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Povrch vozovky v ulici Pa-
lackého se dočká opravy .....
Ve dnech 22.–29. srpna proběhne opra-
va povrchu vozovky v ulici Palackého. 
V uvedeném období budou v lokalitě pod 
nádražím významná dopravní omezení 
a nebude zde možné parkovat.

Příprava peronizace nádraží 
probíhá dle plánu ..................
V listopadu budou zahájeny práce na re-
konstrukci čelákovického nádraží, které 
se stane bezbariérovým. Vlaky budou i po 
dobu stavby jezdit v současném rozsahu.

Slavia získala „Ministerský 
pohár“ ...................................
První červencovou sobotu navštívil Čelá-
kovice středočeský hejtman Petera, který 
převzal nad letošním ročníkem meziná-
rodního turnaje prvoligových fotbalových 
týmů záštitu.
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Proměnlivé červencové počasí – u mlýnského náhonu. Panoramatické foto: Jana Vondráčková

Programové dotace pro rok 2016  
byly přiděleny žadatelům

•  Petr Studnička, místostarosta II

V programu pro poskytování dotací na podporu sportu podalo v letošním roce žádost devět subjek-
tů, kterým bylo rozděleno celkem 2,1 mil. Kč. U jednotlivých subjektů se posuzovala celkem čtyři 
kritéria – členská základna dle počtu registrovaných členů, náročnost provozu a náklady na spor-
tovní činnost, správa majetku a dosažené sportovní výsledky v předchozím období. Nejvyšší dotaci 
obdržely TJ Spartak Čelákovice (570 tis. Kč) a ORKA (404 tis. Kč).
V programu pro poskytování dotací na podporu kultury a zájmové činnosti podalo v letošním roce 
žádost dvacet subjektů, kterým bylo rozděleno celkem 1,3 mil. Kč. Nejvyšší dotaci obdržely Sbor 
dobrovolných hasičů Čelákovice a Rodinné centrum ROUTA (shodně 150 tis. Kč). 
Letos poprvé byly dotace rozděleny na programové a individuální a při jejich přidělování se zohled-
ňoval účel, na který je možné dotaci poskytnout. Zatímco u programových dotací určuje účel posky-
tovatel dotace (město), pak u individuálních dotací určuje účel žadatel (subjekt) v žádosti. O progra-
mové dotace již není možné v letošním roce žádat. Subjekty mohou žádat o tzv. individuální dotace.
Přípravu dotačních dokumentů a vyhodnocení žádostí provedla pracovní skupina pro poskytování 
dotací z rozpočtu města, jejímž členům patří poděkování za práci, kterou v letošním dotačním řízení 
odvedli. Formálně posoudila žádosti o dotace interní auditorka a administrací řízení je pověřen odbor 
školství, informací a kultury. O dotacích do výše 50 tis. Kč rozhoduje Rada města, požadavky převy-
šující tuto částku musí projednávat Zastupitelstvo města.
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nekvalitních fotografií a předloh. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky – MK ČR E 12704. Vyšlo dne 28. 7. 2016 v Čelákovicích.  POZOR! Uzávěrka pro číslo 9/2016 je 15. 8. 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.

Prázdniny jsou  
v plném proudu

Polovina prázdnin je za námi a já věřím, že si je 
užíváte a možná i čtete Zpravodaj na své do-
volené u moře, u rybníka nebo třeba na horách 
nebo kdekoliv jinde. Pro představu, kde všu-
de po světě náš Zpravodaj putuje, mi pošlete 
své fotografie z dovolené, jak držíte Zpravodaj 
v ruce. Každá fotka bude odměněna malou 
pozorností. A fotografie, která bude z největší 
vzdálenosti od Čelákovic, bude odměněna spe-
ciální cenou.

V průběhu léta jsme si zvykli i na Čelákovické 
filmové léto. První filmový víkend je za námi 
a myslím, že byl vydařený, a nakonec se i poča-
sí umoudřilo. V pátek navíc ještě zahrál skvělý 
Láďa Weyrostek. V srpnu bude filmový víkend 
zahájen kapelou Honzy Ferlese, a tak doufám, 
že počasí bude prima a potkáme se zase všich-
ni na náměstí.
Jak k létu patří dovolená, tak pro nás na radnici 
k němu patří investiční akce. Běží rekonstrukce 
knihovny v Sedlčánkách, pracuje se na Ma-
teřské škole Sluníčko, zahájené jsou práce na 
autobusových zastávkách v Jiřinské ulici, v pl-
ném běhu je výměna oken v městských bytech 
a v srpnu začnou práce na výměně střech na 
bytových domech v ulici Prokopa Holého. Tak-
též se bude brzy realizovat obnova kotelny Na 
Stráni a oprava celé ulice Palackého.
Příjemnou novinkou v Čelákovicích je polička 
naší knihovny na nádraží. Zde si každý může za-
půjčit knihu do vlaku podle metody „Půjč si kni-
hu a vrať, nebo dej jinou“. Při slavnostním spuš-
tění tohoto projektu jsem do poličky přidal pět 
knih o našem krásném městě a budu se snažit, 
aby tam taková kniha vždy byla.
Užijte si druhou polovinu prázdnin, sluníčka, 
dovolené a krásných okamžiků s nejbližšími 
a přáteli.

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

ČEZ Distribuce, a. s.
oznamuje přerušení dodávky elektřiny
v Čelákovicích-Záluží
v pátek 5. 8. 2016 od 7.30 do 12.30 hod.
Bližší informace o lokalitách dotčených touto 
odstávkou jsou k dispozici (nejdříve 15 dní 
před uvedeným termínem) na webové adrese: 
http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-obce/
odstavky.html

Poruchová linka 840 850 860
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Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Bole-
slav oznamuje uzavření pracoviště v Biskupské 
ulici č. p. 7, Praha 1, Oddělení dopravně správ-
ních agend, úsek EVIDENCE ŘIDIČŮ, a to v ter-
mínu od 1. do 12. 8. 2016.
Veškerou agendu bude zajišťovat pracoviště ve 
Staré Boleslavi, Mariánské náměstí č. p. 28.

•  Josef Pátek, starosta

Ulice Palackého je jednou z nejvytíženějších ulic ve městě. Povrch komunikace tomu odpovídá, 
a tak v průběhu léta dojde k jeho opravě. První etapa proběhla na počátku prázdnin, kdy se opravy 
dočkal úsek Rumunská – Svatopluka Čecha. V srpnu proběhne druhá etapa od ulice Svatopluka 
Čecha až do Masarykovy ulice. Oprava povrchu je v plánu ve dnech 22.–29. srpna. Stávající povrch 
bude obroušen na podkladní vrstvy, ty budou vyrovnány, nově budou usazeny poklopy kanalizace 
a vodovodu, vozovka bude napenetrována emulzí a na závěr bude položena nová obrusná vrstva 
asfaltobetonu. S touto náročnou akcí se pojí i významná dopravní omezení, která se dotknou ze-
jména majitelů a uživatelů nemovitostí v této ulici. Je nutné, aby v průběhu opravy svá auta v ulici 
neparkovali. O prováděných pracích budou předem informováni dopisem. Pro náhradní dopravu 
v lokalitě pod nádražím (Havlíčkova, Jiráskova, Vašátkova a Petra Jilemnického) je schváleno do-
pravněinženýrské opatření, které na dobu nezbytně nutnou upravuje dopravní značení tak, aby zde 
byl zachován bezproblémový pohyb vozidel. Žádám proto řidiče, aby dopravní značení respektovali, 
nebo se případně této části města vyhnuli. Děkuji za pochopení a omlouváme se za vzniklé kompli-
kace při opravě ulice Palackého. Věřím, že nový stav vozovky potěší nás všechny. Nový povrch vozovky v ulici Palackého. Foto: -dv-

Ulice Palackého se dočká opravy

•  Petr Studnička

Od 1. března nahradila Opencard nová čipová 
karta „Lítačka“. K vyřízení je nutné předložit prů-
kaz totožnosti a fotografii k naskenování. V pří-
padě výměny Opencard z důvodu ukončení její 
platnosti, kdy držitel souhlasil s uchováním dat 
v archivu, není fotografie potřeba. Nyní existují 
dva typy karet – osobní (nepřenosná) a anonym-
ní (přenosná).

Kartu je možné vyřídit osobně v zákaznickém 
centru ve Škodově paláci v Praze, vchod do 
centra je z rohu Jungmannovy a Charvátovy 
ulice (provozní doba v pracovní dny od 7.00 do 
20.00 hod.). Postupně jsou otvírány expresní po-
bočky na vybraných místech. Od srpna je spuš-
těn on-line systém, prostřednictvím kterého je 
možné o Lítačku žádat (viz ceník). Pro zájemce 
o čipovou kartu Lítačka je k dispozici informač-
ní telefonní linka 236 003 090 a 236 003 091.  

Bližší informace jsou zveřejněny na www.litac-
ka.cz. Od 28. srpna se změní linkové vedení 
pražských tramvají. Vzniknou tři nové linky, 
devět linek změní trasu a u dvanácti linek ke 
změnám nedochází. Celkem bude v Praze jezdit 
24 tramvajových linek v denním provozu, což je 
o tři více než nyní. Změny ve vedení tramvajo-
vých linek reagují na prodloužení metra do sta-
nice Nemocnice Motol a především na zavádění 
dalších zón placeného stání ve vybraných měst-
ských částech hl. m. Prahy.

LÍTAČKA A ZMĚNY V PRAŽSKÉ MHD OD SRPNA 2016

Expres
(na počkání)

Standard
(vyhotovení do 14 dnů a vyzved-
nutí na pobočce nebo zaslání 
poštou za příplatek 50 Kč)

On-line
(zaslání poštou)

První karta 200 Kč 100 Kč 50 Kč

Výměna z důvodu konce platnosti
(2 měsíce před koncem platnosti 
a až 30 dnů po konci platnosti)

100 Kč 50 Kč 0 Kč

Výměna z jiného důvodu
(ztráta, poškození, zničení, odci-
zení, změna údajů atp.)

200 Kč 100 Kč 50 Kč

Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy

•  odbor životního prostředí

Snaha našich obyvatel recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vy-
plácí. Naše město obdrželo certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počíta-
čových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní 
telefony.
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, kolik elek-
trické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili 
ekosystému Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo 
nebezpečného odpadu. 
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané našeho města 
v loňském roce vytřídili 806 televizí, 381 monitorů a 11 332,05 kg drobných spotřebičů. Tím jsme 
uspořili 453,19 MWh elektřiny, 23 009,92 litrů ropy, 1 977,04 m3 vody a 16,95 tun primárních surovin. 
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 98,24 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů 
o 394,30 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má neza-
nedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 tele-
vizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky nebo ušetří přibližně 400 litrů 
ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro 
uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou 
pro chod notebooku po dobu necelých 5 let.
Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík!

Čelákovičtí recyklací elektrospotřebičů výrazně 
ulevují životnímu prostředí

uzavrení pracovište

Město Čelákovice nabízí k pronájmu obecní byt. 
Nájemci budou vybráni tzv. obálkovou metodou 
podle výše nabídnutého nájemného. Okruh zá-
jemců není nijak omezen.
•  Prokopa Holého č. p. 1203, byt č. 5, Čeláko-

vice (velikost 2+kk o celkové ploše 44,54 m²)
Závazný a konečný termín pro předložení nabí-
dek od případných zájemců je:
pátek 26. 8. 2016 do 12.00 hod. v podatelně 
MěÚ Čelákovice.
Bližší informace na www.celakovice.cz.

pronájem obecního bytu
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•  -dv-

MŠ Rumunská – přijetí navýšené dotace
Zastupitelstvo města schválilo přijetí navýšené 
dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR 
v rámci Operačního programu Životní prostředí 
na akci „Snížení energetické náročnosti budovy 
MŠ – Čelákovice“ včetně příslušného dodatku 
č. 1 ke smlouvě č. 14193243.

Skatepark 
Zastupitelé schválili u projektu Skatepark odmít-
nutí dotace z programu „Národní program pod-
pory cestovního ruchu“, podprogram „Cesto-
vání dostupné všem 117D71300“, a deklarovali 
žádání o dotaci na Skatepark v dalším vhodném 
dotačním programu. Dále pověřili Radu města 
pokračovat v přípravě této investiční akce, a to 
včetně projekčních prací a jejího umístění.

Finanční záležitosti
ZM schválilo závěrečný účet města Čelákovic 
za rok 2015 a bez výhrad souhlasilo s celo-
ročním hospodařením města Čelákovic v roce 
2015. Dále ZM schválilo účetní závěrku města 
Čelákovic sestavenou k 31. 12. 2015, převod 
výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení 
v částce 52 831 604,68 Kč na účet výsledků 
hospodaření minulých účetních období a změ-
nu č. 8 rozpočtu města Čelákovic 2016, včetně 
změny na par. 3716 pol. 5169 z 30 000 Kč na 
100 000 Kč na vrub par. 6409 pol. 5901.

Osadní výbor Sedlčánky
ZM zvýšilo počet členů osadního výboru Sedl-
čánky na 9 a následně v tajné volbě zvolilo 
za jeho nové členy pp. Miroslava Bereckého 
a Františka Fridricha.

Dotace města
ZM rozhodlo v rámci vyhlášeného dotační-
ho Programu na podporu kultury a zájmo-
vé činnosti v roce 2016 o poskytnutí dotace 

na podporu celoroční činnosti žadatelům 
a schválilo veřejnoprávní smlouvu (VPS):
•  Český rybářský svaz, z. s., místní organi-

zace Čelákovice, ve výši 80 000 Kč – VPS  
č. SML/2016/093/DPK-11;

•  Český svaz chovatelů – ZO Čelákovice ve výši 
90 000 Kč – VPS č. SML/2016/094/DPK-12;

•  Domeček Ve Skále ve výši 85 000 Kč – VPS  
č. SML/2016/095/DPK-13;

•  Junák – český skaut, středisko Čelákovice, z. s., 
ve výši 135 000 Kč – VPS č. SML/2016/096/
DPK-14;

•  Klub přátel Jana Zacha, z. s., ve výši 80 000 
Kč – VPS č. SML/2016/097/DPK-15;

•  Občanské sdružení míčových kouzelníků ve výši 
50 000 Kč – VPS č. SML/2016/098/DPK-16;

•  Rodinné centrum ROUTA, z. s., ve výši  
150 000 Kč – VPS č. SML/2016/099/DPK-17;

•  Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice ve výši 
150 000 Kč – VPS č. SML/2016/100/DPK-18;

•  Sdružení houbařů Čelákovice ve výši 54 000 
Kč – VPS č. SML/2016/101/DPK-19;

•  Sdružení včelařů Čelákovice ve výši 85 000 
Kč – VPS č. SML/2016/102/DPK-20.

ZM rozhodlo v rámci vyhlášeného dotační-
ho Programu na podporu sportu v roce 2016 
o poskytnutí dotace na podporu celoroční 
činnosti žadatelům a schválilo veřejnoprávní 
smlouvu (VPS):
•  Basketbal Čelákovice, spolek, ve výši 80 000 

Kč – VPS č. SML/2016/103/DPS-1;
•  1. čelákovický klub vodních sportů, z. s., ve výši 

158 000 Kč – VPS č. SML/2016/104/DPS-2;
•  FBC Čelákovice, o. s., ve výši 73 000 Kč – 

VPS č. SML/2016/105/DPS-3;
•  Orka florbal, z. s., ve výši 404 000 Kč – VPS  

č. SML/2016/106/DPS-4;
•  Sportovní klub karate Dragon Čelákovice, z. s., 

ve výši 170 000 Kč – VPS č. SML/2016/107/
DPS-5;

•  Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s., ve výši 
264 000 Kč – VPS č. SML/2016/108/DPS-6;

•  Tenisový klub Čelákovice, spolek, ve výši  
162 000 Kč – VPS č. SML/2016/109/DPS-7;

•  Tělovýchovná jednota Spartak Čelákovice 
ve výši 570 000 Kč – VPS č. SML/2016/110/
DPS-8;

•  Volejbalový sportovní club Čelákovice ve výši 
177 000 Kč – VPS č. SML/2016/111/DPS-9.

ZM rozhodlo mimo vyhlášené dotační pro-
gramy města Čelákovic pro rok 2016 o po-
skytnutí dotace žadatelům a schválilo veřej-
noprávní smlouvu (VPS):
•  Ekolandia, o. p. s., ve výši 40 000 Kč na vybudo-

vání zázemí pro lesní třídu a realizaci slavností 
pro děti a rodinné příslušníky v době od 1. 3. do 
31. 12. 2016 – VPS č. SML/2016/067/DI-12;

•  Sportovní akademie Čelákovice, z. s., ve výši 
162 500 Kč na náklady spojené s přípravou 
a účastí závodnic na Mistrovství České re-
publiky ve sportovním aerobiku v roce 2016 
– VPS č. SML/2016/123/DI-14;

•  Semiramis, z. ú., ve výši 80 000 Kč na realizaci 
projektu Terénní program Čelákovice 2016 – 
VPS č. SML/2016/036/DI;

•  Farní charita Neratovice ve výši 100 000 Kč na 
realizaci charitních sociálních služeb pro ob-
čany města Čelákovic poskytované Farní cha-
ritou Neratovice – VPS č. SML/2016/037/DI.

Výroční cena města Čelákovic 2016
Zastupitelstvo města udělilo Výroční cenu měs-
ta Čelákovic 2016 panu Miloši Fridrichovi, při 
příležitosti 135. výročí založení Sboru dobro-
volných hasičů Čelákovice, za aktivní, věrnou 
službu a celoživotní úsilí o rozvoj Sboru dobro-
volných hasičů Čelákovice.
Dále ZM schválilo předání výtěžku ze vstupné-
ho na slavnostní večer, který bude uspořádán 
v říjnu u příležitosti předání Výroční ceny měs-
ta Čelákovic za rok 2016, a to Nadaci policistů 
a hasičů – vzájemná pomoc v tísni, Praha 7.

Výběr z usnesení ZM č. 11–12/2016.

•  -dv-

Dotace města
RM rozhodla mimo vyhlášené dotační pro-
gramy města Čelákovic pro rok 2016 o po-
skytnutí dotace žadatelům a schválila veřej-
noprávní smlouvu (VPS):
•  Vyšší Hrádek, p. s. s., ve výši 40 000 Kč na 

realizaci obnovy a zlepšení vybavení domác-
ností osob s mentálním postižením – VPS  
č. SML/2016/131/DI;

•  Náboženská obec Církve českosloven-
ské husitské v Čelákovicích ve výši 24 000 
Kč na koncertní činnost v roce 2016 – VPS  
č. SML/2016/142/DI-15.

Výměna střešních plášťů
Rada města schválila jako pro město nejvhod-
nější nabídku uchazeče Realitní a stavební spo-
lečnost, s. r. o., Brno, na plnění veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na stavební práce „Bytové 
domy v ul. Prokopa Holého 1440–1441 a 1444–

1445, Čelákovice, stavební úpravy – výměna 
střešního pláště“ za cenu včetně DPH 5 183 
314,50 Kč. Dále schválila příslušnou smlouvu 
o dílo č. SML/2016/118.

Pasport vodohospodářské infrastruktury
Rada města uložila odboru správy majetku a in-
vestic zahájit zadávací řízení na výběr zhotovi-
tele pasportu vodohospodářské infrastruktury, 
včetně všech odlehčovacích komor na kanali-
zační síti, a to nejpozději do 30. 10. 2016.

Interní audit
RM schválila „Plán činnosti interního auditu na 
rok 2016“.

Zeleň v Rumunské ulici
Rada města schválila přijetí dotace v maximál-
ní výši 700 621 Kč na akci „Revitalizace zeleně 
v ulici Rumunská, Čelákovice“ z Programu 2016 
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočes-
kého kraje ze Středočeského Fondu životního 

prostředí a zemědělství a zahájení příprav na 
uzavření příslušné smlouvy.

Prevence rizikového chování
RM se seznámila s projektem a následně i po 
schválení udělení výjimky ze směrnice města 
Čelákovic č. I/2/2016 k zadávání veřejných za-
kázek malého rozsahu schválila realizaci projek-
tu „Prevence rizikového chování dětí a mládeže, 
Čelákovice 2016–2018“, zpracovaného odbor-
ným pracovištěm Pedagogické, psychologické 
a právní poradenství, Praha 5. Toto pracoviště 
bude v období 2016–2018 projekt realizovat za 
celkovou konečnou cenu 1 200 000 Kč.
RM uložila vedoucí odboru školství, informací 
a kultury předložit RM návrh příslušné smlouvy 
o dílo mezi městem Čelákovice, jako objed-
natelem, a Pedagogickým, psychologickým 
a právním poradenstvím, Praha 5, jako zhoto-
vitelem.

Výběr z usnesení RM č. 15–17/2016.

o cem jednali zastupitelé mesta

o cem jednali radní mesta
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Náplní předmětné stavby je peronizace železniční 
stanice s uvedením do normového stavu s ohle-
dem na zvýšené přepravní nároky na rameni Pra-
ha – Lysá nad Labem, kde se předpokládá po 
optimalizaci trati taktový interval osobních vlaků 
15 minut. Stavba zahrnuje rekonstrukci celého 
kolejiště stanice od km 7,573 do km 9,075. Rov-
něž bude provedena sanace pražcového podloží 
včetně zlepšení vlastností zemní pláně. Proběhne 
výstavba nových nástupišť s pevnou hranou, kte-
ré budou konstrukčně tvořeny železobetonovými 
uzavřenými rámy. V rámci rekonstrukce zhlaví 
bude opraven a nově zabezpečen i stávající že-
lezniční přejezd v km 0,213 na trati Čelákovice 
– Neratovice. Na stávajících mostních objektech 
dojde k náhradě nosných konstrukcí novými 
s železobetonovou deskou a zabetonovanými 
ocelovými nosníky. Práce se dotknou i trakčního 

vedení a energetických zařízení, zabezpečovací-
ho a sdělovacího zařízení.
Čelákovičtí zastupitelé se na svém červnovém 
zasedání zabývali další etapou stavby optima-
lizace trati mezi Čelákovicemi a Lysou nad La-
bem. Jejími nejvýznamnější dopady bude vybu-
dování protihlukových stěn podél železniční trati 
procházející městem a výstavba nového želez-
ničního mostu přes řeku Labe. Realizace stavby 
se předpokládá v letech 2018–2019.

Návrh jízdního řádu 2016/2017 s rekon-
strukcí žst. Čelákovice počítá
S rekonstrukcí železniční stanice Čelákovice po-
čítá návrh jízdního řádu železniční dopravy pro 
období od 11. prosince 2016 do 9. prosince 2017. 
Lze předpokládat prodloužení jízdní doby osob-
ních vlaků mezi Prahou a Nymburkem, avšak ne-

předpokládá se redukce počtu spojů. Důvodem 
prodloužení jízdní doby bude především menší 
počet staničních kolejí a jednokolejný provoz ve 
vybraných úsecích a rovněž vypnuté zabezpečo-
vací zařízení v některých stavebních postupech. 
Ranní dopravní špička bude posílena v pracov-
ní dny o jeden posilový spoj z Čelákovic v 5.20 
hod. V pracovní špičce je plánován další pár 
posilových spojů v odpoledních hodinách odjíž-
dějící z pražského Hlavního nádraží (13.44 hod.) 
a z Čelákovic (14.50 hod.) a prodloužení jednoho 
spoje z Prahy hl. n. (18.44 hod.) přes Čelákovice 
až do Lysé nad Labem. Nově bude zabezpeče-
no i půlhodinové večerní spojení hlavního města 
s Čelákovicemi celotýdenně vlakem s odjez-
dem z Prahy-Masarykova nádraží v 22.51 hod. 
a z Čelákovic do Prahy o víkendech v 23.05 hod. 

Příprava peronizace železniční stanice Čelákovice probíhá dle plánu

•  Václav Bláha

V květnovém vydání ZMČ jsem měl poprvé 
možnost zhlédnout vizualizaci nového nádraží 
a připadá mi, že ani investor SŽDC, s. o., a ani 
projektant: SUDOP PRAHA, a. s., nemají po-
tuchy o tom, že v ranní špičce se z Čelákovic 
do Prahy přepravují řádově stovky cestujících 
a odpoledne se stejný počet vrací zpět. Vůbec 
nevzali v úvahu, že žst. Čelákovice nelze srovná-
vat s žst. Praha-Horní Počernice, v níž nastupuje 
a vystupuje v obou směrech cestujících mno-
hem méně, a proto zde postačí jen částečné za-
krytí ostrovního nástupiště a zakrytí vnějšího ná-
stupiště v délce, jaká zde byla před rekonstrukcí 
tamního nádraží. Podobná nádraží jsou i na 

jiných tratích. Dovoluji si podotknout, že v Čelá-
kovicích by tomu mělo být vzhledem k přepra-
vovanému počtu osob zcela jinak. Představte si, 
jak se v ranních hodinách za deště, v čase pod-
zimních plískanic nebo v zimních měsících při 
sněžení a náledí bude zmiňované množství ces-
tujících pokoušet ukrýt pod něco, co se dá na-
zvat jakýmsi prodlouženým přístřeškem zastávky 
pražské MHD u vnějšího nástupiště. Všimněte si 
již nyní, jak to tu vypadá s úklidem ploch pro ná-
stup cestujících v zimních měsících. Jistě, nové 
nádraží určitý rozdíl přinese, cestující však stejně 
jako za starých časů anebo jako nyní budou če-
kat na ten svůj vlak pod deštníky. Jenom nově se 
budou klouzat po zámkové dlažbě nově vybudo-
vaných a z velké části nekrytých nástupišť. Nové 

nádraží nepochybně splní svůj hlavní účel oče-
kávaný investorem, jímž je zvýšení propustnosti 
vlaků; ostatně nic jiného je ani nezajímá. Jsem 
toho názoru, že město by mělo hájit zájmy svých 
12 tis. obyvatel a postarat se, aby se upustilo od 
tohoto velmi nezdařilého projektu spočívajícího 
v tolikrát opakované „levnější“ šabloně nádraží 
typu Horní Počernice, Uhříněves apod. Čeláko-
vické nádraží by si nepochybně zasloužilo zakrytí 
nástupišť přesahujících délku dvou spřažených 
souprav City Elefant. Páni zastupitelé, zástupci 
investora a projektanta, jeďte se podívat do Lysé 
nad Labem, Nymburka-hl. n. či Poděbrad. I tam 
je co vylepšovat, ale právě tam naleznete motiv 
proto to, jak by mělo vypadat moderní nádraží  
téměř dvanáctitisícového města.

Přestavba čelákovického nádraží

•  Správa železniční dopravní cesty, s. o.

SŽDC jakožto investor stavby samozřejmě vítá 
růst zájmu o železniční dopravu a je jí znám zvy-
šující se počet cestující veřejnosti, využívající 
železnici v Čelákovicích i na celém rameni Nym-
burk – Lysá nad Labem – Praha. To je ostatně 
i důvodem pro připravovanou rekonstrukci stani-
ce Čelákovice, a to jak z pohledu umožnění zvý-
šení počtu vlakových spojů, tedy zkrácení jejich 
intervalu, tak i zvýšení bezpečnosti a komfortu 
cestujících při nástupu do vlaků. Z tohoto důvo-
du od samého počátku projekčních prací byla 
nové koncepci stanice v Čelákovicích věnována 
zvýšená pozornost, návrh se opakovaně projed-
nával s městem Čelákovice včetně prezentace 
pro veřejnost. V mnoha hlediscích je rozsah pře-
stavby v porovnání s jinými železničními stanice-
mi atypický a zohledňuje jak specifika excentric-
ké polohy železniční stanice v Čelákovicích vůči  

stávající zástavbě, tak i rostoucí počet cestujících.
Nově navrhované uspořádání nástupišť, dvojice 
nových podchodů a přístupových chodníků by 
měly přispět ke zkrácení docházkové vzdálenos-
ti k nástupištím z oblasti východně od trati, ale 
i z centra, a tím k rozdělení proudů cestujících, kteří 
přicházejí na nádraží nebo z něj odcházejí. Vnější 
nástupiště u výpravní budovy bude nově sloužit 
pouze cestujícím do Prahy a od Lysé nad Labem, 
kteří budou v případě deště či sněhu využívat stá-
vající zastřešenou verandu délky 74 m u výpravní 
budovy, popřípadě čekárnu. Nově bude veranda 
doplněna o menší přístřešek délky 20 m a plochy 
cca 40 m2 na tomto nástupišti především pro ces-
tující, kteří budou pro příchod na nádraží využívat 
přístupový chodník od severovýchodu z podchodu 
Kollárova – Mochovská a kteří zároveň nepotřebu-
jí kupovat jízdenku v pokladně. Umístění krytých 
prostor u začátku a konce nástupiště, přiblížení ná-
stupní koleje blíže k verandě a odstranění nutnosti 

přecházení přes koleje zároveň urychlí nástup do 
vlaků, a tedy zkrátí dobu, kdy budou nastupující 
cestující na nekryté části nástupiště.
Nové ostrovní nástupiště je určeno pro cestující 
do Lysé nad Labem, jejichž počet je výrazně nižší, 
a pro přijíždějící od Prahy. Aby byl výstup i nástup 
cestujících co nejplynulejší, je ostrovní nástupiště 
navrženo v šířce 8,15 m, což je o 2 m více, než je 
standardní šířka nástupišť u rekonstruovaných sta-
nic. V celé šířce a v délce 66 m, která odpovídá tře-
tině celkové délky ostrovního nástupiště, bude toto 
nástupiště zastřešeno. 
Cílem rekonstrukce trati Lysá nad Labem – Praha 
je zvýšení kapacity trati, která pro příměstskou do-
pravu umožní zavést pravidelný 15minutový takt 
vlaků v dopravní špičce. Tím by měla klesnout 
i doba čekání na vlakové spoje. Věříme, že navrže-
ná rekonstrukce železniční stanice bude přínosem 
pro všechny cestující, kteří tudy cestují za prací, do 
školy i za zábavou.

REAKCE investora přestavby železniční stanice Čelákovice

•  Petr Studnička, místostarosta II

Dne 29. dubna uveřejnila Správa železniční dopravní cesty oznámení o zahájení zadávacího 
řízení na realizaci stavby „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 2. stavba –  
I. část žst. Čelákovice“ s předpokládanou hodnotou 719 811 000 Kč bez DPH. Předpokládaný 
termín zahájení stavby je v listopadu 2016 a předpokládaný termín ukončení prací v říjnu 2018. 
Jedná se o další „šestkový rok“ ovlivňující rozvoj trati 231 – v roce 1976 byla trať elektrifiková-
na, v roce 2006 byla zprovozněna zastávka Čelákovice-Jiřina.

Zdroj: SŽDC
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V druhém červencovém týdnu byly započaty 
práce na výstavbě nové Mateřské školy Sluníč-
ko v ulici J. A. Komenského. Dodavatelem stav-
by je společnost Calipsum z Pohořelic a práce 
zde budou probíhat nejméně jeden rok, aby 
mohla být Mateřská škola zprovozněna od září 
2017. Plocha byla vyčištěna od náletové zeleně 
a probíhala skrývka zeminy pod dohledem ar-

cheologů. Následovat budou zemní práce pro 
základové konstrukce, realizace základů, nos-
ných konstrukcí či střechy.
Rovněž v druhém červencovém týdnu bylo 
předáno staveniště pro stavbu nových zálivů 
a nástupišť autobusových zastávek v Jiřinské 
ulici na silnici III. třídy 2454, které by mohly od 
září sloužit cestujícím a především žákům ze 

Základní školy v Kostelní ulici. Díky této stavbě 
vznikne i nový bezpečný přechod pro chod-
ce mezi „starým hřbitovem“ a ulicí Dukelskou. 
Rovněž OC Tesco realizuje úpravu zálivů auto-
busových zastávek v Toušeňské ulici a nejpoz-
ději od září by mohly být vybrané autobusové 
spoje linky č. 443 prodlouženy o úsek mezi že-
lezniční stanicí a obchodní zónou. Podle údajů 
organizace ROPID jsou nejvytíženější autobuso-
vé zastávky v Čelákovicích na náměstí, u nádra-
ží a v Rumunské ulici.
Za omezení vzniklá stavební činností bych se 
rád jménem města Čelákovic všem omluvil. 
Naší snahou je, aby práce trvaly co možná nej-
kratší dobu.

Práce na stavbě nové mateřské školy v ulici J. A. Ko-
menského byly započaty po podepsání smlouvy mezi 
městem a dodavatelem, které proběhlo 7. 7. 2016. 
Zdroj: -jp-

11. 7. 2016 – zahájení zemních prací pro novou MŠ Slu-
níčko na pozemku v ulici J. A. Komenského. Foto: -mn-

Zastávku Jiřinská bude obsluhovat autobusová linka č. 405 zajíždějící ke Kovohutím, č. 443 obsluhující Sedlčánky, 
Přerov nad Labem, Semice a Sadskou a č. 427. Zdroj: odbor správy majetku a investic

Ve městě probíhá řada investičních akcí

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.

volby

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

•  Miloš Sekyra, místostarosta I

V průběhu letních měsíců je realizováno několik investičních akcí města. V Domě s pečovatel-
skou službou byla vyměněna okna, probíhá rovněž rekonstrukce sedlčánské pobočky Měst-
ské knihovny Čelákovice. Zahájena byla výstavba nové mateřské školy i nových autobusových 
zastávek.
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ZPRÁVY Z RADNICE

•  interní auditor a odbor finanční a plánovací

Agenda poskytování dotací z rozpočtu města 
tím, že je přímo ošetřena v zákoně č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních roz-
počtů, v platném znění, přinesla v mnoha smě-
rech vyšší nároky na mnohdy nová pravidla 
a zásady ve všech fázích dotačního řízení – po-
dání žádosti o dotaci, čerpání dotace a vyúčto-
vání dotace.
V několika následujících bodech chceme upo-
zornit na chyby, které se během procesu reali-
zace a vyúčtování vyskytují, některé často zby-
tečně, a objasnit některé problémy, s nimiž se 
v rámci vyúčtování dotace za poslední období 
setkáváme. 
Především je nutné věnovat pozornost všem 
ustanovením uvedeným v „Zásadách pro po-
skytování dotací z rozpočtu města Čelákovic 
I/6/2015“ a zejména ve „Veřejnoprávní smlouvě 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovi-
ce“, kterou je upraveno čerpání a účelové užití 
dotace a následně vyúčtování dotace.

Termín podání vyúčtování dotace
V první řadě je třeba dodržet uvedené datum 
předložení vyúčtování. Za nedodržení termí-
nu je přímo ve veřejnoprávní smlouvě uvedena 
sankce – odvod v rozmezí 1–5 % z poskytnuté 
dotace.
Tomu je třeba věnovat zvýšenou pozornost 
u dotací, které mají stanoveny termín pro vyúč-
tování v průběhu roku. Dosavadní zkušenosti 
ukazují, že někteří příjemci dotace této podmín-
ce nevěnují řádnou pozornost a mnohdy před-
kládají vyúčtování dotace k termínu 31. ledna. 

Závěrečná zpráva
Součástí vyúčtování dotace musí být závěreč-
ná zpráva. Tato zpráva se týká jen poskytnuté 
dotace, nikoliv celoroční činnosti spolku. Ve 
zprávě musí být popsáno, jak bylo s dotací na-
loženo, samozřejmě musí být dodržen účel do-
tace. Zpráva musí být v souladu s doloženými 
účetními doklady.

Účel dotace
Účel použití dotace je popsán v čl. 3.7 Zásad 
pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelá-
kovic I/6/2015 – dotaci lze použít na výdaje vždy 
v souladu s účelem dotace uvedeným v žádos-
ti za podmínek sjednaných ve veřejnoprávní 
smlouvě o poskytnutí dotace.
V žádosti by měl být zcela jasně a jednoznač-
ně uveden účel v souladu s potřebami žadatele, 
proto se dotace poskytuje. Z některých žádostí 
je poměrně těžké vyvozovat, na jaký účel žada-
tel vlastně dotaci žádá.
Účel dotace je v návaznosti na žádost specifiko-
ván ve veřejnoprávní smlouvě. 
Rovněž je v této smlouvě taxativně vymezeno, 
co nejsou způsobilé výdaje, tedy na co nelze 
peníze vydat. 
Domníváme se, že to nečiní již velké obtíže, ale 
je tomu třeba stále věnovat zvýšenou pozornost.

Časové hledisko použití dotace
Časové použití dotace je vždy uvedeno ve veřej-
noprávní smlouvě. Doklady, jimiž se prokazuje 
využití dotačních prostředků – peněz, musí být 
vystaveny a proplaceny v časovém intervalu, 

který je uveden ve veřejnoprávní smlouvě. Rov-
něž reálné plnění, které je z prostředků dotace 
placeno, musí být ve stejném časovém interva-
lu. Nejproblematičtější je to u dodávek energií, 
pronájmů prostor. 
Nemůže být uznána faktura, kterou je zaplacena 
např. dodávka elektrické energie za jiné období, 
než je uvedeno ve veřejnoprávní smlouvě.
Každý bezhotovostní výdaj musí být doložen 
výpisem z účtu.
Rovněž platby v hotovosti musí být doloženy 
očíslovanými doklady (pokladními doklady) pro-
kazujícími, kdy peníze byly fyzicky vydány.

Vyúčtování dotace
Formální náležitosti vyúčtování dotace jsou uve-
deny opět ve veřejnoprávní smlouvě. Opravdu 
velkou pozornost je třeba věnovat seznamu 
jednotlivých účetních dokladů, ve kterém kromě 
základních informací o příjemci dotace budou 
uvedeny všechny doklady, kterými se čerpání 
dotace dokládá. Doklady musí být vždy vysta-
veny na příjemce dotace, který je uveden ve 
veřejnoprávní smlouvě, většinou je nyní kromě 
jiného identifikován prostřednictvím IČ. 
Doklady musí být uvedeny ve struktuře, která 
vyplývá z veřejnoprávní smlouvy. Tomu je nutné 
přizpůsobit formulář, který je na webu města, 
a uvést v něm dílčí součty jednotlivých druhů 
nákladů (náklady na materiál, na služby atd.) 
a celkový součet. Nebo lze použít již upravený 

formulář, který najdete na stránkách města Če-
lákovic v sekci Správa města – Městský úřad – 
formuláře – Odbor finanční a plánovací.
Zde je nutné zdůraznit, že originály dokladů, které 
dokládají použití dotace, musí být viditelně ozna-
čeny poznámkou „Dotace města Čelákovic“. 
To musí být patrné na kopiích dokladů. Toto 
označení nelze dodatečně provádět na kopi-
ích, kterými se dokládá vyúčtování dotace.
Pokud bude uvedená částka na dokladu použitá 
jen částečně pro potřeby dotace (náklad ve 
vyúčtování), musí to být z dokladu patrné. Část-
ka pro dotaci musí být na originále dokladu vy-
číslena a označena poznámkou („Dotace města 
Čelákovic“). Např.: Výdajový pokladní doklad 
na částku 500,00 Kč. Pro dotaci uplatněno jen 
část, 250,00 Kč. Tabulka vyúčtování bude obsa-
hovat částku 250,00 Kč a originál dokladu bude 
označen poznámkou („Dotace města Čeláko-
vic“) – 250,00 Kč.
Tato část je potom vedena v odděleném účet-
nictví a jen tato označená část je uváděna ve 
formuláři. 
Každý doklad by měl být u příjemce dotace 
veden pod určitým pořadovým číslem. V rám-
ci vyúčtování mu ale bude přiděleno pořadové 
číslo určené jen pro toto vyúčtování, které bude 
naprosto nezávislé na pořadovém čísle přiděle-
ném v rámci účetní evidence příjemce dotace.

Vyplněný vzor pro vyúčtování dotace:

Vyúčtování dotací poskytovaných z rozpočtu města

Město Čelákovice

Vyúčtování dotace na rok 2016

Příjemce dotace: Petr Novák      

Číslo smlouvy SML/2016/015/DI-99  

Částka dotace  53 000,00 Kč      

Adresa xxxxx  

pro doručování: xxxxx  

Kontaktní osoba: xxxxx telefon: xxxxx

 e-mail xxxxx      

Seznam účetních dokladů:

Pořad. Číslo
Dodavatel Účel Kč

číslo dokladu

I. Náklady na materiál 13 000,00

1. FA 15021 Samitex Obrazy 5 000,00

2. PVD 1020 Barvy-laky Praha Barvy na plátno 5 000,00

3 PVD 10 Papírnictví Novák Kancelářské potřeby 3 000,00

II. Náklady na pronájem, zálohy na služby a energie 25 000,00

4. FA 15101 Sportovní, s. r. o. Pronájem haly 10 000,00

5. FA 55990 ČEZ Elektrická energie 15 000,00

III. Náklady na služby 15 000,00

6. PVD 177 Petra Nováková Autobusová doprava 5 000,00

7. FA 1539 Petra Nováková Ubytování – soustředění žáků 10 000,00

IV. Údržba, opravy a majetku 0,00

8.     

V. Drobný majetek 0,00

9.     

VI. Dlouhodobý majetek 0,00

Náklady celkem 53 000,00
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l  Josef Pátek, zastupitel

Čelákovice mají oproti jiným ob-
cím a městům dobrou dostupnost 
ke svému úřadu obce s rozšířenou 
působností (ORP). Z tohoto pohle-
du se snaha o vznik statutu ORP 
Čelákovice jeví jako zbytečná. 
Navíc je známo, že stát nepokrývá 
svou dotací ze 100 % náklady vý-
konu všech agend; ty pak musí fi-
nancovat obce ze svých rozpočtů. 
Město by navíc muselo investovat 
do nové budovy, protože by 
vzrostl počet úředníků ze součas-
ných 50 na troj- až čtyřnásobek! 
Rozpočet města by byl zatížen 
dalším významným mandatorním 
výdajem. Vnímáme, že některé 
agendy by bylo vhodné na čeláko-
vické radnici vyřizovat. Proto jsme 
vstoupili do jednání s Minister-
stvem vnitra, aby náš Městský 
úřad mohl zabezpečovat agendu 
občanských průkazů a cestovních 
pasů. Tuto agendu by zabezpečo-
val odbor pro občanské záležitosti 
ve svých prostorách, které by byly 
dovybaveny technikou. Takže za 
nás – statut obce s rozšířenou 
působností v celém rozsahu 
nikoliv, ale zabezpečování agendy 
občanských průkazů a cestovních 
pasů jednoznačně ano.

l  Miloš Choura, zastupitel

V otázce kladů a záporů obce 
s rozšířenou působností zajíma-
jí občany asi jenom klady. Je 
pravdou, že veliká chyba se stala 
v roce 2002, kdy se změnil zákon 
a nabídku zřízení obce s rozší-
řenou působností Čelákovice 
odmítly. V současné době by bylo 
složité a také drahé toto změnit. 
Na druhou stranu jsou Čelákovice 
třetím největším městem okresu 
a po celé republice je spousta 
daleko menších obcí, které mají 
statut obce s rozšířenou působ-
ností. Určitě by se obyvatelům 
líbila možnost vydávání průkazů 
v místě bydliště, evidence vozidel 
a další služby, které má zajišťovat 
obec s rozšířenou působností. Do-
stupnost Úřadu práce, pobočky 
České správy sociálního zabezpe-
čení a Finančního úřadu by mohla 
být ještě nadstavba povinných 
agend. Dle mého názoru by zřízení 
obce s rozšířenou působností bylo 
občany vítané. Zejména by toto 
uvítali senioři, občané se zdravot-
ním postižením a matky s dětmi, 
aby nemuseli dojíždět do Prahy. 
Je zde ale také varianta jednat 
o zřízení pouze detašovaných 
pracovišť.

l  Zdeňka Tichá, zastupitelka

Po zrušení okresních úřadů 
převzalo 1. ledna 2003 zhruba 
80 % jejich působnosti 205 obcí 
s rozšířenou působností (ORP), 
které jsou mezičlánkem přenese-
né působnosti samosprávy mezi 
krajskými úřady a obecními úřady 
a mají oproti ostatním obecním 
úřadům některé oblasti působ-
nosti navíc, jak pro svůj správní 
obvod, tak pro další obce v okolí. 
Od počátku probíhá diskuse o je-
jich financování, od roku 2016 by 
mělo dojít k valorizaci příspěvku 
státu na tzv. přenesenou působ-
nost o jedno procento. Finanční 
zátěž je to však obrovská – více 
úředníků musí mít více kanceláří, 
vzrůstají mzdové náklady a režie. 
V současnosti by především 
postupně a co nejrychleji mělo 
docházet k elektronizaci veřejné 
správy, jíž se zvýší reálná do-
stupnost úřadů, a zároveň by se 
měly zlepšovat již fungující služby, 
k nimž patří např. mobilní pra-
coviště, s nímž vyjíždějí pracov-
níci ORP za občany pro podání 
a převzetí žádosti o občanský 
průkaz v případech dlouhodobých 
zdravotních problémů i některých 
dalších.

l  Petr Bařina, zastupitel

Než uvedu některá pozitiva i ne-
gativa, chci jednoznačně říct: Ano. 
Je třeba, aby naše město byla 
„obec s rozšířenou působností“.
Byla chyba, že již asi před 10 lety 
se na tuto výzvu nezareagovalo, 
když ta možnost tehdy byla…
A o co v podstatě jde?
Kdybychom byli obcí s rozšířenou 
působností, tak by naši občané 
nemuseli dojíždět např. do St. 
Boleslavi pro nové občanské či 
řidičské průkazy nebo pasy. Obec 
by mohla řešit na vyšším stupni 
otázky související se stavebním 
řízením, územním plánováním, pa-
mátkovou péčí či dopravně správ-
ní agendu. Mohl by se do města 
vrátit živnostenský úřad atd.
Vím, že pro výkon těchto nových 
agend město vhodné nebytové 
prostory ve vlastnictví má. Musely 
by projít jen rekonstrukcí a být 
vybaveny. Personální zabezpečení 
by se včas zajistilo. Je otázkou 
získání výše státního příspěvku na 
investice a příspěvku na činnost 
úředníka na rok. Tzn. jistě by 
to stálo vynaložení investičních 
a následně i mzdových prostředků 
pro tyto nové pracovníky úřadu 
z rozpočtu města.

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

l  Lenka Grygarová, zastupitelka

Zajištění výkonu státní správy 
v přenesené působnosti obcí se 
odvíjí od reformy veřejné správy, 
kterou došlo k decentraliza-
ci a přenesení kompetencí ze 
zrušených okresních úřadů na 
jednotlivé obce a jejich rozdělení 
z pohledu výkonu státní správy 
do tří kategorií. Čelákovice jsou 
v současné době obcí tzv. II. typu 
s pověřeným obecním úřadem 
vykonávajícím zákonem vymezený 
rozsah přenesené působnosti 
v určeném správním obvodu. 
Rozšíření kompetencí na „trojko-
vou obec“ je možné jen změnou 
legislativy a dále je nezbytné 
počítat se značnými náklady s tím 
spojenými. Příspěvek na výkon 
státní správy obcí je určen pouze 
na částečnou úhradu výdajů. Ne-
zahrnuje další náklady na rozšíření 
úřadu, technické a kancelářské 
vybavení, navýšení personálu 
a zvýšení požadavků na jeho kva-
lifikaci. Tyto náklady musí obec 
hradit ze svého rozpočtu. V ČR je 
205 obcí s rozšířenou působností. 
Hypotetický návrh na zařazení Če-
lákovic mezi tyto obce jde přímo 
proti Strategickému rámci rozvoje 
veřejné správy v ČR.

Zastupitel zvolený za TOP 09 se 
k tématu nevyjádřil.

Otázka
V čem spatřujete 

pozitiva a negativa 

statutu obce 

s rozšířenou 

působností pro 

Čelákovice?



str. 9www.celakovice.cz

Dne 13. července 2016 osla-
vila paní Magda MUDROVÁ 
osmdesáté páté narozeniny.
Radost, zdraví bez nesnází, ať 
naši Magdu v dalších letech 
doprovází.
Přejí Bartošovi za Záluží.
Poznámka redakce:
V červencovém Zpravodaji bylo chybně v gratu-
laci uvedeno, že se jedná o osmdesáté naroze-
niny. K chybě došlo při přepisu textu. 

V červenci 2016 oslavili výročí zlaté svatby 
manželé Rozálie a František TEPLIČANCOVI.
Hodně dalších pohodových let přejí synové Ka-
mil a Petr s dětmi.

Dne 15. srpna 2016 by oslavil své 70. narozeni-
ny pan Miroslav HALAMA.
Všichni, kdo jste jej znali, vzpomeňte na něj pro-
sím s námi. Vzpomíná rodina.

Dne 29. srpna 2016 uplynou 
2 roky od úmrtí našeho milo-
vaného manžela, tatínka a dě-
dečka pana Antonína KRÁT-
KÉHO.
S láskou a vděčností stále 
vzpomíná manželka, dcera 
a syn s rodinami.

Dne 30. 8. 2016 uplyne již 
10 let, kdy nás náhle navždy 
opustil pan František HÁJEK.
Stále vzpomíná rodina.

Výlet
•  odbor pro občanské záležitosti

Město Čelákovice zve seniory našeho města na 
výlet, který se bude konat 13. 9. 2016. Společně 
navštívíme výstavu „Zahrada Čech“ v Litomě-
řicích. Zájemci se mohou hlásit od 8. 8. 2016 
na odboru pro občanské záležitosti – sociálních 
věcí a zdravotnictví Městského úřadu Čelákovi-
ce nejpozději do 12. 9. 2016. Autobus zdarma! 
Vstupné si platí každý sám.

Poznávací procházka
Dne 6. 9. 2016 se koná poznávací procházka po 
Čelákovicích (v ulicích Rybářské a Kostelní) s Iva-
nem Vaňouskem. Sraz je v 14.00 hod. u radnice.

Informační vývěsní skříňka pro seniory je umís-
těná mezi okny na obchodě v Masarykově ulici  
č. p. 226. Z ní se dozvíte, kdy a kde se co koná. 
Kontakty – e-mail: anybety@seznam.cz nebo 
seniori@celakovice-mesto.cz, tel.: 608 750 633.

INFORMACE, DOPISY

•  Roman Přívozník, předseda osadního výboru Záluží 

Dne 23. června 2016 se na hřišti v Záluží konal opožděný Dětský den. Na hřišti se sešlo celkem 38 
dětí, kterým byly připraveny různé atrakce. Dobrá nálada panovala po celé odpoledne, nepodařilo 
se ji narušit ani několika přeháňkami deště. Přístup dětí k jednotlivým atrakcím byl aktivní, mnohdy 
do splnění atrakce byli zataženi i jejich rodiče či prarodiče. Dětem bylo umožněno nahlédnutí do 
služebního vozidla Městské policie Čelákovice, které dvojice strážníků ochotně ukázala a předvedla. 
Celé zábavní odpoledne bylo ukončeno příjezdem čelákovických hasičů, kdy v jejich provedení na-
foukaná pěna do výše asi 2 metrů rozzářila oči všech dětí na maximum.
V závěru bych chtěl poděkovat pí Martině Maříkové a členům osadního výboru Záluží za aktivní 
přístup k pořádání této akce, za poskytnutou pomoc pak hasičům města Čelákovic, strážníkům MP 
Čelákovice, městu Čelákovice, ale i dalším osobám, které přiložily ruku k dílu, aby slavnostní odpo-
ledne proběhlo v dobré náladě. Z výše uvedeného je zřejmé, že vydařené odpoledne by nebylo bez 
aktivní účasti zúčastněných dětí, kterým patří také velké dík společně i s jejich doprovodem.

Dovádění v pěně. Foto: archiv OV Záluží

seniori

spolecenská kronika

Dětský den v Záluží

Plyn nesyčel z trouby, ale z garáží
Dne 5. 7. 2016 v 17.48 hod. dostala hlídka MP 
varovnou SMS od Hasičského záchranného 
sboru, že je hlášen únik plynu z garáží pod no-
vostavbou na náměstí. Hlídka zasáhla na místě 
společně s místními dobrovolnými hasiči, PČR 
Čelákovice a HZS Stará Boleslav. Únik byl hasi-
či potvrzen a byl vyrozuměn správce budovy. 
Jednotka HZS odvětrala prostor a spolupraco-
vala s plynaři na zajištění bezpečnosti. 

Vyvrácený poklop kanálu
Ve čtvrtek 7. 7. 2016 ve 12.16 hod. oznámila 
občanka, že v ulici Ve Vrbí je vyvrácené víko od 
kanálu. Hlídka MP víko usadila na místo a infor-
movala Technické služby Čelákovice, aby moh-
ly stav kanálu zkontrolovat. 

Nález peněženky
V pátek 8. 7. 2016 v 10.00 hod. oznámil za-
městnanec Technických služeb Čelákovice, že 
před obchodním domem TESCO nalezl zelenou 
síťovou tašku, v které byla pánská peněženka, 
písemnosti a leták OD TESCO. Hlídka MP našla 
v peněžence 2 692 Kč v hotovosti. Díky tele-
fonnímu číslu na jedné z písemností byl majitel 
vypátrán. 86letý muž z Čelákovic nález přesně 
popsal, a proto mu mohla být taška s peněžen-
kou vrácena. 

Asistence při řešení pytláctví
V sobotu 16. 7. 2016 v 20.15 hod. telefonicky 
požádali členové Rybářské stráže o asistenci při 
zákroku u Labe, kde lovila skupina asi dvaceti 
lidí bez rybářských průkazů. Hlídka se dostavila 
na místo a Rybářské stráži po celou dobu řešení 
přestupků asistovala. 

Musíme si pomáhat
Dne 17. 7. 2016 v 14.45 hod. bylo hlídce MP te-
lefonicky oznámeno, že z domu v ulici Rybářské 
vychází nějaký křik. Hlídka na místě zjistila, že 
o pomoc volala matka, jejíž syn prodělal epilep-
tický záchvat. Sama byla nepohyblivá a nemoh-
la vstát z křesla. Hlídka přivolala záchrannou 
službu, jež ošetřila jak syna, tak matku. 

Otevřené a svítící vozidlo
V pondělí 18. 7. 2016 v 19.05 hod. telefonicky 
oznámil občan, že v ulici Rumunské stojí vozidlo 
a má rozsvíceny přední světlomety a pootevřené 
okénko. Hlídka MP zjistila prostřednictvím Poli-
cie ČR majitele vozidla a o věci ho informovala. 

Moc rychlé zadržení pachatele
V úterý 19. 7. 2016 v 9.30 hod. byla MP požádá-
na Policií ČR o spolupráci při zásahu proti muži, 
jenž se u tenisových kurtů dobýval do vozidel 
zaparkovaných ve sportovním areálu. Muž byl 
viditelně pod vlivem návykových látek, na vý-
zvy hlídky nereagoval, pokusil se z místa odejít 
a při pokusu o zadržení dokonce fyzicky napadl 
jednoho strážníka. Hlídka ho za pomocí hmatů 
a chvatů sebeobrany zpacifikovala a nasadila 
mu pouta. Věc byla předána Policii ČR k dal-
šímu šetření, ale nakonec se nepodařilo nalézt 
žádné vozidlo, které by bylo poškozeno nebo by 
do něj bylo provedeno vloupání. 

731 136 156
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TOUŠEŇSKÝ LABSKÝ MLÝN
Ve 13. století byla Toušeň jako jeden z věnných 
statků zdrojem příjmů českých královen a zdejší 
pevný hrádek jejich útočištěm. V 1. třetině 14. 
stol. dal král Jan Lucemburský Toušeň do zásta-
vy pánům z Michalovic, včetně labského mlýna. 
Ten je písemně doložen v r. 1370. Stál, respek-
tive stojí v těsném sousedství bývalého hrádku, 
který si oblíbil i římský císař a český král Karel IV. 
Významným obdobím v historii hrádku a mlýna 
je jejich přestavba z počátku 16. stol., kterou za-
hájil pražský primátor Jan Pašek z Vratu, tehdy 
majitel Toušeně. Z tohoto období je také zpráva 
o požáru mlýna v r. 1530. V letech 1536–1547 
měl Toušeň s mlýnem šlechtický rod Krajířů 
z Krajku. Po r. 1547 převzal mlýn od české krá-
lovské komory Jan Rohan ze Spálených mlýnů 
pražských s manželkou. V letech 1568–1569 
byla dokončena jeho renesanční úprava, která 
je dosud viditelná jako sgrafitová omítka na vý-
chodním a jižním průčelí přilehlého pozůstatku 

hradního zázemí (nyní č. p. 30). Mlýn měl teh-
dy 4 moučná kola, 1 stupní a pilu. Voda k nim 
přitékala ze zdrže mlýnského jezu na Labi ná-
honem odděleným od hlavního toku ostrůvkem.  
V r. 1556 Rohanové prodali mlýn s císařským 
svolením Cypriánovi z Kochánku, který později 
získal právo užívat erb Roudnického z Mydlova-
ru. Kolem r. 1700 přešel mlýn do správy bran-
dýského panství a v lednu 1759 vyhořel. Spále-
niště koupil v r. 1760 Jan Bodlák, ale jako mlýn 
(nyní č. p. 31 v Mlýnské ul.) již budovu po obno-
vení nepoužíval on ani jeho potomci.

MLÝNY V ZÁPECH
Jsou doloženy např. v letech 1543 (v držení 
bratrů Zdeslava a Jetřicha Vrábských z Vrábí), 
1560 a 1586, což může být důkazem i jejich dří-
vější existence. Tyto a další zmínky související 
s opravami nebo zánikem se týkají mlýnů pod 
tvrzí, Podkostelního a Kabelína. Např. v žádos-
ti rychtářů několika obcí císaři Ferdinandovi III. 
z r. 1652 o odpuštění roboty jsou zmíněny záp-
ské mlýny Pavla Vlasáka a Kabelín Jana Antoše 
jako zcela „zkažené“. Zdrojem vody pro zápské 
mlýny byly potoky tekoucí od Zelenče, Svémys-
lic a od Ostrova, v údolí zvaném Sum (z něm. 
sumpfig – bažinatý) již spojené.
Panský mlýn na potoce pod zápskou tvrzí 
– (tvrz potvrzena v r. 1507 částí zachovaných 
zemských desek) byl v r. 1547 v přímé sprá-
vě brandýského panství. V urbáři z r. 1651 je 
uveden jako kamenný o 2 moučných kolech  
a 1 stupním. Mlýn míval nedostatek vody, ne-
mohl mlít trvale a býval pronajímán po týdnech. 
V průběhu třicetileté války vyhořel, zpustl a ča-
sem zanikl. Připomíná ho mlýnský kámen vsaze-
ný do severního průčelí stodoly u domu č. p. 17.
Mlýn Podkostelní – v seznamu mlýnů na Bran-
dýsku z r. 1547 je uveden jako poplatný, to 

znamená, že držitel z něj odváděl panství určité 
dávky. V r. 1590 byl krátce v držení podzámec-
kého brandýského mlynáře Viktorina Houzera. 
Po něm je v témž roce jmenován mlynář Jan Tá-
borský. Ve třicetileté válce, konkrétně v r. 1631 
za mlynáře Pavla Vlasáka, zničili mlýn vojáci. 
Mlynář Vlasák obnovil mletí až po 25 letech. Od 
té doby do r. 1928 změnil mlýn svého majite-
le ještě 29x. V letech 1908 a 1910 byl (tehdy již 
válcový) poškozen požárem. Ani po četných 
přestavbách neztratila jeho dnes třípodlažní bu-
dova č. p. 41 barokní charakter. Voda z přilehlé-
ho (v 50. letech 20. stol. zasypaného) rybníka 
stačila na 8 hodin mletí.
Mlýn Kabelín (Kabelec) – jeho výhodou byla 
poloha v údolí Sum na potoce pod rybníky s do-
statkem vody k pohonu mlýnských kol. Ryb-
niční hráze jsou dosud v terénu viditelné. V se-
znamu mlýnů na Brandýsku z r. 1547 je Kabelín 
uveden mezi poplatnými. V r. 1586 prodával 
rytíř Mikuláš Bryknar z Brukštejna Zápy císaři 
Rudolfovi II. V této souvislosti je v příslušném 
dokumentu zmíněn i tento mlýn, později v drže-
ní Pavla Kabelínského. V r. 1595, v držení Ma-
touše Houzera, měl 1 mlecí složení a 1 stupní 
kolo. Ve třicetileté válce, konkrétně v r. 1639, ho 
zničili Švédové a ještě 13 let (v r. 1652) je ve-
den jako ruina. Byl ale obnoven a v r. 1676 ho 
měl mlynář Jan Čížek. V pol. 19. stol. byl mlýn 
rekonstruován a vybaven strojním zařízením 
stejné firmy jako Labský mlýn v Čelákovicích.  
V r. 1913 vyhořel. Dnes třípodlažní budova č. p. 
46, s renesančním cihelným štítem na jižní stra-

Mlýny v Celákovicích  
a okolí

V loňském srpnovém Zpravodaji jsem slíbil pokračování stručného průvod-
ce po vodních mlýnech na levém břehu Labe a jeho přítocích. Tehdy jsme 
skončili mlýny čelákovickými. Nyní něco o mlýnu toušeňském, o mlýnech 
v Zápech a v Brandýse nad Labem.

Toušeňský mlýn – západní průčelí. Foto: -iv-

Okno s pozdně gotickým ostěním v západní stěně mlý-
na v Toušeni. Foto: -iv-

Podkostelní mlýn v Zápech. Foto: -iv-

„Stopa“ Panského mlýna pod zápskou tvrzí na č. p. 17. 
Foto: -iv- Mlýn Kabelín v Zápech – jižní průčelí. Foto: -iv-
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ně, stojí o samotě jihozápadně od Toušeně po 
levé straně silnice do Záp a neslouží už svému 
původnímu účelu.

MLÝNY V BRANDÝSE NAD LABEM
Vodní mlýny v této lokalitě jsou v archivních 
dokumentech uváděny již v r. 1317. Původně 
trhová ves se stala městečkem v první třetině 
14. stol. za pánů z Michalovic, kteří vybudovali 
nad brodem přes Labe hrad. Pokud byl mlýn na 
levém břehu Labe dříve, patřil by asi k boleslav-
skému hradu, protože o mlýnu na pravém (bo-
leslavském) břehu řeky není do 12. ani 13. stol. 
zatím nic známo. Z tohoto období totiž pochází 
tak zvaná Zakládací listina Staroboleslavské ka-
pituly, v níž je jmenován mlynář Ctěn. Lze tedy 
předpokládat, že zmínka o mlynáři se vztahova-
la buď k dnešnímu brandýskému mlýnu, nebo 
k jinému, dosud neznámému. V této souvislosti 
je zajímavé, že ve 30. letech 20. stol. byly prý 
při hloubení základů budovy Okresní hospo-
dářské záložny (dnes budova České spořitelny) 
v Brandýse objeveny zbytky románské stavby 
z doby před vznikem trhové vsi, s nimi zbytky 
dřevěné hráze a stopy vodního koryta. His-
torici se tehdy domnívali, že jde o pozůstatky 
románského vodního mlýna na potoce, tekou-
cího kdysi od jihu. Konkrétnější písemné zmín-
ky o brandýských panských mlýnech na Labi, 
včetně Podzámeckého, jsou z období po roce 
1502, kdy panství po vymření rodu Tovačov-
ských z Cimburka postupně, v rámci dědických 
vztahů, přecházelo do rukou šlechtického rodu 
Krajířů z Krajku. Krajíři měli mlýny až do konfis-
kace majetku v r. 1547 za účast ve spiknutí proti 
císaři Ferdinandovi I. Za Rudolfa II. (1576–1611) 
se brandýský zámek stal císařovým hlavním mi-
mopražským sídlem a Brandýs v r. 1581 králov-
ským komorním městem. Spolu se zámkem se 
královská komora starala o pivovar a o všechny 
panské mlýny (Podzámecký, Toušeňský a Lab-
ský v Čelákovicích).

Podzámecký mlýn – někdy býval nazýván také 
Na Velkých, nebo Schubertův. V r. 1547 byl 
shledán jako zchátralý a na základě císařského 
rozhodnutí opraven. Součástí opravy bylo i zří-
zení zvláštního mlýnského kola k čerpání vody 
do zámku. O něco později se uskutečnily další 
úpravy. Západní a východní průčelí kamen-
né mlýnské budovy dostala při této příležitosti 
renesanční štíty. Mlýn byl rozšířen o jižní, nižší 
část a o nové povodnice. Mlýnská kola byla 
po obou stranách budovy. V areálu mlýna je 
v historických pramenech z období Rudolfa II. 
zmiňována i brusírna drahých kamenů. Na pro-
tilehlé straně mlýnského jezu je v r. 1591 uvá-
děna pila. Ve třicetileté válce mlel mlýn mou-
ku střídavě pro císařské vojáky a pro Švédy.  
V r. 1640 dvakrát vyhořel, z toho 13. března byl 

spálen na příkaz švédského generála Banéra 
před ústupem Švédů z Brandýsa. Z písemných 
záznamů byla převzata jména mlynářů, kteří se 
významně zapsali do historie Podzámeckého 
mlýna v 16. a 17. století. Za Viktorina Houze-
ra, který pracoval ve mlýně 40 let, byl zásad-
ním způsobem opraven po převzetí královskou 
komorou (1570–1577). Mlynář inicioval i opravu 
s cílem zvýšit odolnost mlýna proti povodním 
(1587 a 1603). Jiří Želetavský půjčil v r. 1632 
obilí císařské posádce brandýského zámku, aby 
po odchodu Sasů nehladověla. Jiří Žehrovský 
prodal obilí před příchodem Švédů v r. 1634, 
kteří ho za to pak týrali. Václav Antoš, původně 
čelákovický mlynář, zachránil mlýnské stroje při 
prvním požáru mlýna v r. 1640. Informace o vy-
bavení mlýna lze s využitím dostupných prame-
nů ve stručnosti shrnout takto:
•  Po opravě v r. 1603 měl 10 moučných kol  

a 3 stupy.
•  Urbář z r. 1651 informuje o dvou mlýnicích, 10 

moučných kolech, 16 stupách a o povodnici 
pro velké vody se 4 koly moučnými a 2 stup-
ními.

•  Jako součást panského hospodářství v r. 
1713 je uváděn o 11 složeních a 6 stupách 
i s povodnicemi.

•  V r. 1785 byl prodán v dražbě. Vydražil ho 
Matěj Panocha jako velkou budovu s 10 koly 
s povodníky a o 3 složeních. Prodejem přešel 
mlýn do vlastnictví mlynářů.

V pol. 19. stol. získala mlýn rodina Schubertů, 
která jej měla až do znárodnění v r. 1948. Po  
r. 1990 ho získal v restituci opět soukromý vlast-
ník. Dnešní Mlýn Brandýs, Na Celné, č. p. 389/7 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, je budova 
stojící v prostoru původního mlýna.
Mlýn na hrázi Hrušovského rybníka – na hrá-
zi rybníka, zvaného tehdy také Netušil, byl v r. 
1750 na místě původního mlýna postaven nový 
poplatný mlýn „Na Hrázi“. Jeho prvním mlyná-
řem byl Jan Černý. Od té doby do začátku 20. 
stol. se ve mlýně vystřídalo 10 majitelů. Kamen-
ná barokní budova mlýna (Výletní ul. č. p. 46) 
s mansardovou střechou se v dnešní městské 
části Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi 
s názvem Hrušov zachovala dodnes. V kronice 
obce Vrábí je záznam o oblibě mlýna v období 
1. sv. války: „Mlýn tento zvláště po čas války byl 
stále vyhledáván rolníky z celého okolí, kteří by-
vše obtěžováni stálými rekvizicemi dávali si sem 
mlíti obilí, které jim bylo buďto ponecháno pro 
jejich potřebu, nebo ušlo zraku hledajících čet-
níků a vojáků…“.
Mlýn pod Vrábským rybníkem – po r. 1547 
byl v přímé správě brandýského panství. V ur-
báři z r. 1651 je uveden jako jeden ze tří mlýnů 
městských na Brandýském potoce (mlýny Po-
povický, pod Vrábským rybníkem a „při městě 
Brandejse“), ale v témže roce je zmiňován jako 
již zaniklý, později (kolem r. 1718) využitý jako 
obydlí revírníka. Zánik mlýna zřejmě souvisel 
se zrušením Vrábského rybníka. Původní mlýn-
ské stavení bylo kamenné, se 2 moučnými koly 
a jedním stupním. Býval využíván hlavně při vel-
kých povodních. 
Mlýn potoční na Nižším Hrádku – Nižší Hrá-
dek, původně samostatná ves, je nynější část 
Brandýsa kolem ranně gotického kostela sv. 
Vavřince z 2. pol. 13. stol. Je pravděpodobné, že 
v té době již existoval i mlýn. V r. 1596 je v sou-
vislosti s mlýnem uváděno jméno Jan Potoční. 
Mlýnskými koly točila voda Vinořského potoka 

(zvaného také Valcha nebo Chobot), zdržovaná 
Hrušovským rybníkem. V r. 1618 a ještě o 10 
let později patřil mlýn o 2 složeních a s malým 
rybníkem jakémusi Jiřímu Sajzýnekru z Tarno-
vic. Od jeho zetě jej v r. 1651 přikoupil hrabě 
Rudolf Morzin ke svému dvoru. Morzinský dvůr 
i s mlýnem koupila v r. 1715 obec Hrádek a po 
necelých 30 letech získala jeho prodejem Vác-
lavu Volavkovi peníze na opravu radnice. Od té 
doby do počátku 20. století prošel mlýn rukama 
dalších 13 majitelů hlavně z mlynářských rodin 
Vnoučků, Panochů a Hyklů. V září 1827 vznikl ve 
mlýně požár, který se podařilo uhasit. Budova 
stojí v dnešní ulici Na Potoce č. p. 1774/3.
Pilský mlýn – na pravém břehu labského ra-
mene, proti Podzámeckému mlýnu je v r. 1591 
zmíněna pila (viz výše) na vodní pohon, kte-
rá byla postupně rozšířena na mlýn, tak zvaný 
Pilský. V souvilslosti se záznamem o prodeji  
v r. 1773 je kromě pily zmínka o dvou mlýn-
ských složeních na spodní vodu a 1 jahelce.  
V r. 1863 byl celý objekt přestavěn na mlýn. Od 
počátku 20. stol. do r. 1948 patřil rodině Šorelů. Ve  
20. letech 20. stol. vznikla spojením Podzámec-
kého a Pilského mlýna, včetně vodní elektrár-
ny, obchodní společnost Schubert a Šorel. Po  
r. 1948 byl Pilský mlýn znárodněn a jeho zaříze-
ní demontováno. V r. 1990 byly mlýnské budovy 
v restituci vráceny. 

Vodní mlýny v okolí Čelákovic byly samozřejmě 
i na pravém břehu Labe a na jeho pravostran-
ných přítocích. U šporkovského dvora Karlov 
a v Byšičkách, oba poháněné vodou potoků 
Mlynařice a Černava, mlýn ve Skorkově na Ji-
zeře „spláchnutý“ povodní v r. 1608 a už neob-
novený a možná i další mlýn na Jizeře v zaniklé 
lokalitě Opočno. Víte co? Zkuste „zapátrat“ také 
sami.

Téma zpracoval
Ivan Vaňousek

Potoční mlýn na Nižším Hrádku v Brandýse n. L. – do-
bová kresba z r. 1930. Zdroj: soukromý archiv

Podzámecký mlýn v Brandýse n. L. kol. r. 1860 – po-
hled od severu. Zdroj: soukromý archiv

Podzámecký a Pilský mlýn (žluté objekty na obou bře-
zích Labe se stylizovanými koly) v Brandýse n. L. na 
mapě z r. 1842 s vyznačením labského jezu mezi nimi. 
Zdroj: soukromý archiv
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Společník na cestu – 
nová služba knihovny

•  Soňa Husáriková, ředitelka

V úterý 19. července byla slavnostně uvedena 
do provozu knihovnička na nádraží za účasti 
starosty města Josefa Pátka, místostarosty 
II Petra Studničky, vedoucí odboru školství, 
informací a kultury Marie Vávrové a dalších. 
Knihovna se tak připojila k projektu knihoven 

v ČR Kniha do vlaku. Cílem projektu je po-
pularizace čtení, zpříjemnění jízdy cestujícím 
a zároveň dát starším knihám šanci najít si své 
čtenáře. 
Pravidla půjčování jsou jednoduchá. Cestující 
si vybere knihu podle svého vkusu a vezme si 
ji s sebou do vlaku. Po přečtení ji může vrátit 
zpět na místo nebo zařadit do nádražní knihov-
ny v místě, které je do projektu také zapojeno. 
Všechny knihy z knihovny jsou opatřeny na 
hřbetu logem knihovny a uvnitř kontaktem s e-
-mailovou adresou, na kterou mohou cestující 
poslat zprávu o tom, kam až společně s knihou 
docestovali.
Kolektiv knihovny vám přeje příjemné cestování 
s knihami.

Sedmdesát let studia Bratři v triku
V Oblastním muzeu Praha-východ, Masaryko-
vo náměstí č. p. 97, Brandýs nad Labem – Sta-
rá Boleslav, probíhá do 25. 9. 2016 unikátní 
výstava „Sedmdesát let studia Bratři v triku“, 
která představuje část bohaté historie a pro-
dukce nejúspěšnějšího českého studia kresle-
ného filmu.
Od 2. poloviny 40. let 20. století provázejí jeho 
filmy generace českých diváků od dětství až po 
dospělost. Navzdory době, která uplynula od 
jejich dokončení, dodnes šíří slávu české kul-
tury i v zahraničí. 
Mnohé z vystavovaných originálních exponátů 
jsou zapůjčeny ze soukromých sbírek a dosud 
nebyly veřejně předvedeny. Výstavu pořádá ve 
spolupráci s Oblastním muzeem Praha-východ 
Jana Sommerová.

Soundtrack Poděbrady
sobota 27. 8. 2016, Poděbrady – okolí zámku 
a lázeňská kolonáda
0. ročník unikátního mezinárodního festivalu 
filmové hudby a multimédií představí filmovou 
hudbu s velkoformátovými projekcemi na zá-
mek. Festival se tentokrát uskuteční v sobotu 
27. srpna, další ročníky pak vždy o posledním 
prázdninovém víkendu.
Soundtrack Poděbrady nabídne po celý den 
živé orchestry a big bandy, pop a rock kapely 
i elektroprojekty. Představí nejlepší filmovou 
hudbu a multimédia včetně počítačových her, 
video mappingu, nebudou chybět dětské hu-
dební programy. Festival od 20.30 hod. završí 
koncert tělesa Soundtrack Orchestra pod ve-
dení Martina Kumžáka s vizuální show, kterou 
bude možné sledovat z okolí zámku, náměstí, 

mostu a druhého břehu Labe. Iniciátorem pro-
jektu a autorem filmové a scénické hudby je Mi-
chal Dvořák. Režie večera Michal Caban. Více 
informací na http://soundtrackfestival.cz.

Slavnosti na tvrzi ve Vyšehořovicích
sobota 3. 9. 2016 od 14.00 hod. do setmění
Tak jako v letech minulých se i letos uskuteční 
„historické slavnosti“ na tvrzi ve Vyšehořovicích. 
Co všechno zde na vás čeká? Prohlídka tvrze 
s odborným výkladem, vystoupení skupin histo-
rického tance a šermu, divadelní představení pro 
děti i dospělé, jízda na ponících, skákací hrad.
Zároveň od 15.00 hod. proběhne bohoslužba 
v kostele sv. Martina s následným koncertem 
Dagmar Kučerové. Více informací na http://
www.vysehorovickatvrz.cz, https://www.face-
book.com/TvrzVysehorovice.

pozvánka do okolí

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 je v knihovně zavřeno z důvodu  

malování a čerpání dovolené.
• Pobočka knihovny v Sedlčánkách přechodně uzavřena z důvodu  

rekonstrukce objektu.

Slavnostní zahájení provozu knihovničky na nádraží. 
Zleva Soňa Husáriková, ředitelka Městské knihovny, 
a Josef Pátek, starosta města Čelákovic. Foto: -dv-

•  jer

Spolek pro varhanní hudbu a Rada starších 
CČsH uspořádaly 25. června v Husově sboru 
v Čelákovicích poslední koncert před prázd-
ninami. Místo konání bylo zvoleno vzhledem 

k lepšímu stavu varhan než v katolickém 
chrámu – ovšem kvůli výpadku elektrického 
proudu (zřejmě v souvislosti s bouřkami) se 
do poslední chvíle nevědělo, zda bude nástroj 
funkční. Nakonec hrál, ale jeho nízké ladění 
prakticky znemožnilo využít ho k posílení zvu-
ku smyčcového orchestru. Jana Otáhalová 
tak přednesla jedině dvě sólové skladby J. S. 
Bacha: Preludium a fugu c moll a poté Fugu 
d moll. Její výkon byl asi poznamenán tech-
nickými problémy před koncertem – zřejmě 
proto se soustředila na technicky spolehlivé 
provedení a spíše rezignovala na  agogickou 
a výrazovou artikulaci.
Sbor doprovázený orchestrem Continuo da 
chiesa, se pod taktovkou Karla Louly před-
stavil v Mozartově Ave verum a Laudate Do-
minum (což je samostatně hrávaná část Ve-
sperae solennes de confessore, napsaných 
pro salcburskou katedrálu). První zvukový 
dojem z asi čtyřicetičlenného smíšeného 
sboru (v němž jsou mužské hlasy ve výrazné 
menšině v počtu sedmi!) byl pozitivní – poz-

ději se ale projevil sklon k dynamické forzi, 
pravděpodobně způsobené snahou dirigenta 
o intenzívní vyjádření obsahu. Je také pravdě-
podobné, že v pražském chrámu je jiná akus-
tika, s dozvukem, nikoli tak suchá jako v čelá-
kovickém Husově sboru (kde se navíc zpívalo 
od oltáře, nikoli z kůru).
Hlavním bodem programu byla Schubertova 
mše č. 2 G dur. Zvláště zaujal výkon dvou 
sólistů ze sboru, sopranistky Jany Linharto-
vé a tenoristy Jana Budiše – jejich hlasy zně-
jí přirozeně, oba prokázali dobrou techniku 
i výrazové schopnosti. Koncert měl výrazný 
úspěch, účinkující ještě provedli jako přídavek 
oblíbené Händlovo Alleluja.
Po velkém hudebním zážitku z koncertu sbo-
ru a orchestru Musica Florea věnovaného dílu 
Jana Zacha je vhled do současné figurální 
hudby nesporně velmi zajímavou zkušeností.
(Pražský chrám sv. Ducha je nynějším půso-
bištěm dlouholetého čelákovického duchov-
ního správce P. Richarda Scheucha, nositele 
Výroční ceny města Čelákovic za rok 2015.)

Chrámový sbor sv. Ducha z Prahy

Chrámový sbor sv. Ducha z Prahy doprovázený orches-
trem Continuo da chiesa, pod taktovkou Karla Louly. 
Foto: M. Kopecký
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Jitka Vrbová opět  

v Čelákovicích
•  Štěpánka Gebellová, Spolek přátel čeláko-

vického muzea

Po 4 letech poctí čelákovické publikum oblíbená 
a nestárnoucí jazzová, swingová a folková zpě-
vačka Jitka Vrbová za doprovodu LTW tria. Kon-
cert se bude konat v případě příznivého počasí 
na nádvoří Městského muzea, jinak v Síni Jana 
Zacha v sobotu 20. srpna 2016 od 16.00 hod.

STATEK FEST 2016
Hudební festival STATEK FEST se uskuteční 3. 9. 2016 od 14.00 hod.  

Na Statku v Rybářské ulici č. p. 154.

PROGRAM:

FOUR DIVIDES FIVE (Praha) 14.00–14.30 hod.

CLOX (ČelEj) 14.45–15.15 hod.

DOBRO (Praha) 15.30–16.00 hod.

STEEL HEAVEN (Nymburk) 16.15–16:45 hod.

WILD MUSIC WALKERS (Praha) 17.00–17.30 hod.

NĚCO (Týnec nad Labem) 17.45–18.15 hod.

YETTI ON (Schelinger revival) 18.30–19.00 hod.

PIRANHA (Mladá Boleslav) 19.15–19.45 hod.

ZPĚVÁČCI SOKOLOV 20.00–20.30 hod.

OVČIE KIAHNE (Kacanovy) 21.00–21.45 hod.

LYNDON WOOD (ČelEj & UK) 22.00–22.45 hod.

AUTHENTIC (Střední Polabí) 23.00–23.45 hod.

Dobrovolné vstupné slosovatelné v 20.30–21.00 hod.!
(každých 50 Kč = 1 ks slosovatelná vstupenka). Více na facebook.com/irishmusicpub  

nebo www.irishmusicpub.cz.

Broučci oslnili a potěšili rodiny!
•  Zuzana Prokopovičová

První turnus příměstského muzikálového tábora je za námi. Děti měly pouhé 4 dny, aby zvládly 
texty, písně i choreografii muzikálu Broučci. Finální podoba vznikala pod vedením Kristýny Sklená-
řové, muzikálové herečky působící v pražských divadlech. Jednotlivé lekce vedly Nicole Dvořáková, 
absolventka brněnské baletní konzervatoře, a Olga Novotná, učitelka zpěvu v ZUŠ. Hudebního do-
provodu se báječně zhostila Magdalena Daňková. Všem mnohokráte děkuji za trpělivost, nápady 
a dobrou náladu, která nás provázela celým táborem. 
Velký obdiv sklidilo první vystoupení před veřejností, které se uskutečnilo v rámci Dne dětí pořáda-
ném v čelákovické prodejně TESCO ve čtvrtek 14. 7. 2016.
Závěrečné minuty tábora v pátek odpoledne pak patřily představení pro rodiče, prarodiče, souro-
zence a zvané. I to se velice povedlo! Děkujeme všem za podporu a těšíme se na další akci na 
viděnou. Pořízené fotografie a případné audiovizuální nahrávky možno sdílet na našem facebooku. 
Budeme rádi i za vaše příspěvky.
Aktuální plánované akce a nabídku kroužků pro školní rok 2016/2017 najdete již nyní na našich 
stránkách www.aktra.cz.

aktra.cz

Úspěch studentů  
tercie

•  Pavla Černá, učitelka

Tři studenti tercie Gymnázia Čelákovice, Anež-
ka Svobodová, Jan Vomastek a Štěpán Miku-
la, se zúčastnili studentské soutěže „Spotřeba 
pro život“ organizované časopisem dTest a pod 
záštitou europoslankyně Olgy Sehnalové. Té-
matem letošního ročníku bylo „Jak odolávat ná-
strahám marketingu“. Skupina našich studentů 
se tohoto tématu zhostila velice dobře a ve vel-
ké konkurenci obsadila svým časopisem Test IT 
krásné třetí místo. Odměnou jim bude pobyt ve 
Štrasburku na podzim tohoto roku.

Zkouška muzikálu Broučci. Foto: archiv spolku
…Takto si užíváme výuky na Gymnáziu… Foto: Jana 
Gollová, učitelka

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

J. A. Komenského 414
Čelákovice

gymnázium

Vzpomínka na prázdniny
•  Petr Kabát a Aleš Nekola

Dne 3. 9. 2016 od 14.00 hod. bude uskutečněna v Sedlčánkách na Zájezdě u pomníku akce „Vzpo-
mínka na prázdniny“, které se zúčastní příslušníci speciální jednotky Armády ČR, kteří předvedou 
ukázku techniky a výzbroje. Těšíme se na hojnou účast návštěvníků všech věkových skupin. Na 
závěr by měla být připravena pěna.
Zvou členové osadního výboru Sedlčánky.

Foto: archiv spolku
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Mateřské centrum Čelákovice
Volná herna pro veřejnost otevřena vždy ve 
čtvrtek a v pátek od 9.00 do 12.00 hod., rodinné 
vstupné 30 Kč/rodina. Od 10.00 hod. program 
(čt malováníčko, pá zpíváníčko, děti se progra-
mu ve velké herně nemusí zúčastnit, je otevřena 
i malá herna s kuličkami). Volnou hernu otvírá-
me ve čtvrtek 8. 9. 2016.

Kurzy předporodní přípravy
Každé úterý od 18.30 hod. Kontakt: pí Švecho-
vičová, tel.: 731 310 509, e-mail: svechovico-
va@centrum.cz.

Cvičení v těhotenství
Každé úterý od 17.30 hod. Kontakt: pí Švecho-
vičová, tel.: 731 310 509, e-mail: svechovico-
va@centrum.cz.

Miniškolka Mateřského centra
Od září bude opět otevřena každé úterý a středu 
od 8.00 do 12.00 hod. Přihlášky a info: M. Vlč-
ková, tel.: 737 647 968.

Zájmové kroužky 
Klub šikovných holek – pondělí, info: pí Jakub-
cová, tel.: 731 749 998;
skupinová hra na kytaru – úterý, info: p. Špeta, 
tel.: 728 660 493;
hra na keyboard – čtvrtek, info: pí Kubartová, 
tel.: 776 067 093;
španělština pro školáky – čtvrtek, info: pí Bartá-
ková, tel.: 605 930 066;
overbally v MŠ Rumunská a MŠ J. A. Komen-
ského – info: pí Vlčková, tel.: 737 647 968;
cvičení pro děti (1–4 roky) v Sokolovně – info: pí 
Vlčková, tel.: 737 647 968;
tanečně-pohybové hrátky pro děti (1 rok) – info: 
pí Ihnátková, tel.: 776 138 742;
hudební škola Yamaha – info: pí Železná, tel.:  
607 660 077.

Podzimní Rodičovská akademie v RC ROUTA
Workshopy na téma Výchova a vývoj dítěte 
s psycholožkou Danielou Saifrtovou. Info a při-
hlášky na tel.: 728 660 493.
23. 9. od 9.30 hod. – Vývoj dítěte ve věku 0–3 
roky
21. 10. od 16.00 hod. – Předškolní a školní dítě
25. 11. od 16.00 hod. – Puberta separace

Plavání s ROUTOU opět v září!
Podzimní kurz začíná 15. 9. 2016. Pro děti od 2 
do 3 let v časech 13.30, 14.00 a 14.30 hod., 2 
skupiny po 6 dětech v každém čase. Od 15.15 
hod. již trénujeme plavecké způsoby s dětmi od 
3 do 14 let. Pro zkušené plavce jsme zařadili do 
kurzů záchranářské plavání! 
V případě zájmu více informací – tel.: 721 
355 798, e-mail: routa-plavani@seznam.cz.

Angličtina s rodilým mluvčím
V MŠ J. A. Komenského, MŠ Rumunská a v RC 

ROUTA v pondělí, středu a pátek. Kurzy pro 
děti od 4 do 15 let, rozděleny dle jazykové úrov-
ně, možnost i zaměření jen na konverzaci. Pro 
zájemce zajišťujeme převody. Nově jsme pro 
zájemce kurzů založili „anglickou knihovnu“. 
Najdete zde knihy různé úrovně znalostí jazy-
ka! Otevíráme anglickou školičku i v pondělí od 
8.00 do 12.00 hod. pro děti od 3 let. Vždy pra-
cujeme jen s rodilými mluvčími! Informace – tel.: 
721 355 798, e-mail: routa-plavani@seznam.cz.

Klub náhradních rodin RC Routa
Pobyt pro pěstouny – muže a děti v pěstounské 
péči i vlastní děti.
Termín: 2.–4. 9. 2016, místo: louka u říčky Stře-
la mezi obcemi Bochov a Toužim u Karlových 
Varů, téma: specifika vztahu mezi pěstouny – 
muži a dětmi v pěstounské péči, program vede: 
Tomáš Frantík, pěstoun a otec 12 dětí, z toho 
7 dětí v pěstounské péči. Pobyt je zdarma pro 
pěstouny, kteří uzavřeli s RC ROUTA dohodu 
o výkonu pěstounské péče. Cena pro pěstou-
ny jiných organizací: 1 200 Kč. Pěstouni jiných 
organizací mohou požádat o úhradu organizaci, 
se kterou mají uzavřenu dohodu o výkonu pěs-
tounské péče. Kontakt: Lenka Slováková, tel.: 
603 538 763.

Služby pro osvojitele a zájemce o osvojení
Osvojitelům a zájemcům o osvojení nabízíme 
zdarma poradenství a informace, právní kon-
zultace a pomoc, psychologické konzultace, 
terapeutické služby pro děti. Tyto služby jsou 
v rámci projektu ROUTA JE TU OPĚT PRO VÁS 
a jsou podpořeny z dotačního programu Rodina 
a ochrana práv dětí MPSV. Projekt byl realizo-
ván s finančním přispěním Středočeského kraje 
a města Čelákovic. Kontakt: Jana Luhanová, 
tel.: 731 172 650.

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

•  Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek, Sdruže-
ní houbařů Čelákovice

Za první polovinu roku 2016 jsme jenom v ka-
tastrálním území Čelákovic zaznamenali vý-
skyt asi 75 druhů hub. Což je docela vysoké 
číslo zvláště vzhledem k suché zimě a také 
k minimálnímu zalesnění na území Čelákovic. 
Většinou se jednalo o běžné druhy, ale občas 
se objeví i druh vzácnější. V tomto povídání 
o houbách představíme dva méně obvyklé dru-

hy hub nalezené začátkem léta v Čelákovicích 
a v blízkém okolí.
Prvním druhem je muchomůrka šiškovitá 
– jedná se o jednu z nejmohutnějších mucho-
můrek rostoucích vzácně ve světlých lesích, 
parcích či alejích, převážně pod lipami nebo 
břízami. Vyznačuje se šedým kloboukem o prů-
měru 10-25 cm pokrytým nepravidelnými šupi-
nami. Dále až 20 cm vysokým třeněm s rýhova-
ným, časem mizejícím prstenem. Spodní část 
třeně je hlízovitě rozšířená, ale bez pochvy. Má 
také charakteristický pach, který nemusí být 
každému příjemný. V houbařských atlasech je 
uváděna většinou jako nejedlá, ale někdy i jako 
jedlá a dokonce i jako jedovatá – v tom se 
mykologové zatím nedokázali shodnout. Kaž-
dopádně se jedná o poměrně vzácnou houbu 
(na Slovensku je dokonce zákonem chráněná) 
a neměla by se ke konzumaci sbírat. Zaměni-
telná je především za v Čelákovicích se občas 
vyskytující vzácnou muchomůrku ježohlavou 
a za ještě vzácnější muchomůrku Vittadiniho, 
od kterých se liší především tvarem šupin na 
klobouku.
Druhým druhem je měcháč písečný. Jedná se 
o druh, jehož plodnice připomínají tvarem i bar-
vou starou bramboru napůl zanořenou v zemi. 

Roste v písčitých půdách nebo také na výsyp-
kách/haldách pod borovicemi nebo břízami, 
kde může vyrůst i ve větším množství – několika 
desítek kusů. Plodnice jsou 5 až 15 cm velké 
– kulovitého, hruškovitého či bramborovitého 
tvaru, někdy se sterilní stopkou. Bezpečně urči-
telný je po rozříznutí mladých plodnic – na řezu 
jsou charakteristické bělavé, žluté až žlutohně-
dé pecičky, které se v dospělosti od vrchu plod-
nice mění v rezavohnědý výtrusný prach. Ač jde 
v podstatě o polopodzemku, je tento druh řazen 
do řádu hřibotvarých hub. Jistou zajímavostí je 
také anglický název této houby „Bohemian truf-
fle“, což v překladu znamená „český lanýž“. 
Je to v principu jedlý druh – lze použít několik 
plátků mladé plodnice jako koření. Ve větším 
množství by měcháč pro svoji aromatičnost 
pravděpodobně způsobil trávicí potíže. V dřívěj-
ších dobách byl používán jako textilní barvivo. 
Zaměnit ho lze za velmi hojný pestřec obecný 
nebo za starší plodnici pýchavky.

Muchomůrka šiškovitá, Čelákovice, 23. 6. 2016. Foto: 
Miroslav Rudolf

Zajímavé nálezy hub začátkem léta

houbarské okénko

Další zajímavé nálezy hub budou k vi-
dění na připravované výstavě hub v ter-
mínu od 22.–24. 9. 2016 v Kostelní ulici 
43/6. Všichni jste srdečně zváni.
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•  Jiří Cháb, jednatel ZO Čelákovice

V červnu uspořádala základní organizace cho-
vatelů v Čelákovicích Místní letní soutěžní vý-
stavu drobných hospodářských zvířat. Výstavě 
předcházela spousta hodin přípravy od rozeslá-
ní přihlášek, zajištění školených posuzovatelů, 
tvorbu výstavních katalogů a stavbu klecí až po 
vlastní organizaci výstavy. Již ve středu jsme 
naváželi jednotlivá zvířata do připravených ex-
pozic, ve čtvrtek proběhlo posuzování a bodo-
vání zvířat, v pátek 17. 6. a v sobotu 18. 6. 2016 
byla výstava otevřena pro veřejnost.
Páteční dopoledne bylo rezervováno především 
třídám prvního stupně základních škol a mateř-
ským školám v Čelákovicích, ale bohužel nám 
počasí nepřálo. V průtrži, která řádila, skuteč-
ně žádná třída přijít nemohla. Naštěstí se po 
poledni počasí umoudřilo, a tak v odpoledním 

čase přišly děti s maminkami. V sobotu už bylo 
slunečno, tak již byla návštěvnost vyšší a zájem 
příchozích nás opět utvrdil v tom, že naše celo-
roční práce se zvířaty má smysl. Výstavu zhlédlo 
122 platících dospělých a přes 450 dětí.
Na výstavě bylo možno zhlédnout ve venkov-
ních expozicích 90 ks holubů, přes 80 ks králíků 
16 různých plemen, 28 ks drůbeže vodní i hra-
bavé a 38 ks exotického ptactva. Ve vnitřních 
prostorách pak na návštěvníky čekalo přes 80 
druhů plazů, obojživelníků a akvarijních rybek. 
V hale budovy probíhal i prodej akvarijních ry-
bek a poradna chovu zvířat. Vystavovaná zví-
řata pocházela z našich chovů a chovů členů 
dalších základních organizací z okolí. Přijeli nás 
podpořit kolegové z Jenštejna, Říčan, Brázdimi 
a Veleně. Jak jsem již předeslal, výstava byla 
soutěžní a naši chovatelé se v konkurenci ne-
ztratili. Z udělených 12 cen získali 5 cen cho-

vatelé naší ZO. Přítel Slovák za vodní drůbež 
– kachna kajuga, př. Cháb za kolekci králíků – 
německý obrovitý strakáč, čestné ceny za holu-
by mondén – př. Rejzl a př. Opletal, a za holuby 
staroholandský kapucín – př. Pikal ml.
Závěrem chci jménem svým i celého výboru 
ZO poděkovat všem návštěvníkům výstavy, 
žákům Střední zemědělské školy v Brandýse 
nad Labem za pomoc při oceňování, doktorce 
Myslivečkové za veterinární dozor, všem spon-
zorům a především městu Čelákovice. Bez vaší 
podpory a příspěvků by nebylo možné takovou 
akci zrealizovat. Těšíme se na viděnou v září na 
podzimní výstavě.

chovatelé

Letní výstava

•  Ivan Vaňousek

Od června do září tmavě růžově kvetoucí vy-
trvalá rostlinka opylovaná motýly, 15–50 cm 
vysoká.
Kde se vzalo zvláštní druhové jméno „kartou-
zek“ jednoho z několika dalších hvozdíků (mimo 
kartouzek hvozdíky např. lupenatý, zvaný „slzič-
ky Panny Marie“, nebo dva vzácnější „pyšný“ 
a „křovištní“) rostoucích na našich loukách? Prý 
tento druh s oblibou pěstovali kartuziánští mniši 
ve svých klášterních zahradách. Kartuziáni byli 
(možná ještě jsou) asketický mnišský řád, zalo-
žený v 11. stol. ve Francii v La Chartreuse (Šártr) 

u Grenoblu. Do Čech je přivedl král Jan Lucem-
burský ve 14. stol. S nimi tehdy možná přišel 
nejen známý likér „Šartréska“, který vyráběli, ale 
také náš kartouzek. Mohl tady ale být už dávno 
před nimi a oni si ho oblíbili. Dnes je, respekti-
ve býval hvozdík kartouzek jednou z typických 
lučních rostlin labské nivy. Přímo v Čelákovicích 
rostl hojně na louce svažující se k Labi v lokalitě 
mezi ulicemi Sukovou, Dukelskou a Jiřinskou. 
Rostl a kvetl – pak zmizel. Pro ty, kteří tam dnes 
bydlí v ulicích Miroslava Zachara, Jaroslava 
Kruckého a Kaplánkově ale vlastně pro všechny 
Čelákováky mám dobrou zprávu. Hvozdík kar-
touzek se tam vrátil a žije. Važme si toho. Hvozdík kartouzek v ulici Miroslava Zachara. Foto: -iv-

Hvozdík kartouzek

florbal

•  Martin Bajer

Dětské sportovní odpoledne
S ukončením sezony a s koncem školního roku 
uspořádala Orka tradiční dětské sportovní od-

poledne. Počasí se vydařilo, a tak se sportov-
ních úkolů zúčastnilo přes 60 dětí. Na jednot-
livých stanovištích museli soutěžící plnit různě 
náročné úkoly, a prokázat tak svou zručnost 
a sportovního ducha. Všem se podařilo úkoly 
úspěšně absolvovat, a tak byli všichni odmě-
něni drobnými cenami. Nechybělo ani tradiční 

opékání buřtů a tentokrát se mohli do sportov-
ního zápolení zapojit i rodiče. Poděkování patří 
všem, kteří se na pořádání podíleli.

Start do nové sezony
Do přípravy na novou sezonu se již aktivně 
zapojil mužský tým. V Národní lize, která star-
tuje v druhé polovině září, nás čekají opět silní 
soupeři. Kádr týmu prochází omlazovací kůrou, 
a tak se přípravy aktivně účastní několik mla-
dých hráčů hrajících v loňském roce juniorskou 
ligu. V rámci přípravy odehrajeme náročné pří-
pravné zápasy, v srpnu nebudeme chybět na 
tradičním turnaji Czech Open a naskočíme do 
poháru. Dětské kategorie čeká soustředění.

ORKA

Dětský den. Foto: Martin Bajer

Každou třetí neděli v měsíci se konají v chova-
telském areálu na adrese Stankovského č. p. 
1774, Čelákovice, od 8.00 do 11.00 hod. PRO-
DEJNÍ BURZY především akva-tera, s mož-
ností využít chovatelské poradny.

Nábor
Florbalový klub Orka přijímá od září 2016 
chlapce a dívky rok narození 2010 a mlad-
ší do florbalové sportovní předpřípravky za-
měřené na všestranný a zdravý pohybový 
rozvoj dětí. Přihlásit se můžete e-mailem na  
predpripravka@orka.cz.
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•  Petr Bambas, ředitel

První sportovní  
příměstský tábor byl 

velmi úspěšný!
Hned v prvním roce existence naší příspěvkové 
organizace jsme rozšířili nabídku příměstských 
táborů pro děti z Čelákovic a okolí o týdny plné 
sportu. Za sebou máme první dva turnusy, kte-
rých se zúčastnilo přes 50 dětí.

Ty měly jedinečnou šanci strávit dvě hodiny 
denně v Městském bazénu plaveckým výcvi-
kem pod vedením zkušených trenérek, nechy-
běla atletika ani fotbal na Městském stadionu, 

basketbal na víceúčelovém hřišti u bazénu 
a v případě nepřízně počasí jsme trénovali ve 
Sportovní hale Vikomt.
Třetí a poslední turnus proběhne v týd-
nu od 22. srpna a máme ještě pár volných 
míst, zájemci se mohou hlásit na e-mailu:  
info@sportcelakovice.cz.

Městský bazén
Nové filtry

V posledním červnovém týdnu proběhla pláno-
vaná výměna dvou pískových filtrů, které se sta-
rají o čistotu vody v Městském bazénu. Původní 
filtry dodané při stavbě bazénu v roce 2003 již 
řadu let přesluhovaly a byly v havarijním stavu. 
Současně s dodávkou nových filtrů francouzské 
značky MMC byl vysoutěženou dodavatelskou 
firmou Bazenservis, s. r. o., vyměněn i křemiči-
tý písek v celkové hmotnosti bezmála tři tuny 
v jednom filtru. Současně došlo k úpravám 
potrubí a armatur tak, aby bylo možné kdykoli 
v budoucnu vyměnit libovolný filtr za provozu. 
Původní zapojení totiž umožňovalo jen odpojení 
obou filtrů najednou, což mohlo kdykoli fatálně 
ohrozit provoz bazénu. Po březnové kompletní 
výměně filtrů vzduchotechniky (první v historii 
bazénu!) v Městském bazénu tak Čelákovická 
sportovní pokračuje v postupné nápravě zane-
dbaného stavu tohoto významného čelákovic-
kého sportoviště.

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 krouž-
ku se děti naučí základní dovednosti spojené 
s tímto sportem, jako je správné a účelné ve-
dení balonu, přihrávky, střelba na bránu a tý-
mová hra. Osvojí si základní pravidla. V tomto 
sportu jde o všestrannou obratnost ve vod-
ním prostředí, proto jsou hodiny velice pes-
tré a zábavné. Hodiny vodního póla budou 
rozděleny na kondiční přípravu, technickou 
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. Tě-
šíme se na vaši návštěvu!

Provozní doba
Otevřeno 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.

Sportovní příměstský tábor – fotbal. Foto: archiv ČESPO

Nové filtry v Městském bazénu. Foto: archiv ČESPO

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

Sady 17. listopadu 1753
Čelákovice

celákovická  
sportovní, p. o. 

Sportovní příměstský tábor – plavecký výcvik. Foto:  
archiv ČESPO
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•  Milan Šikl

Vítězem třetího ročníku letního mezinárodní-
ho turnaje prvoligových týmů o „Ministerský 
pohár“ se v první červencovou sobotu v Če-
lákovicích poprvé stali fotbalisté pražské 
Slavie, kteří v semifinále porazili nováčka 
slovenské Fortuna ligy Tatran Prešov i ve fi-
nále Slovan Liberec shodně 3:0.

Tradičně kvalitně obsazený turnaj, který byl 
v pořadí již třináctým, když připočítáme deset 
předchozích ročníků „O pohár starosty města“, 
měl na čelákovickém stadionu SK Union U Háj-
ku výbornou diváckou kulisu a nebyl skoupý na 
góly. Ligové týmy na něm představily svoje letní 
posily i hráče, které v přípravných utkáních tes-
tují. Řada z nich se také zapsala mezi úspěšné 
střelce.
Nad letošním ročníkem „Ministerského poháru 
2016“ převzal záštitu hejtman Středočeského 
kraje Miloš Petera, který přihlížel dopolednímu 
programu. Poháry za celkové umístění v turnaji 

předal kapitánům zúčastněných týmů náměstek 
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Ivo 
Krýsa.
Celodenní akce, kterou pořádá SK Union ve 
spolupráci s MŠMT, je každoroční pozitivní pre-

zentací města Čelákovic ve středočeském re-
gionu i celostátních médiích. Dokumentoval to 
obsáhlý televizní šot v hlavní večerní zpravodaj-
ské relaci ČT, který se „vešel“ do programu Bra-
nek, bodů, vteřin i přes termínovou konkurenci 
s dalšími významnými sportovními událostmi, 
jakými byly fotbalové EURO 2016 ve Francii, te-
nisový Wimbledon či mistrovství světa horských 
kol v Novém Městě na Moravě. 

Semifinále:
LIBEREC–PŘÍBRAM 3:2 (2:2)
Branky: 7., 32. z penalty a 56. Komličenko –  
9. Zápotočný, 33. Majtán.
SLAVIA–PREŠOV 3:0 (2:0)
Branky: 9. z penalty a 44. Mešanovič, 34. Nga-
deu.
O třetí místo:
PŘÍBRAM–PREŠOV 0:3 (0:2)
Branky: 27. Hirka, 32. Kačala, 44. Sukisa. 
Finále:
SLAVIA–LIBEREC 3:0 (1:0)
Branky: 38. Van Buren, 55. Zmrhal, 78. R. 
Hrubý.

•  Milan Šikl

Vlastně až poslední utkání na půdě Luštěnic 
rozhodlo o tom, že Union udržel příslušnost  
I. A třídy i pro příští sezonu. Po nerozhodném 
výsledku vyhrál na penalty a to stačilo na 14. 
místo, které nebylo sestupové. Z ostatních muž-
stev Unionu skončil dorost v I. A třídě na 4. mís-
tě, starší žáci v Krajském přeboru na 11. místě 
a mladší ve stejné soutěži na 8. místě. Velmi 
dobře si vedly v okresních soutěžích i přípravky.
Soutěže dospělých byly losovány 12. 7. a v ob-
sazení skupin bylo mnoho změn.
Některá mužstva z různých důvodů přihlásila 
své týmy do nižších soutěží, a tím se uvolnila 
místa mužstvům z nepostupových míst, a tak 
např. v naší skupině zůstalo jen šest původních 

celků, k tomu přibyla sestupující Sázava, dále 
postupující Kosmonosy, Polepy, z dalších míst 
přišly týmy Říčan, Divišova, Klíčan, Poděbrad, 
Sokolče, Záryb a přesunuly se Kunice. Zname-
ná to, že Union bude zajíždět do jiných destina-
cí, než tomu bylo dosud. Nový soutěžní ročník 
otevře domácí utkání s nováčkem Polepy v so-
botu 13. 8. od 10.15 hod. na našem stadionu 
U Hájku.
Příprava probíhá ve stejném rozsahu, jako tomu 
bylo v minulé sezoně. Union sehraje čtyři pří-
pravná utkání. Pokud se týká složení mužstva, 
tak se dá očekávat, že nedojde k převratným 
změnám. Jisté jsou odchody Pánka do Ostré, 
Lánského do Mochova a Ježka do Lysé.
Nově jsou v době, kdy vznikají tyto řádky, v pří-
pravě tři adepti unionského dresu a o jejich 

zařazení se rozhodne do konce července. Slo-
žitější je situace s dorostem. Po odchodu šesti 
hráčů do Ostré vznikl problém s nedostatkem 
hráčů, zejména na postu brankaře, když oba 
odešli. Vedení klubu se snažilo doplnit hráče 
z okolních týmů, ale dosud se nic nepodařilo. 
Jednání Ostré není ani trochu kolegiální, leč 
současné regule tento postup umožňují. Je to 
úkol pro vedení mužstva a musí jej vyřešit do 
začátku soutěže, což je 27. 8. Ve stejném ter-
mínu zahajují svoji soutěž i celky žáků, jejichž 
soutěž se nepochopitelně rozšířila na 18 celků! 
To znamená, že budou hrát o každém podzim-
ním svátku. Bylo by lepší obsadit přebor dvaceti 
celky a hrát dvě skupiny. Nový soutěžní ročník 
je na startovní čáře, a tak uvidíme, co přinese 
Unionu!

UNION PŘED NOVOU SEZONOU

Slavia získala „Ministerský pohár“

Ve finále třetího ročníku „Ministerského poháru“ se na stadionu U Hájku střetly týmy Slavie a libereckého Slovanu, 
které budou zastupovat český fotbal v novém ročníku evropských pohárů. Foto: Jan Tauber

Poháry za umístění v „Ministerském poháru 2016“ pře-
vzali kapitáni zúčastněných prvoligových týmů z rukou 
Ivo Krýsy, náměstka ministryně školství, mládeže a tě-
lovýchovy, v tomto případě Jiří Bílek z vítězné pražské 
Slavie. Foto: Jan Tauber

Záštitu nad letošním ročníkem převzal hejtman Středo-
českého kraje Miloš Petera, který sledoval dopolední 
semifinálová utkání. Po nich předal přímo na trávníku 
majitelům vylosovaných turnajových bulletinů pěkné 
upomínkové ceny a klubové suvenýry. Foto: Jan Tau-
ber
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•  Petr Flekač

Před letní přestávkou se čelákovické týmy pů-
sobící v ligových soutěžích umístily v střední 
části tabulek. A-tým prohrál s Modřicemi 3:6, 
ale rozhodně tento zápas na dvě stě přítomných 
diváků nezklamal, což dokazuje šest třísetových 
zápasů. V dalším zápase zajížděl na horkou 
půdu do Vsetína. Zde neuhrál ani jednu ostrou 
dvojku a bez toho se nedá pomýšlet na zisk 
obou bodů. Remíza 5:5 je však velmi cenná. Vše 
si vynahradil drtivou výhrou 6:0 proti K. Varům, 
kterým povolil jen jediný set. Tímto vítězstvím si 
upevnil pozici na pátém místě, kde je s deseti 
body před šestým Šacungem, který má bodů 
sedm.
B-tým si i v neúplné sestavě dokázal poradit 
s K. Vary B poměrně hladce 6:1, i když průběh 
zápasů tomu tak neodpovídal. K dalšímu zápa-
su zajížděli do Chabařovic pouze se čtyřmi hráči 
základní sestavy a třemi hráči z C-týmu. Ostatní 
hráči byli na marodce nebo na pomoci A-týmu 
a tomu odpovídal také výkon a prohra 6:1. B-
-tým je prozatím na třetí příčce druhé ligy. 
C-tým v posledním zápase KP hostil Přišimasy 
a prohrál 1:6. Touto prohrou zůstal na pátém 
místě. D-tým po rozdělení na dvě části OP bude 
hrát z druhé pozice tabulky B.

Dorost a žáci
Ve sportovním areálu TJ Sokol Čáslav probě-

hl další díl středočeského krajského přeboru 
družstev dorostu a žáků. Tentokrát se jednalo 
o jednorázový turnaj v kategorii trojic. Celkem 
osm družstev (čtyři dorostenecká a stejný počet 
žákovských) si to rozdala o další krajské body. 
V žákovské kategorii dominovali hráči Čelákovic 
ve složení Löffelmann, D. Matura a T. Matura. 
V dorostenecké kategorii skončily Čelákovice 
na druhém místě.
Celkové pořadí dorostu:
1. TJ Sokol Čáslav A
2. TJ Spartak Čelákovice (Čuřík, Prel, Nesládek)
3. TJ Sokol Slaný
4. TJ Sokol Čáslav B

Celkové pořadí žáků: 
1.  TJ Spartak Čelákovice (Löffelmann, D. Matu-

ra, T. Matura)
2. SK Nohejbal Hlavenec A
3. SK Nohejbal Hlavenec B
4. TJ Sokol Čáslav

Ženy
Zatím si vedou výborně a jsou na čtvrtém místě. 
Po odehrání jedenácti utkání mají dvanáct bodů. 
Třetí Břve odehrály o jedno utkání méně a mají 
čtrnáct bodů. Pátý Útěchov Brno naopak ode-
hrál zápasů třináct a dosáhl devíti bodů. Zbývá 
sehrát ještě zápas v Nymburce a v Litohlavech 
a doma s Čakovicemi, což jsou mužstva ze 
spodní části tabulky.

Další informace najdete na webových stránkách 
www.nohejbal-celakovice.cz.

SPORT

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

Před začátkem prázdnin se v irském Dublinu 
konala nejvyšší světová soutěž v karate 6th 

WORLD KARATE CHAMPIONSHIPS FOR ALL 
AGES, kterou pořádala jedna z největších svě-
tových federací karate WUKF. Šampionátu se 
zúčastnilo 2 300 závodníků ze 41 států světa.
Z našeho klubu se tohoto šampionátu zúčast-

nilo, pod hlavičkou reprezentace CABK, 16 zá-
vodníků, kteří reprezentovali ČR v kategoriích 
kata a kumite. Šampionát byl zahájen ve čtvr-
tek slavnostním nástupem včetně doprovodné-
ho programu a byl rozdělen do tří dnů, kde se 
na dvanácti zápasištích bojovalo o nejcennější 
kovy.
Titul mistr světa vybojovali Veronika Bohusla-
vová (2x), Jan Pajkrt, Daniel Brejcha, Denisa 
Brejchová (2x), David Le a Eliška Fidlerová. Vi-

cemistrem světa se stali Jakub Fidler, Denisa 
Brejchová, Jan Řápek, Jan Pajkrt, Daniel Brej-
cha, David Le, Jan Le a Filip Janda. Druhým 
vicemistrem světa a bronzovou medaili získali 
Matyáš Miller a Vladimír Fafek. 
Celkem jsme na tomto světovém šampionátu 
vybojovali 18 medailí, 6 titulů mistr světa a 4 
tituly vicemistr světa. Díky tomuto výkonu jsme 
se stali nejúspěšnějším klubem státní repre-
zentace. Nejúspěšnějším reprezentantem ČR 
se stala Denisa Brejchová, která dokázala vy-
bojovat 3 medaile. Zlatou z individuální kate-
gorie kata, další zlatou z kata team a stříbrnou 
z individuální kategorie kumite.
Všem závodníkům gratulujeme za dosažené 
výsledky a za reprezentaci ČR a přejeme hod-
ně úspěchů na dalším, tentokrát evropském 
šampionátu, který se bude konat v Itálii. Dále 
děkujeme městu Čelákovice, celému realizač-
nímu týmu a všem rodičům za velikou podporu.

karate

SK karate Dragon – naše fantastické úspěchy

SK karate Dragon Čelákovice 
bude pořádat v září 2016

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
Bližší informace na

www.karatedragon.cz
nebo na tel.: 724 882 862.

SK karate Dragon se stal nejúspěšnějším klubem reprezentace ČR na MS WUKF 2016 v Irsku. Foto: archiv klubu

nohejbal

Nohejbalový oddíl TJ Spartak Čelákovice

Na fotografii vítězové z Čelákovic v žákovské kategorii 
turnaje trojic v Čáslavi. Zleva: Löffelmann, D. Matura, T. 
Matura. Foto: M. Flekač

Domácí zápasy na Městském 
stadionu

A-tým hostí:
so 3. 9. Šacung od 14.30 hod.

B-tým hostí:
so 27. 8. Janovice od 9.30 hod.
so 3. 9. Pankrác od 9.30 hod.
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•  výbor klubu

Celostátní turnaj ml. žactva  
v Čelákovicích

V termínu 4.–5.června se v našem areálu za 
krásného počasí pořádal celostátní turnaj mlad-
šího žactva. Tenisového turnaje se zúčastnilo 24 
chlapců a 18 dívek nejen z blízkého okolí Čelá-
kovic. Areál našeho klubu se tak opět dostává 
do povědomí aktivních hráčů, a to už nejen díky 
výbornému občerstvení. Děkujeme našim hrá-
čům, kteří se turnaje zúčastnili, a gratulujeme 
vítězům. Ve dvouhře chlapců se po vyrovnaném 
finále z vítězství radoval M. Sadil (TŠ Lucie Hra-
decké), Sadil: Hozman 6:3, 4:6, 6:4. Ve dvouhře 
dívek ukázala větší bojovnost a zvítězila K. Ku-
bíčková (TCEN Hrádek nad Nisou), Kadlecová: 
Kubíčková 2:5 (scr).
O posledním prázdninovém víkendu ve 
dnech 27.–28. srpna pořádáme turnaj kate-
gorie B mladšího žactva. Přijďte se podívat!

Úspěšný rok v soutěžích smíšených 
družstev

Soutěžní rok 2016 zastihl hráče našich smí-
šených družstev ve výborné formě. Družstvo 
mladšího žactva hrálo 1. třídu B ve Středo-
českém kraji. Ze všech našich družstev hraje 
dlouhodobě nejvyšší soutěžní třídu. V tomto 
roce jsme se potýkali s odchodem hráčů do 
starších kategorií. Přesto se podařilo splnit 
těžký cíl letošní sezony – udržet kvalitní 1. tří-
du B i pro následující ročník.
Družstvo staršího žactva navázalo na výborné 
výsledky jednotlivců na okresních a krajských 
přeborech. Prošlo soutěží bez zaváhání s cel-
kovým skóre 7:0. Všechny soupeře výrazně 
porazilo, a dosáhlo tak jasného postupu do  
1. třídy B.
Dorost měl těžký vstup do soutěže způsobený 
především malým počtem hráčů v této věkové 
kategorii. Nejednou zde reprezentovali hráči 
z družstva mladších žáků. Ale i tak dorost do 
poslední chvíle bojoval o postup ze skupiny, 
který mu unikl v rozhodujícím zápase v Rado-
šovicích a skončil tak ve 3. třídě B na druhém 
místě.
Družstvo dospělých již několik let usiluje o po-
stup do 1. třídy B. Ale i přes výrazné „prokrve-
ní“ týmu se po velmi dobré sezoně umístilo na 
snad již předurčeném druhém místě. Umístění 
v tabulkách jednotlivých věkových kategorií 
naleznete na www.teniscelakovice.cz nebo 
www.cztenis.cz.
Gratulujeme k výborným výkonům a děkuje-
me nejen všem hráčům za úspěšnou repre-
zentaci našeho klubu TK Čelákovice, ale také 
trenérům a rodinám všech hráčů, bez jejichž 
pomoci a porozumění bychom sezonu takto 
úspěšně nezakončili.
Aby naši hráči neusnuli na vavřínech, již nyní 
pro ně připravujeme klubové tréninky, kte-
ré budou díky nové nafukovací hale probíhat 
tentokrát i v zimní sezoně.

SPORT

Pokud máte děti, které mají zájem 
o tenisovou hru, neváhejte a přijďte 
si v rámci „Dnů otevřených dveří“ 

zdarma vyzkoušet trénink v naší 
tenisové akademii.

I ony mohou v budoucnu 
reprezentovat náš klub.

Termíny zkušebních tréninků:  
6. 9. 2016 v 16.00 hod. 

a 15. 9. 2016 v 17.00 hod.
Více na klubových stránkách  

www.tkcelakovice.cz.

 
 

  
 
 
 
 

  
 
 

  SEPARUJTE TYTO PLASTY
A NÁPOJOVÉ KARTONY VE ŽLUTÝCH

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

 
 
 
 
 
 
 

tenis

Tenisový klub Čelákovice

Družstvo staršího dorostu Tenisového klubu Čelákovi-
ce. Foto: teniscelakovice.cz

Družstvo dorostu Tenisového klubu Čelákovice. Foto: 
teniscelakovice.cz

Družstvo mladšího žactva Tenisového klubu Čelákovice. Foto: teniscelakovice.cz
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KAM VE VOLNÉM CASE
do 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.

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.

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

čtvrtek 4. 8. 20.00–22.00 hod.
Irish Music Pub
DOBRO
Letní open-air koncert kapely Dobro (Petr Špič-
ka).

čtvrtek 11. 8. 20.00–22.00 hod.
Irish Music Pub
THE TIRED HORSES
Letní open-air koncert kapely hrající písně Boba 
Dylana.

sobota 13. 8. 10.15 hod.
Stadion U Hájku
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
SK Union hostí Polepy.

pondělí 15. 8. 18.00 hod.
RC Routa, Sedláčkova č. p. 107
SETKÁNÍ RODIČŮ
dětí se zdravotním znevýhodněním

čtvrtek 18. 8. 20.00–22.00 hod.
Irish Music Pub
MÍLA FUXA BAND
Letní open-air koncert pražské kapely.

sobota 20. 8. 16.00 hod.
Městské muzeum
JITKA VRBOVÁ A LTW TRIO
Koncert se koná v případě příznivého počasí na 
nádvoří, jinak v Síni Jana Zacha.

neděle 21. 8. 8.00–11.00 hod.
chovatelský areál – Stankovského č. p. 1774
PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera, s možností využít chova-
telské poradny

čtvrtek 25. 8. 20.00–22.00 hod.
Irish Music Pub
MAKOMU TRIO
Letní open-air koncert (Marty Swingler + kytara 
+ perkuse).

sobota 27. 8. 20.00–22.00 hod.
Irish Music Pub
HLAVNÍ ROLE
letní open-air koncert

sobota 3. 9. 14.00 hod.
Na Statku, Rybářská č. p. 154
STATEK FEST 2016
hudební festival, vstupné dobrovolné

sobota 3. 9. 14.00 hod.
Sedlčánky, Zájezd – u pomníku
VZPOMÍNKA NA PRÁZDNINY
zábavné odpoledne

sobota 3. 9. 14.30 hod.
Městský stadion – aréna Ve Vrbí
NOHEJBALOVÉ UTKÁNÍ
TJ Spartak Čelákovice hostí SK Šacung Čnes 
Benešov 1947

pondělí 5.–pátek 30. 9.
ZUŠ Jana Zacha
ČELÁKOVICE OČIMA DĚTÍ
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ (věnováno 
Knize).

Změna programu vyhrazena!

sobota 6. 8. 18.30 hod.
WYTRATEJS
koncert 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 SVĚTĚ 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: 300 Kč.

pátek 23. 9. 21.00 hod.
IMAGINATION
hiphop show

sobota 24. 9. 11.00 hod.
IMAGINATION
hiphop show

neděle 2. 10. 15.00 hod.
VESELÁ POUŤ S JŮ a HELE
Pořad pro děti, vstupné: 120 Kč.

pátek 7. 10. 20.00 hod.
ATMO MUSIC + LIPO
Koncert nejúspěšnějších mladých umělců sou-
časnosti, vstupné: 190 Kč/předprodej, 250 Kč/
na místě.

čtvrtek 13. 10. 19.00 hod.
JAROSLAV UHLÍŘ
koncert, vstupné: 300 Kč

úterý 18. 10. 9.30 hod.
KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT
Pohádka pro MŠ a volně příchozí, vstupné:  
40 Kč.

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

pátek 4. 11. 20.00 hod.
RADIM HLADÍK A BLUE EFFECT, 5P LUBO-
ŠE POSPÍŠILA
Dvojkoncert legend českého bigbeatu. Vstup-
né: 220 Kč/předprodej, 260 Kč/na místě.

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

úterý 22. 11. 19.00 hod.
OTEVŘENÉ MANŽELSVÍ
Zoufale jedovatá tragikomedie o odvrácené 
straně lásky. Skvělá herecká příležitost pro dva 
vynikající herce. Hrají: Karel Roden, Jana Krau-
sová a Marian Roden, režie: Patrik Hartl. Vstup-
né: 300 Kč.

Od soboty 10. 9. „Kurzy tance a společenské 
výchovy“ Taneční školy Zita Mladá Boleslav.




