláčkově ulici č. p. 
107, ale lépe domluvit čas setkání telefonicky, 
schůzky možné objednávat na tyto dny v ča-
sech do 18.00 hod.;

- vzdělávací semináře, workshopy, besedy;
-  individuální odborné poradenství – partner-

ství, rodičovství, výchova, pracovní uplatnění, 
právní, sociálně-právní;

- odborné poradenství pro osvojitele;
-  neformální poradenství týkající se předškolní-

ho a školního vzdělávání;
-  podporu a poradenství rodinám, které peču-

jí o seniora nebo člena rodiny se zdravotním 
postižením;

-  podporu a poradenství při rozvodu/rozchodu 
rodičů;

-  asistovaný kontakt při setkání dítěte s ro-

dičem za účasti odborného doprovodu;
- neformální akce pro otce;
-  podporu a poradenství pro sociálně znevý-

hodněné rodiny;
-  možnost poskytnutí příjemného mobilního 

pracovního místa s dětským koutkem pro 
podnikající rodiče nebo rodiče pracující z do-
mova;

-  a pro rodiče – podnikatele: odborné konzul-
tace (účetnictví, daně, marketingové nástro-
je, právní aspekty atd.), možnost prezentace 
(vizitky v našich veřejně přístupných prosto-
rách).

Více informací: Pavlína Janáčová, tel.: 732 
727 161, e-mail: routa.janacova@seznam.cz, 
Monika Žatečková, tel.: 728 660 493, e-mail: 
monika.zateckova@seznam.cz.

Dotace na vzdělávání pro OSVČ
Úterý 19. 7. od 9.30 hod., neformální setká-
ní v rámci našeho projektu Routa pro rodiny 
Polabí pro rodiče podnikatele. Seznámíte se 
s možností získání dotace na vzdělávání přes 
úřady práce a získáte pár zajímavých rad, jak 
úspěšně napsat žádost o dotaci. Vede Pavlína 
Janáčová.

Malý příměstský tábor pro menší i větší
Pro všechny, kdo ještě nemají naplánované 
prázdniny (věk 4–15 let), od pondělí 15. 8. do 
pátku 19. 8. vždy od 8.30 do 12.30 hod., na 
téma: „Karel IV. JINAK!“. Informace Pavlína Ja-
náčová, tel.: 732 727 161, e-mail: routa.janaco-
va@seznam.cz.

Přijmeme
Komunitního sociálního pracovníka do pracov-
ního týmu našeho nového projektu Komunitní 
centrum ROUTA. Podmínkou je kvalifikace so-
ciálního pracovníka podle Zákona o sociálních 
službách. Pokud máte zájem o bližší informace, 
kontaktujte Pavlínu Janáčovou, e-mail: routa.
janacova@seznam.cz.

ROUTA – sociálněaktivizační služba pro 
rodiny s dětmi

(registrovaná sociální služba podle Zákona 
o sociálních službách)
Služba určená rodinám z Čelákovic s alespoň 
jedním dítětem ve věku do 18 let, které se na-
cházejí v obtížné či krizové sociální situaci, 
kterou rodiče nejsou schopni sami překonat. 
Bližší informace: úterý 9.00–15.00 hod., čtvrtek 
9.00–15.00 hod. Vedoucí sociální služby – Gab-
riela Skružná, tel.: 732 727 161, e-mail: routa.
skruzna@seznam.cz, Sedláčkova 107, Čeláko-
vice. Můžete nám nechat vzkaz ve schránce, 
my zavoláme nebo vás navštívíme.

Klub náhradních rodin RC Routa
Děkujeme Miře Poloprutské za téměř roční pra-
videlnou pomoc v našem Klubu.
V rámci naší činnosti poskytujeme své služby 
především pěstounům a dětem v pěstoun-
ské péči, podporujeme rodiny s dětmi, které 
nemohou žít s vlastními rodiči, pomocí do-
provázení, poradenství a dalších odborných 
služeb, v rámci další činnosti poskytujeme 
služby také osvojitelům a osvojeným dětem, 
žadatelům a dalším zájemcům o náhradní ro-
dinnou péči. V rámci sociálně-právní ochra-
ny dětí napomáháme ke stabilitě prostředí 
v pěstounské rodině prostřednictvím zajištění 
podpory, doprovázení a odborné pomoci pro 
pěstouny v průběhu výkonu pěstounské péče, 
zvyšujeme kompetence pěstounů pomocí 
vzdělávání, napomáháme k budování identity 
dítěte v pěstounské rodině podporou vztahu 
dítěte k původní rodině, spolupracujeme s ji-
nými organizacemi a státními úřady k zajištění 
společného postupu v podpoře rodin. Sociál-
ně-právní ochranu poskytujeme v rámci Stře-
dočeského kraje a Prahy.

V průběhu letních prázdnin bude provoz rodin-
ného centra omezen.
Přejeme vám krásné prázdniny!

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

Sedláčkova 107
Stankovského 1650 
(zadní vchod budovy pošty)

Čelákovice

rc routa + 
materské centrum

•  Dita Kořínková

Možná jste již ve městě zahlédli plakátky in-
zerující Dobročinný obchod Routa v oranžo-
vém stanu. Na místě je otázka, co to Dob-
ročinný obchod vlastně je. Dovolte mi delší 
úvod.
Při své cestě po jižní Anglii jsem v každém 
městě narazila na malý krámek se širokým 
sortimentem a nízkými cenami. Dalo se zde 
pořídit oblečení, nábytek, hračky, knihy, 
šperky, zkrátka od všeho trochu. Ve vývěsce 
měl obchod zřetelně uveden příjemce zisku 
z tohoto obchodu. Vždy šlo o místní projekt 
(dům pro seniory, církevní spolek, útulek pro 
zvířata apod.). Principem těchto obchodů 
je shromáždit darované věci, nabídnout je 
k prodeji a zisk věnovat na konkrétní cíl v da-
ném městě. 
Velmi mě tento princip zaujal a chtěla jsem 
tuto zkušenost přenést do našeho města. Po 
několika jednáních jsme našli shodu v RC 
Routa.
Náš oranžový stan je tedy místem, kam mů-
žete přinést věci, které vám již doma neslou-
ží, pozůstalost, kterou je vám líto vyhodit, 

oblečení, které nenosíte atd. My tyto věci tří-
díme a nabízíme za dobrovolný příspěvek ke 
koupi. Přebytky darujeme potřebným.
A kam jde náš „zisk“?
Příjem z prodeje využíváme postupně na 
podporu našich aktivit ve prospěch sociálně 
potřebných rodin s nezaopatřenými dětmi 
z Čelákovic a okolí. Prostředky jdou přímo 
na potřeby jednotlivých rodin (nakoupíme 
pleny, pomůžeme nakoupit školní pomůcky, 
přispějeme na kompenzační pomůcky) nebo 
na úhradu nákladů spojených s podpůrnými 
a aktivizačními programy pro děti, které ni-
kam nechodí či nejezdí (výlety, výstavy).
Po dvouměsíčním zkušebním provozu mů-
žeme projekt vyhodnotit jako úspěšný. Rádi 
bychom pokračovali v září. Vzhledem k tomu, 
že ve stanu nelze být v zimě, hledáme pro-
story, kde bychom mohli být trvale. Pokud 
máte nějaký tip, prosím napište na e-mail: 
routa.janacova@seznam.cz.
Závěrem bych ráda poděkovala všem dob-
rovolníkům zajišťujícím provoz obchůdku, 
dárcům i všem nakupujícím za všechny  
příspěvky.
Děkujeme.

Dobročinný obchod ROUTA
•  Občanské sdružení míčových kouzelníků

V sobotu 28. 5. 2016 pořádalo naše sdružení již 
tradiční oslavu Dne dětí. Akce se konala v areálu 
Tenisového klubu Čelákovice, Na Nábřeží.
A co na nejmenší občany města tady čekalo?
Plnění osmi disciplín, malování na obličej, zdo-
bení perníčků, soutěž v pojídání koláčů, řetíz-
kový kolotoč, odměna formou hračky, párku 
v rohlíku a limonády, vystoupení taekwon-da 
z Brandýsa nad Labem a na závěr dne přijeli 
naši místní hasiči s pěnou, což byl pro děti asi 
ten největší zážitek.
Tímto bychom také chtěli poděkovat městu Če-
lákovice, které finančně podpořilo naší akci.

Dětský den

Oslava Dne dětí. Foto: archiv sdružení
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Ani o prázdninách nebudeme zahálet
•  Zuzana Prokopovičová

Ani o prázdninách nebudeme zahálet. Připravili jsme příměstské tábory, „udržovací“ lekce tai-chi 
i občasné lekce gymnastiky pro radost. Aktuální termíny prosím sledujte na www.aktra.cz nebo si 
nás přidejte na FB. Kromě toho se pokusíme zpříjemnit i naše zázemí a připravit pro všechny plno 
krásných zlepšováků pro další školní rok. Předem děkuji všem rodičům i dětem, kteří jsou ochotni se 
na úpravách interiérů podílet, a těšíme se, že se přidají i další – prostřednictvím e-mailu dohodneme 
termíny a rozsah pomocných činností. Pokud vám není lhostejné, jak prostory sokolovny vypadají, 
ozvěte se prosím a společnými silami je určitě vylepšíme!
V závěru jménem všech vyučujících ve spolku přejeme našim členům krásné léto a hodně zážitků 
a radosti.

•  Miroslav Rudolf

První vlnu růstu hub, která většinou proběhne 
od konce května do poloviny června, máme 
v tuto chvíli za sebou. Za příznivých klimatic-
kých podmínek, tj. teplo a přitom dostatečné 
množství srážek, začíná v polovině července 
druhá vlna růstu hub. Není to sice ještě úplně 
ta pravá růstová vlna, jako jsou ty podzimní, ale 
i tak lze v tuto dobu přijít z lesa s plným koší-
kem, zvláště pak v případech, že nejste „čisto-

krevný hříbkař“, ale sbíráte i nehřibovité druhy 
jedlých hub. K již od května rostoucím hřibům 
kovářům a hřibům dubovým se nám postupně 
přidá hřib hnědý, smrkový, plstnatý, žlutomasý 
a  především mimo les (v parcích pod lipami) 
rostoucí hřib koloděj. Z dalších hřibovitých hub 
pak ponejvíce kozák březový, místy i křemenáč 
březový a různé druhy klouzků. V našem okolí je 
to především klouzek sličný a pod borovicemi 
rostoucí klouzek zrnitý/žíhaný.
Z ostatních druhů hub lze ke sběru doporučit 
především holubinky. To jsou typické letní hou-
by a mají tu výhodu, že žádný z druhů holubinek 
není jedovatý a jedlost či nejedlost se snadno 
zjistí ochutnáním. V letním období to je přede-
vším holubinka nazelenalá, mandlová, pod bří-
zami rostoucí holubinka chromová a od května 
se vyskytující holubinka doupňáková. Z dalších 
druhů hub doporučujeme vynikající muchomůr-
ku růžovku (masák), muchomůrku plavou, lišku 
obecnou a z dřevních hub pak kotrč kadeřavý 
nebo hlívu plicní rostoucí nejčastěji na padlých 
lipových větvích.

Zároveň nezapomínejme na zlaté pravidlo: „Ke 
konzumaci sbírám jen to, co znám.“ V případě 
nejasností či pochyb se bez váhání obraťte na 
členy našeho houbařského spolku. 
Kontakty: M. Rudolf – 604 836 690, J. Kade-
řávek – 737 086 504, L. Lexa – 607 911 168,  
e-mail: spolekhoubomil@seznam.cz.Holubinka doupňáková. Foto: Miroslav Rudolf

Muchomůrka plavá. Foto: Miroslav Rudolf

sdružení houbaru celákovice

LETNÍ HOUBY

aktra.cz

VOLNÝ CAS, INZERCE

•  Spolek včelařů Čelákovice

Když jaro finišuje ke svému konci, včelaři mají 
plné ruce práce se svými svěřenkyněmi. Je to 
období vrcholu rozvoje včelstev, kdy je potřeba 
provádět mnoho zásahů při jejich ošetřování. Je 
to doba medobraní, rojení a u nás také již, jako 
v předchozích letech, přibližování oboru včelař-
ství široké veřejnosti, hlavně dětem.
U příležitosti Dne dětí jsme ve spolupráci 
s MDDM vystavili informační materiály včetně 
demonstračního proskleného úlu, který již tra-

dičně vzbuzuje velký zájem, zejména ze strany 
dětí. Zde mohly bezpečně nahlédnout do sou-
kromí včelstva a detailně pozorovat chování 
trubců, dělnic i matky. V odpoledních hodinách 
přítomný včelař podal detailní odpovědi na zví-
davé otázky dětí a dospělých.
Další akcí našeho spolku bylo uspořádání výsta-
vy opět se živými včelami v Městském muzeu 
ve dnech 9. a 10. června za laskavé podpory 
ředitele muzea Davida Eisnera. Tato akce byla 
směrována zejména na předškolní děti. Po oba 
dva dny byl přítomen zkušený včelař, který se-
známil děti a jejich doprovod se životem včel. 
Páteční podvečer patřil dospělé veřejnosti opět 
s besedou.
Jako další akci plánujeme prezentace včelař-
ského oboru v ZŠ J. A. Komenského a v ZŠ 
Kostelní.
Poslední letošní příležitostí, kdy bude možné 
zhlédnout prosklený úl se živými včelami, plánu-
jeme na podzim společně s výstavou houbařů.
Všechny tyto akce probíhají na základě spolu-
práce města Čelákovic, díky níž můžeme po-

řizovat kvalitní poučný materiál na provedení 
zmíněných akcí. Velký dík patří městu Čeláko-
vice za podporu, protože podpora včelařství vý-
znamným způsobem ovlivňuje životní prostředí 
nás všech, a to jak opylováním užitkových rost-
lin, tak i rostlin divoce rostoucích. Přispívá tak 
i k informovanosti veřejnosti a zejména mláde-
že o včelaření. Určitě všichni uvítáme, když na 
svých rozkvetlých stromech vidíme opylující 
včely, v lipách slyšíme bzučící včely a na pod-
zim pak sklízíme bohatou úrodu ze svých stro-
mů. Hádejte díky komu?
Těšíme se na vaši návštěvu na našich akcích.

Výstava „Ať to bzučí“ s besedou v Městském muzeu 
9.–10. 6. 2016. Foto: archiv muzea

Prosklený úl na oslavě Dne dětí 1. 6. 2016. Foto: -dv-

Ze života včelařů
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Taneční obor
•  Alena Smržová, vedoucí tanečního oboru

Na začátku května se uskutečnil tradiční semi-
nář pro žáky tanečního oboru. Již několik let se 
koná v Českém Šumburku v Jizerských horách. 
Sál místní sokolovny byl letos využitý od rána 
do pozdních večerních, někdy i nočních ho-
din. Probíhaly zde tréninky současného tance 
a taneční improvizace s lektory se zahranič-
ními zkušenostmi, dokonce se děti zúčastnily 
natáčení krátkého hororového příběhu. Hlavní 
záležitostí semináře bylo nastudování baletu 
„O nešťastné lásce“ na motivy Labutího jeze-
ra P. I. Čajkovského. Představení bylo dvakrát 
úspěšně uvedeno v Divadle Járy Cimrmana 
v Tanvaldu i v Kulturním domě v Čelákovicích, 
kde bude mít reprízu 19. října 2016. Diváci jsou 
srdečně zváni!

VOLNÝ CAS, ŠKOLSTVÍ

Slavnost k památce 
Mistra Jana Husa

•  Emanuel Vejnar

Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
v Lysé nad Labem a město Lysá nad Labem 
zvou na slavnost k památce Mistra Jana Husa 
do areálu Evangelického sboru v Lysé nad 
Labem, nám. Bedřicha Hrozného, ve středu  
6. 7. 2016 od 18.00 hod.
Promluví: diplomat, komentátor a spisovatel 
Jaroslav Bašta. Spirituály zazpívá vokální sku-
pina Let´s Go!

pozvánka do okolí

Vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ Jana Zacha 
s názvem „O nešťastné lásce“. Foto: -as-

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

Vašátkova 343
Čelákovice

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017
Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základních školách, 
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017. Období školního 
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016. Vánoční prázdniny 
budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v úterý 3. ledna 2017. Vyučování začne  
ve středu 4. ledna 2017. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro Čelákovice stanoveny  
od pondělí 13. do pátku 17. února 2017.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna (v pátek 14. dubna je st. svátek) 2017. 
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

Kromě tohoto závěrečného představení se ně-
kteří žáci v dubnu a květnu zúčastnili krajských 
tanečních přehlídek scénického tance konaných 
v Praze. Na baletních soutěžních přehlídkách se 
podle pravidel neurčuje umístění, odborná po-
rota pouze anonymně uděluje ocenění. Proto 
nás těší Diplom za roztomilé ztvárnění choreo-
grafie ve skladbě Tučňáci a Ocenění za choreo-
grafické ztvárnění daného tématu a za světelný 
design – choreografie Okamžiky.
Poděkování patří nejen dětem za úspěšné re-
prezentování školy na přehlídkách, ale všem za 
jejich maximální úsilí zvládnout náročné chore-
ografie letošního představení i za jejich výkony 
na jevišti.
Hezké prožití prázdnin.

Branný den
•  Vilma Michelčíková, zástupkyně ředitelky

Branná výchova jako vyučovací předmět byla 
po roce 1989 zrušena a její základ byl rozměl-
něn do jednotlivých předmětů. V současné 
době se vrací do škol prostřednictvím tematic-
ky zaměřených projektových dnů. 
V pondělí 6. 6. 2016 pořádala naše škola ve 
spolupráci s Muzeem civilní obrany Ústí nad 
Labem branný den, který proběhl v areálu ško-
ly (sportoviště, atrium). Projektového dne se 
zúčastnilo 250 žáků 5.–9. tříd.
Žáci pracovali ve skupinách a jejich činnost 
byla prakticky zaměřena na situace, se kterými 
se mohou v běžném životě setkat. Může se jed-
nat o přivolání záchranky, poskytnutí první po-
moci při úrazech, jak se chovat při povodních, 
požárech a kromě základních věcí o armádě 
jim také bylo vysvětleno, jaká nebezpečí hrozí 
při chemických haváriích a jaké jsou ochran-
né prostředky. Vyzkoušeli si i střelbu ze zbra-
ní Armády ČR (airsoft) nebo vzduchovek, hod 

granátem na cíl, jak správně použít ochrannou 
masku, co jsou nebezpečné chemické látky, 
zdravovědu (první pomoc), resuscitační figu-
rínu, práci s mapou a buzolou, vyslechli si vý-
klad o povinnostech občana při obraně státu 
v rámci programu POKOS atd.
U příležitosti branného dne proběhla i cvičná 
evakuace školy. Bez předchozího upozorně-
ní a bez přezouvání opustili všichni – dospě-
lí i žáci – budovu za rekordních 5 minut 13 
sekund.

Domácí svačinky jako 
od maminky

•  vedení školy

Ten, kdo pravidelně sleduje naši školu, naše 
stránky a naši snahu zabezpečit dětem vhodné 
a zdravé svačinky, teď jistě zbystří pozornost.
Po nabídce, že bude svačiny připravovat školní 
jídelna i po několikaměsíční spolupráci s rodin-
nou firmou Férovka – obě aktivity nebyly našimi 
dětmi přijaty – jsme se nechali inspirovat zkuše-
nostmi nymburské školy a od října začneme dě-
tem nabízet domácí svačiny formou švédských 
stolů.
Podařilo se nám získat šikovnou a zapálenou 
paní kuchařku, která se na přípravu svačinek 
doslova těší. Za zprostředkování kontaktu 
děkujme čelákovickému RC ROUTA, se kte-
rým spolupracujeme. A jak budou svačinky 
probíhat? O každé hlavní přestávce budou 
v prostorách školní jídelny připraveny švédské 
stoly s pestrou nabídkou obloženého pečiva, 
ovoce, zeleniny, domácích koláčů apod. Děti 
si zaplatí svačiny současně s platbou oběda 
a na velkou přestávku jen přijdou, projedou 
kartu čtečkou, vyberou si svačinu a u stolů 
v jídelně ji sní. S jídlem z jídelny nevychází. 
Budeme se snažit razit heslo: Sníš, co sníš, 
ale jen ve školní jídelně. V nymburské škole 
jsme se byli podívat a díky vstřícnosti vedoucí 
školní jídelny jsme načerpali cenné poznatky 
i rady, jak se vyhnout případným úskalím. 
U příležitosti zářijových třídních schůzek bude 
připraven švédský stůl s ochutnávkou pro ro-
diče, v dalších dnech i ochutnávky pro děti  
1. a 2. stupně. Od října potom rozjedeme celý 
projekt domácích svačin naplno. Svačinky 
budeme prodávat za cenu 20 Kč. Za to za-

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

J. A. Komenského 414
Čelákovice
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bezpečíme dostatek domácího jídla, naprosto 
čerstvého, připravovaného krátce před kon-
zumací. Na přání paní kuchařky proběhla 
v červnu anketa mezi žáky, kde se mohly děti 
vyjádřit, jaké jídlo by jako svačinku uvítaly. 
O úspěchu nebo neúspěchu domácích svačin 
formou švédských stolů vás budeme buď na 
stránkách Zpravodaje nebo na našich webo-
vých stránkách informovat.

Vyhráli jsme…
•  Naděžda Černá, učitelka 1. B

Měsíc květen se nesl ve znamení soutěže vy-
hlášené nakladatelstvím Albatros pro třídní 
kolektivy – vyhrajte pro svoji třídu 30 vstupe-
nek do Mirakula – do které jsme se v naší 1. B 
s vervou pustili. Měli jsme dát dohromady co 
nejvíce knížek od spisovatelky Astrid Lindgre-
nové. 
Každá knížka musela být jiná (od jednoho titulu 
jsme hledali různá další vydání). Všechny shro-
mážděné knížky jsme vyfotili a 25. května ode-
slali na adresu Klubu mladých čtenářů. Spolu 
s dětmi, jejich rodiči a přáteli se nám podařilo 
získat do našeho soutěžního souboru 78 kusů 
knih od 43 různých titulů spisovatelky Astrid 
Lindgrenové. Bylo krásné sledovat, jaké to bylo 
pro prvňáčky milé a objevné seznamování se 

s tak rozsáhlou tvorbou této spisovatelky.
Denně si sedali k narůstající hromádce knih, 
listovali, četli si a předčítali a domlouvali knihu 
ke společnému čtení.
Vyhrát mohlo pět třídních kolektivů a my jsme 
nakonec byli jedním z nich! Ke konci června 
jsme jeli do Mirakula, k dispozici byly všechny 
jeho atrakce a pro vítězné třídy navíc i speciální 
program plný soutěží a zábavy.

Letošní maturanti byli 
opět úspěšní!

•  Antonín Fic, třídní učitel maturitních ročníků

Náš 22. školní rok vyvrcholil na jaře úspěšný-
mi maturitními zkouškami. Letošní maturanti 
dosáhli vynikajících výsledků – z 27 maturují-
cích 11 prospělo s vyznamenáním a z toho dva 
s průměrem 1,00.
Dovolte mi popřát všem našim učitelům a žákům 
příjemné prázdniny, hodně sluníčka a načerpá-
ní nových sil tak, aby v nadcházejícím školním 
roce 2016/2017 hravě navázali na úspěchy let 
předešlých.

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

J. A. Komenského 414
Čelákovice

gymnázium

Třídou 1. B nashromážděné knížky do soutěže. Foto: 
archiv školy

Maturanti. Foto: archiv školy

ŠKOLSTVÍ, SPORT

Městský bazén
•  Petr Bambas, ředitel

Podzimní nabídky kurzů
Od září 2016 připravujeme výrazné rozšíře-
ní nabídky kurzů pro děti, mládež i dospělé 
v Městském bazénu v Čelákovicích.
-  Plavání dětí do 4 let (pondělí 12.45–14.15 

hod.) – NOVINKA
Nově nabízíme plavání s dětmi do 4 let pod 
vedením zkušených instruktorů. Kurz bude 
probíhat od září do prosince, délka lekce 30 
minut, asi 11 lekcí, cena: 130 Kč/lekce.

-  Vodní pólo (pondělí 14.30–15.30 hod.) – 
NOVINKA
Kroužek vodního póla je určen pro chlapce 
i děvčata od 8 do 15 let, kteří mají zvládnu-
té základy plaveckého výcviku a již je nebaví 
plavat v bazénu pouze tam a zpět. V kroužku 
se děti naučí základní dovednosti spojené 
s tímto sportem, jako je správné a účelné 
vedení balonu, přihrávky, střelba na bránu 
a týmová hra. Osvojí si základní pravidla. 
V tomto sportu jde o všestrannou obratnost 
ve vodním prostředí, proto jsou hodiny ve-
lice pestré a zábavné. Hodiny vodního póla 
budou rozděleny na kondiční přípravu, tech-
nickou průpravu a samotnou hru. Kroužek 
povede absolvent FTVS Jan Walter a bude 
probíhat od září do ledna, asi 18 lekcí, cena: 
130 Kč/lekce.

-  Plavecký kurz pro děti od 5 do 15 let  
(1/ pondělí 15.45–16.35 hod.; 2/ středa 
15.00–15.55 hod.; 3/ středa 16.00–16.50 
hod.; 4/ středa 17.00–17.50 hod.)
Kurz bude probíhat od září do ledna, asi 18 
lekcí, cena: 130 Kč/lekce.

-  Plavecký kurz pro dospělé (středa 18.00–
18.50 hod.)
Od 7. září do 26. října, 8 lekcí, cena: 1 200 Kč 
(150 Kč/lekce).

-  Aquaaerobic (čtvrtek 19.15–20.10 hod., 
čtvrtek 20.15–21.10 hod., neděle 20.00–
20.55 hod.)
Od 15. září (neděle 18. září), 10 lekcí, cena: 
1 500 Kč.

Podrobnosti ke všem kurzům a kroužkům na-
jdete na našich webových stránkách. Přihlá-
sit se můžete na výše uvedených kontaktech 
nebo osobně v recepci Městského bazénu. 
Těšíme se na vaši návštěvu!

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

Sady 17. listopadu 1753
Čelákovice

celákovická  
sportovní, p. o. 

Provozní doba
V průběhu prázdnin bude bazén otevřen  
1.–17. července a 22.–31. srpna 2016.

po – – 16.00–21.00

út – – 16.00–21.00

st – – 16.00–21.00

čt – – 16.00–21.00

pá – – 16.00–21.00

so – – 16.00–21.00

ne 10.00–12.00 – 16.00–20.00
 (9.00–10.00 senioři)

Pozn.: V průběhu otevírací doby pro veřejnost 
může být kdykoli jedna plavecká dráha vyhraze-
na k jiným účelům.
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•  Milan Šikl

V minulém hodnocení jsem viděl působení fot-
balistů Unionu ve Středočeské I. A třídě jako té-
měř jasnou věc, ale výsledky dalších zápasů již 
takový optimismus nepřinesly. Stačily tři nepo-
dařené zápasy a rázem se Union ocitl ve stavu 
nejvyššího nebezpečí sestupu.

SOKOL JEDOMĚLICE–SK UNION 2:0
První poločas 26. kola přinesl dost neurovnanou 
hru obou celků bez výraznější možnosti skó-
rovat. Po hodině hry domácí otevřeli brankový 
účet povedenou hlavičkou a v závěru se trefil 
domácí hráč z trestného kopu.

SK UNION–FK BRANDÝS 2:4
Branky: Dosoudil, Matějka
Již v úvodu tohoto derby získal pro domácí ve-
dení Dosoudil. Hostům se podařilo vyrovnat, ale 

dorážka Matějky znovu poslala Union do vede-
ní. Půle skončila zaslouženým vedením Unionu. 
Brzy po přestávce soupeř vyrovnal a po dvou 
vynucených střídání domácích v závěru utkání 
rozhodl o výhře.

PŠOVKA MĚLNÍK–SK UNION 7:0
Tak tohle byl jasný propadák, Union utrpěl nej-
vyšší porážku na úrovni této soutěže. Hostí se 
prakticky nic nedařilo a domácí dokázali chyb 
plně využít.

SK UNION–VIKTORIA RADIM 3:3, na penalty 3:4
Branky: Skuhravý, Parůžek, Náhlovský
Oba celky jsou v sestupovém ohrožení, a tak 
pro oba týmy měl zápas význam. Union měl po 
celé utkání výraznou převahu, řadu šancí. Pro-
měnil však jen tři. Stejně úspěšný byl i soupeř, 
a tak rozhodovaly penalty. Vyhráli hosté.

DOROST
Pokračoval v nevyrovnaných výkonech, kdy 
utrpěl dvě porážky s celky, které jsou v tabulce 
výše, a tak současné 4. místo odpovídá výkon-
nosti.
SK UNION–FK BENÁTKY N. JIZ. 1:6, SS OS-
TRÁ–SK UNION 3:0, SK UNION–SK BĚLÁ 7:1, 
VELKÝ BOREK–SK UNION 3:1.

STARŠÍ ŽÁCI
Jsou v tabulce krajského přeboru mimo pásmo 
sestupu.
TATRAN RAKOVNÍK–SK UNION 3:0, SK 
UNION–FK ŘÍČANY 5:0, SPARTAK PŘÍ-
BRAM–SK UNION 5:0, SK UNION–ČLU BE-
ROUN 0:1.

MLADŠÍ ŽÁCI
Procházejí přeborovou soutěží se střídavými 
úspěchy.
TATRAN RAKOVNÍK–SK UNION 1:1, SK 
UNION–FK ŘÍČANY 6:15, SPARTAK PŘÍ-
BRAM–SK UNION 3:4, SK UNION–ČLU BE-
ROUN 4:3.

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Suverénním způsobem, bez ztráty jediného 
bodu, vyhrála turnajovou sérii divize B okresu 
Praha-východ. V tabulce okresního přeboru 7+1 
je mužstvo na 3. místě.

SPORT, INZERCE
fotbal

UNION STÁLE NEMÁ DEFINITIVU

Kapitán týmu Unionu Tomáš Matšjka vede mužstvo 
k záchraně soutěže. Foto: Milan Šikl

•  Petr Flekač

Soutěže se přehouply na všech úrovních do 
druhé poloviny základních kol a čelákovická 
mužstva v nich vykazují zlepšující se výkon-
nost. A-tým to potvrdil výhrou na Šacungu 4:6 
a bodově se na něj dotáhl. Následovala výhra 
nad oslabeným Žatcem 2:6 a skok na čtvrtou 
příčku. Poté následovala prohra v Čakovicích 
6:1, a tak je prozatím mužstvo na šesté příčce. 
B-tým prohrál jednoznačně na Pankráci 6:1, 
ale pak následovala výhra nad Českými Budě-
jovicemi 6:0, a také se počítá plný bodový zisk 
z Hlavence. Nehorázná smůla se přilepila na 
paty čelákovického družstva v průběhu zápasu 
s prvním týmem, Mnichovým Hradištěm. Zranili 
se jim hned tři hráči, a tak se musela dokonce 
skrečovat poslední dvojice. I tak třetí místo je 
pěkným umístěním. Ženy si vedou v nové sou-
těži nadmíru statečně a zde jsou jejich výsled-
ky:
TJ ÚTĚCHOV BRNO–TJ SPARTAK ČELÁKO-
VICE 4:6
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE–TJ LOKOMOTI-
VA NYMBURK 6:1

TJ AVIA ČAKOVICE–TJ SPARTAK ČELÁKO-
VICE 2:6
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE–TJ LITOHLAVY 
6:1
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE–TJ SLAVOJ 
ČESKÝ BROD 2:6
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE–TJ SOKOL BŘVE 
4:6

Ženy jsou čtvrté o čtyři body za Sokolem Břve. 
Žáci mají své soutěže rozehrány formou turnajů. 
Dobře si vedla trojice Nesládek, Hejtík a Čuřík, 
která obsadila třetí místo na Memoriálu Pav-
la Kočiše. Na KP dvojic skončili první (Tobiáš 
Matura a Daniel Matura) a druzí (Čuřík, Hejtík).  
C-tým v KP zatím dokázal o tři body obrat K. 
Horu a je na předposledním místě. D-tým v je 
OP na osmém místě před Mochovem a NK Če-
lákovice. C a D-tým čekají po prázdninách play-
-off soutěže.

Domácí zápasy na Městském stadionu
A-tým hostí:
so 2. 7. Karlovy Vary
so 3. 9. Šacung
so 10. 9. Žatec
B-tým hostí:
so 27. 8. Janovice
so 3. 9. Pankrác
Ženy hostí:
ne 2. 10. Čakovice

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

E. Čapková při úspěšném bloku hráčky Nymburka. 
Foto: -pf-

Nohejbalový oddíl TJ Spartak Čelákovice

nohejbal
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•  Jaroslav Ryneš

Celkové první místo s celkovým počtem bodů 
689 vybojoval tým výškařů ze Středočeského 
kraje na v pořadí již 11. ročníku tradičního High 
Jump Festivalu (Festival ve skoku vysokém), 
který pořádal dne 11. června 2016 partnerský 
region Opolské vojvodství v Opoli.
Tohoto klání se účastní každoročně špičky 
světové atletiky v této disciplíně. V soutěži 
mužů zvítězil Mutaz Essa Barshim (Katar) vý-
konem 240 cm.

Festivalu se zúčastnili také výškaři ze Středo-
českého kraje, jmenovitě Veronika Nedvědo-
vá z Nehvizd, Barbora Mikešová z Čelákovic, 
Štěpán Šanc a Tomáš Puczek z Kolína, a to 
v rámci soutěže mladých sportovců, která je 
doprovodným programem festivalu.
Jednotlivě obsadili závodníci Veronika Ned-
vědová s výkonem 159 cm 1. místo, Barbora 
Mikešová s 156 cm 2. místo.
Chlapci pak skončili takto: Štěpán Šanc na  
2. místě se 190 cm a Tomáš Puczek se 187 cm 
na 3. místě.

•  Libor Mrozinski

V červnu jsme dokončili klubové přebory v klasic-
kém i bleskovém šachu – přeborníkem klubu se 
v obou kategoriích stal Pavel Horký.

Dne 21. 5. 2016 jsme pod taktovkou trenéra Ro-
berta Kubíčka uspořádali ověřenou a oblíbenou 
akci Šachy v přírodě. Akce byla již tradičně pod-
pořena poskytnutím zázemí a organizační po-
mocí ze strany Městského muzea, za což vedení  

muzea děkujeme. A navíc tuto akci vzal na vědo-
mí i Šachový svaz České republiky, který ji propa-
goval na svých šachových stránkách a podpořil ji 
i finančně. Akce se zúčastnilo celkem 18 dětí (a to 
nejenom z Čelákovic). Zvítězili nejzkušenější čelá-
kovický šachista L. Janda a domácí T. Rubešová. 
Druhé místo obsadila dvojice V. Rubeš (domá-
cí) a R. Štěpánek (jen tato dvojice vyřešila jeden 
z nejzapeklitějších šachových diagramů). Bronz 
byl opět v čelákovickém držení T. Sedmihradský 
s I. Nockinem. 
Dne 29. 5. 2016 se naši mladí šachisté zúčastnili 
Mistrovství ČR starších žáků v Seči u Chrudimi 
– naší největší letošní akce (přes 700 účastní-
ků, 60 šestičlenných družstev). Oproti loňskému 
roku jsme nasadili dvě družstva. Vytýčené cíle 
jsme splnili (družstvo A 48. místo, družstvo B 58. 
místo). Velmi dobře hráli P. Flos a V. Rubeš. Oce-
ňována byla i hojná účast a herní výkon našich 
dívek.
Finálového turnaje krajského přeboru mládeže 
jednotlivců v Říčanech se ve dnech 25.–26. 6. 
2016 na základě výsledků turnajů regionálního 
přeboru zúčastnilo 10 našich mladých šachistů.
Zájemci (děti i dospělí) o šachy z Čelákovic  
a blízkého okolí mohou získat další informace na 
www.sachycelakovice.cz.

•  MLI

Ve dnech 23. až 29. května 2016 se uskutečnilo 
ve španělském městě Alicante 18. Mistrovství 
světa ve stolním tenisu veteránů od 40 let za 
rekordní účasti 4 760 hráčů a hráček z 81 zemí 
světa. Nejvíce jich přijelo z Číny, Německa, An-
glie, Francie, Japonska, Koreje a USA. Mistrov-
ství se zúčastnilo i několik bývalých mistrů světa 
a Evropy.
Gigantické mistrovství se odehrálo na 300 sto-
lech. Denně se odehrálo 3 000 zápasů, což cel-
kem za 6 hracích dnů bylo 18 000 za výborné 
organizace španělských pořadatelů. Snem kaž-
dého stolního tenisty bylo na tomto mistrovství 

získat medaili. Jedním z českých reprezentantů 
byl čelákovický stolní tenista Josef Seidl, hrající 
v současné době za pražský ligový oddíl Sokol 
Michle.
Největšího úspěchu dosáhl z celé české výpravy 
právě Josef Seidl, který se svým spoluhráčem 
Němcem Stolzenburgem získal zlatou medaili. 
Oba se stali mistry světa ve čtyřhře finálovým 
vítězstvím nad švédsko-finským párem.
Jde o mimořádný úspěch českého a čelákovic-
kého stolního tenisty, který ke dvěma stříbrným 
a jedné bronzové medaili z předchozích mis-
trovství přidal i tu nejcennější – ZLATOU.

Gratulujeme!

Účastníci akce Šachy v přírodě. Foto: Peter Janda

Josef Seidl se zlatou medailí. Foto: soukromý archiv

Naši výškaři s Mutaz Essa Barshimem (Katar), jehož 
osobní rekord je 243 cm a v Opole skočil 240 cm. Foto: 
Jaroslav Ryneš

atletika

šachy

stolní tenis

Šachový oddíl TJ Spartak Čelákovice

Zlato pro Josefa Seidla

Úspěšná reprezentace Středočechů v Opole
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Kulturní dům Čelákovice a město Čelákovice vás zvou na:

červenec 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

páteční hudba a film                      18:30 Druhej dech 

15. 7.                                   21:30 Teorie tygra
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

sobotní sranda

16. 7.16. 7.                                   21:30 Padesátka
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

nedělní kult

17. 7.        21:30 Sedm statečných
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

srpen 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

páteční hudba a filpáteční hudba a film         18:30 Feferon 

12. 8.                      21:00 Kobry a užovky
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

sobotní sranda

13. 8.        21:00 Ztraceni v Mnichově
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

nedělní kult

14. 8.14. 8.        21:00 Kluk ve světě příšer
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
NÁMĚSTÍ 5. KVĚTNA, ČELÁKOVICE




