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měsíčník - říjen 2016

Rozhovor ...............................
Starosta Pátek a místostarosta I Seky
ra hodnotí v polovině tohoto volebního 
období uplynulé dva roky a vyjadřují se 
k plánům do roku 2018.

Místo pro přecházení ............
O rozdílech mezi přechodem pro chod
ce a místem pro přecházení informuje 
velitel Městské policie Radek Fedaček. 
V Čelákovicích jsou místa pro přechá
zení v ulicích Masarykově a Sokolovské.

Týden knihoven 2016 ............
Rok městské knihy vrcholí v Čelákovi
cích v říjnu, a to vyhlášením výsledků 
10. ročníku literární soutěže pořádané 
Městskou knihovnou.

O pohár města Čelákovic .....
Tenisový klub uspořádal na konci srpna 
celostátní turnaj mladších žáků kate
gorie B.
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Výstava „Od grafiky ke kudle“ prací Lucie Třešňákové, Jany Šindelářové, Davida Hanžlíka, Kláry Thumové, Myrousze, Radky Krupkové, Libora Cvrka byla zahájena vernísáží 
v sobotu 24. září. Přístupná je do neděle 23. října 2016 v Městském muzeu denně mimo pondělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod. Foto: -dv-

SLAVNOSTNÍ VEČER U PŘÍLEŽITOSTI
UDĚLENÍ VÝROČNÍ CENY
MĚSTA ČELÁKOVIC 2016
Miloši Fridrichovi

Čtvrtek 27. října v Kulturním domě

Čelákovice 2040 – město bude mít  
14 000 obyvatel

•  Petr Studnička, místostarosta II 

Čelákovice se rozvíjí a město musí strategicky plánovat. Před pěti lety byl schválen Strate-
gický plán rozvoje města Čelákovic do roku 2030, aktuálně se zpracovává nový Územní plán 
města Čelákovic a v letošním roce bylo zadáno zpracování prognózy vývoje obyvatel města 
do roku 2040. Z hlediska počtu obyvatel jsou dnes Čelákovice srovnatelné s městy Jeseník, 
Velké Meziříčí, Kyjov a Veselí nad Moravou. Pokračování na str. 5
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ZPRÁVY Z RADNICE, INFORMACE

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

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.

Město Čelákovice má stabilizovaný rozpo
čet a může financovat řadu investičních akcí. 
Na některé z nich se podařilo získat dotaci 
z různých programů, ať již krajských, národních 
nebo evropských.
V létě jsme vybudovali nové autobusové za
stávky v Jiřinské ulici spolu s přechodem pro 
chodce. Zastávky slouží především dětem do
jíždějícím do Kamenky, aby se jim zkrátila do
cházková trasa do základní školy. Kompletní 
rekonstrukcí prošla budova v Zábranské ulici 
v Sedlčánkách, ve které sídlí pobočka Městské 
knihovny. V ulici Palackého byl v celém jejím 
úseku položen nový asfaltový povrch. Velmi in
tenzivní práce probíhají v ulici J. A. Komenské

ho, kde je realizována výstavba nové Mateřské 
školy Sluníčko. Investováno bylo i do bytového 
fondu, který je v majetku města. 
Koncepčně se snažíme řešit budoucí využití 
Městského stadionu v Čelákovicích. Zvažuje
me i priority při modernizaci vodohospodářské 
infrastruktury v našem městě. Přestože se ne
jedná o úplný výčet investičních akcí, které fi
nancuje město, jsem přesvědčen, že Čelákovice 
nestagnují.
Osobně mne velmi potěšila zpráva o dalším 
ocenění čelákovické zavěšené lávky přes Labe. 
V den státního svátku 28. října získá lávka oce
nění od Evropské sítě betonářských společností 
v Římě. Jsem rád, že tato čelákovická stavba 
sklízí ocenění ve světovém, kontinentálním i re
publikovém měřítku. 
Intenzivně se připravujeme na realizaci řady 
velmi náročných investičních projektů. Mezi ně 
 patří vybudování kanalizace v Záluží, rekon
strukce kanalizace, komunikací a veřejného 
osvětlení v Jiřině, rekonstrukce Kollárovy ulice 
v návaznosti na optimalizaci železniční trati či 
dostavba Základní školy v Kostelní ulici. 
Pozornost věnujeme i bezpečnosti v našem 
městě. Snažíme se modernizovat technické 
vybavení nejen Městské policie, ale i jednot
ky Sboru dobrovolných hasičů. Připravujeme 
výstavbu dvou nových přechodů pro chodce 
v ulicích Rooseveltově a Toušeňské. Pro ob
dobí od září 2016 do září 2018 schválila Rada 
města realizaci opatření vyplývajících ze stra
tegie Prevence rizikového chování dětí a mlá
deže.
Užijte si podzimní dny a nezapomeňte na změnu 
letního času na zimní v závěru tohoto měsíce!

Miloš Sekyra,  
místostarosta I

        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 emailem 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.

KONEC LETNÍHO ČASU
neděle 30. října 2016
ve 3.00 na 2.00 hod.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA ČELÁKOVIC
NABÍDKA SLUŽEB

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

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

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

pozvánka

MĚSTO ČELÁKOVICE ZVE
28. října 1918 vznikla
Československá republika.

U příležitosti výročí vzniku
samostatného státu
budou ve čtvrtek 27. října. v 15.00 hod.
za účasti zástupců města
položeny květiny u pomníku padlých
na náměstí 5. května.

Volby  
do Zastupitelstva

Středočeského kraje
Datum konání:

pátek 7. října 2016
od 14.00 do 22.00 hod.
a sobota 8. října 2016
od 8.00 do 14.00 hod.

Více informací na:
www.celakovice.cz nebo http://volby.cz
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Jak hodnotíte uplynulé dva roky v čele města?
JP: „Nejprve musím ještě jednou moc poděko-
vat za důvěru, kterou jsem od občanů obdržel. 
Díky tomu se naše město nezmítá v politických 
soubojích a má konečně prostor se naplno roz-
víjet. Z tohoto pohledu se jedná o věc nesmírně 
pozitivní pro všechny občany.“
MS: „Pozitivně. Děkuji upřímně všem, kteří po-
máhají při rozvoji Čelákovic.“

Co považujete z  hlediska města za  úspěch 
a co naopak za prohru?
JP: „Za úspěch považuji rozvoj města ve všech 
jeho částech. Od  investic přes kulturu až 
po  spolkový život. Za  prohru považuji naopak 
zdlouhavou přípravu klíčových staveb, jako jsou 
kanalizace v Záluží, rekonstrukce městské části 
Jiřina nebo dostavba Kamenky.“
MS: „Za  úspěch považuji skutečnost, že se 
město rozvíjí při vyrovnaném rozpočtu. Za pro-
hru považuji nedořešení vztahů na  Městském 
stadionu.“

Zlepšila se atmosféra v Zastupitelstvu a Radě 
města?
JP: „V Radě města rozhodně, tam panuje týmo-
vá práce a  shoda, i  když někdy se také doha-
dujeme nad tématy. Důležité je, že spolu umíme 
komunikovat. V Zastupitelstvu je to o něco hor-
ší, ale to je spíše tím, že opozice se snaží být 
opoziční za každou cenu, a to je škoda. Tam by 
trochu více nadhledu a spolupráce neuškodilo.“
MS: „Z mého pohledu pracuje většina zastupite-
lů ve prospěch občanů města, atmosféra v Radě 
se s obdobím před dvěma lety nedá vůbec srov-
návat. Nyní probíhá věcná diskuse v přátelském 
duchu.“

Jaké investice realizovalo město v  uplynu-
lých dvou letech a které budou ještě realizo-
vány do roku 2018?
MS: „V  letech 2014–2016 bylo vybudováno 
veřejné osvětlení v ulicích Křižíkově a Přístavní, 
chodník v  části Masarykovy ulice, probíhá vý-
stavba kolumbární zdi na městském hřbitově, re-
konstruována byla kotelna K 70 a vybrané objek-
ty bytového fondu či sportovní zařízení v majetku 
města, celkové modernizace se dočkal objekt, 
v  němž sídlí v  Sedlčánkách pobočka Městské 

BILANCUJEME: ROZHOVOR SE STAROSTOU JOSEFEM PÁTKEM 
A MÍSTOSTAROSTOU I MILOŠEM SEKYROU

•  Petr Studnička, předseda redakční rady Zpravodaje

V pořadí 7. volební období Zastupitelstva města Čelákovic 2014–2018 je přesně ve své polovi-
ně. Co se ve městě odehrálo v uplynulých dvou letech a co připravuje samospráva do druhé 
půle svého vládnutí? Na otázky odpovídají dva nejvýše postavení představitelé samosprávy 
města, starosta Josef Pátek (JP) a místostarosta I Miloš Sekyra (MS).

knihovny, dokončeny byly autobusové zastávky 
s  nasvětleným přechodem pro chodce v  ulici 
Jiřinské. Celkové rekonstrukce se dočkala ulice 
Sokolovská. Největší objem výdajů z  rozpočtu 
města směřuje na výstavbu nové mateřské ško-
ly v ulici J. A. Komenského, ve které byl rovněž 
zrekonstruován vodovod. Ve městě přibyla nová 
komunikace, dnes nesoucí název Strojařská, 
s jejíž výstavbou byly spojeny i návazné staveb-
ní práce V Prokopě, kde přibyla nová parkovací 
stání. Celkové rekonstrukce se dočkala Mateř-
ská škola v Rumunské ulici, jejíž objekt byl kom-
pletně zateplen. Kulturní dům splňuje podmínky 
bezbariérového objektu. Ve spolupráci se Stře-
dočeským krajem se podařilo opravit povrch 
v  ulici U  Podjezdu a  v  části ulice Mochovské, 
opraven byl chodník v Sedláčkově ulici.
Do dalšího období let 2017–2018 připravujeme 
realizaci rekonstrukce kotelny K 360 a vybudo-
vání dvou přechodů pro chodce, a  to v ulicích 
Rooseveltově a Toušeňské. Probíhá revize pro-
jektu na  dostavbu Kamenky, jejíž kapacitu pro 
základní školství bude nutné rozšířit. Úprav se 
dočká Kollárova ulice v  návaznosti na  peroni-
zaci čelákovického nádraží. Největší dluh města 
z hlediska investic vidím ve dvou lokalitách, kte-
rými jsou Záluží a stará zástavba Jiřiny. Připravu-
jeme se na vybudování vodovodního přivaděče 
a kanalizační stoky do Záluží a na celkovou re-
konstrukci komunikací včetně veřejného osvět-
lení a  obnovu kanalizace v  Jiřině. S  ohledem 
na rozsah stavebních prací je nutné rozdělit tuto 
investiční akci do pěti etap.
Aktuálně máme v různém stadiu realizace 15 in-
vestičních akcí ve  městě a  v  zásobníku téměř 
70 investic, které jsou připravovány k realizaci.“

Z čeho jsou investiční akce financovány?
MS: „Investiční akce jsou realizovány jak z vlast-
ních investičních prostředků z  rozpočtu města, 
tak z  fondů Evropské unie, národních či kraj-
ských dotačních programů. Dotace se podařilo 
získat na výstavbu ulice Strojařské z ROP Střední 
Čechy, zateplení objektu Mateřské školy v  Ru-
munské ulici bylo realizováno díky OP Životní 
prostředí. Bezbariérovost Kulturního domu byla 
podpořena z dotace Ministerstva pro místní roz-
voj. Ze Středočeského kraje jsme získali dotaci 
například na projektovou dokumentaci na proti-
povodňový systém, revitalizaci zeleně či vybudo-
vání regionálního informačního centra.“

Dochází k zadlužování města nebo je rozpo-
čet města stabilizován?
JP: „Od  roku 2010 razíme cestu nezadlužová-
ní města. Naopak dlouhodobý cíl je bezdlužné 
město, které má zdravé finance. Na  tomto cíli 
se výrazně podílí finanční výbor Zastupitelstva, 
jehož členům musím poděkovat za skvělou spo-
lupráci.“
MS: „Rozpočet města je stabilizován. Město je 
na tom z hlediska financování velmi dobře. Celko-

vá zadluženost od roku 2011 neustále klesá, vý-
razně se zlepšila i likvidita. Roční objem rozpočtu 
města se pohybuje okolo čtvrt miliardy korun.“

Došlo k  nějakým personálním změnám 
na  Městském úřadu nebo v  příspěvkových 
organizacích zřizovaných městem?
JP: „Ano, došlo. Změny byly nutné, protože úřad 
nepracoval tak, jak bych si představoval, ale to 
je běh na dlouhou trať. Došlo ke snížení počtu 
odborů, ale na stranu druhou ke  zvýšení vyko-
návaných agend. V příspěvkových organizacích 
jsme také doznali několika změn, zejména v Če-
lákovické sportovní a Základní škole Kostelní.“
MS: „Samozřejmě, a  to jak v  rámci Městského 
úřadu, tak v příspěvkových organizacích. Nicmé-
ně, tyto změny jsou přirozené, nikdo nebyl ze 
svého postu odvolán. Ke změně došlo i ve spo-
lečnosti Q-BYT.“

Funguje spolupráce s poradními a iniciativní-
mi orgány – výbory a komisemi?
JP: „S  výbory je spolupráce bezproblémová 
a  tvůrčí. U  komisí je to také tak, i  když někdy 
máme na věc jiné názory a pohledy.“
MS: „Ano.“

Na  co jste ve  městě pyšní a  co považujete 
za ostudu města?
JP: „Pyšný jsem rozhodně na  naši lávku přes 
Labe. Tato stavba, u  jejíhož fyzického zrodu 
jsem byl, nevznikala vůbec lehce. O to více mne 
těší mezinárodní uznání, které lávka za posled-
ní rok obdržela. Každou cenu, kterou přebírám, 
tak považuji za obrovský úspěch a reklamu pro 
naše město. Naopak za ostudu považuji některé 
zchátralé budovy, které ve  městě jsou. Tam je 
potřeba hodně věcí dát do pořádku.“
MS: „Pyšný jsem na  lávku přes Labe, spole-
čenské vyžití, práci s mládeží a úroveň bydlení. 
Za ostudu považuji nedořešení problémů v bý-
valém areálu TOS, stav Městského stadionu 
a nedokončenou kanalizaci v Záluží.“

Myslíte si, že by město mělo mít do roku 2030 
zhruba 16 tisíc obyvatel, jak předpokládá 
Strategický plán Čelákovic? 
JP: „Já osobně předpokládám, že město bude 
těsně pod hranicí tohoto počtu obyvatel.“
MS: „Ze všech prognóz vyplývá, že počet oby-
vatel města se do budoucna zvýší. Zda to bude 
16 tisíc osob s trvalým pobytem, nedokážu od-
hadnout, ale v  případě dalšího nárůstu bude 
vhodné zvážit, zda by neměly již mít Čelákovice 
status obce s rozšířenou působností.“Nové autobusové zastávky v Jiřiské ulici. Foto: -dv-

Od roku 2014 spojuje levý a pravý břeh řeky Labe uni-
kátní zavěšená lávka pro pěší a cyklisty. Foto: -dv-
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Respondeo, o. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

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

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

Závady na dopravním 
značení

Chceteli ohlásit závady na dopravním zna
čení, na komunikacích ve městě Čelákovice, 
kontaktujte správce místních komunikací, 
kterým jsou Technické služby Čelákovice, 
příspěvková organizace, Čelakovského 1429, 
Čelákovice, tel.: 326 991 174, email:  ts@ce-
lakovice-mesto.cz. 

Závady na komunikacích Středočeského kra
je řeší Krajská správa a údržba silnic Středo
českého kraje:

www.ksus.cz
email: dispecink.mhradiste@ksus.cz

Tištěný přehled akcí
„ZIMA 2016–2017  

v Čelákovicích“
Uzávěrka pro tištěný přehled akcí „ZIMA 2016–
2017 v Čelákovicích “ (plakát; Zpravodaj města) 
obsahující akce od 30. listopadu 2016 do 5. břez
na 2017 je v pondělí 7. listopadu 2016.

Informace o akcích zasílejte na email:  
kalendar@celakovice.cz.

Dodané informace jsou také publikovány 
na webových stránkách města v „Kalendáři akcí 
ve městě“.

na pozice
• Město Čelákovice přijme na vedoucí pracovní 

pozici ŘEDITELE/ŘEDITELKU příspěvkové 
organizace zřizované městem Čelákovi-
ce – Pečovatelská služba Čelákovice, pří-
spěvková organizace.

• Tajemník MěÚ Čelákovice vyhlašuje výběro
vá řízení na obsazení dvou pracovních pozic 
„Úředník – referent odboru správy majetku 
a investic MěÚ v Čelákovicích“.

Přihlášky nutno doručit nejpozději do pátku 
14. října 2016, 11.00 hod.
Bližší informace na www.celakovice.cz.

•  -dv-

Finanční záležitosti
Radní schválili změny rozpočtu města Čeláko
vic 2016 č. 11 a 12, vzali na vědomí rozpočtová 
opatření – přesuny mezi položkami v rámci pa
ragrafu 5311 provedené k 31. 7. 2016 a v rámci 
paragrafů 4351 a 5311 provedené k 31. 8. 2016, 
na vědomí také vzali rozbor hospodaření města 
Čelákovic za období od 1. 1. do 30. 6. 2016.
Dále v  rámci finančních záležitostí schválili 
smlouvy: o  přezkoumání hospodaření měs
ta Čelákovic, za  rok končící 31. 12. 2016 se 
společností ATLAS AUDIT, s. r. o., Čelákovice, 
za cenu 84 700 Kč včetně DPH a o kontrolní čin
nosti – ověření účetní závěrky města Čelákovic 
za období 2016, se stejnou společností za cenu 
27 830 Kč včetně DPH.

Sportovní areál Záluží
Rada města schválila výkresovou část dokumen
tace pro územní rozhodnutí stavby „Sportovní 
areál Záluží, u Čelákovic“, ztvárňující řešení areá
lu. Konkrétní uspořádání sportovišť bude řešeno 
v dalších stupních projektové dokumentace.

Hřbitovní zeď a kolumbárium
RM schválila jako pro město nejvhodnější na
bídku uchazeče ADEVITA, s. r. o., Dolní Břeža
ny, na  plnění veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební práce „Hřbitovní zeď a kolumbárium 
– severozápadní strana Městského hřbitova Če
lákovice“ za cenu 3 615 468 Kč včetně DPH včet
ně příslušné smlouvy o dílo č. SML/2016/192.

Rekonstrukce sociálních zařízení haly BIOS
Rada města schválila uzavření a  text smlouvy 
o dílo č. SML/2016/186 mezi městem Čeláko 

 
vice jako objednatelem a společností Zprojekt, 
s. r. o., Zápy, jako zhotovitelem na zpracování 
projektové dokumentace pro provedení stav
by k  akci s  názvem „ČELÁKOVICE – rekon
strukce sociálních zařízení haly BIOS“ za cenu 
146 410 Kč včetně DPH.

Úpravy interiéru sportovní haly U Učiliště
Radní schválili uzavření a  text smlouvy o  dílo 
č. SML/2016/187 mezi městem Čelákovice jako 
objednatelem a společností AGREAL, s. r. o., 
Praha 4, jako zhotovitelem na  plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu s  názvem „Stavební 
úpravy interiéru sportovní haly U Učiliště 1683, 
Čelákovice“, v celkové ceně 827 145 Kč včetně 
DPH.

Nový jednací řád komisí
Rada města schválila a vydala nový jednací řád 
komisí Rady města Čelákovic I/6/2016.

Dar městu
Rada města schválila darovací smlouvu na  fi
nanční dar ve  výši 30  000 Kč mezi společností 
DEMOAUTOPLAST, s. r. o., Čelákovice, jako dár
cem a městem Čelákovice jako obdarovaným.

Ceník služeb Čelákovické sportovní
RM doporučila řediteli Čelákovické sportovní 
zachovat ceník služeb pronájmu Čelákovické 
sportovní, příspěvkové organizace, v dosavad
ní výši ve  Sportovní hale Vikomt s  účinností 
od 1. 9. 2016.

Údržba jasanů v Družstevní ulici
Rada města schválila smlouvu č. SML/2016/203 
na údržbu 101 ks stávajících jasanů v ulici Druž 

 
stevní v Čelákovicích mezi městem Čelákovice, 
jako objednatelem a  společností Treewalker, 
s. r. o., Bystrá nad Jizerou, jako zhotovitelem 
za cenu 191 063 Kč včetně DPH.

Revitalizace Městského stadionu
RM schválila smlouvu o dílo č. SML/2016/205 
mezi městem Čelákovice jako objednatelem 
a společností ADONIS PROJEKT, spol. s  r. o., 
Hradec Králové, jako zhotovitelem na  plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Vy
pracování architektonické studie – revitalizace 
Městského stadionu v Čelákovicích“ v celkové 
ceně 810 700 Kč včetně DPH.

Revize projektu dostavby ZŠ Kostelní
Rada města schválila smlouvu o  dílo 
č.  SML/2016/213 mezi městem Čelákovice 
jako objednatelem a  společností V  a  M, spol. 
s  r.  o., Liberec, jako zhotovitelem na  plně
ní veřejné zakázky malého rozsahu s  názvem 
„Revize projektu pro provedení stavby – do 
stavba Základní školy v  Kostelní ulici v  Čelá
kovicích“ v celkové ceně 517 880 Kč včetně DPH.

Ukončení partnerské spolupráce města
Rada města poděkovala samosprávám švýcar
ského města Rüti a  italského města Trescore 
za dosavadní partnerské spolupráce a prohlási
la je za ukončené.
Dále RM konstatovala, že po oslovení 9 vytipo
vaných měst v zahraničí žádné do 31. 8. 2016 
nereagovalo na  návrh partnerské spolupráce 
s městem Čelákovice.

Výběr z usnesení RM č. 20–23/2016.

vyberové rízení

Stavba MŠ Sluníčko pokračuje. Dne 8. 9. 2016 zachytil zahájení stavby konstrukce kronikář Mirko Nosek. Druhý 
snímek z 21. 9. 2016 pak -dv-.
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Zdroj: ČSÚ, 2016

Počet dokončených bytů v Čelákovicích v letech 2001–2015

Pokračování ze str. 1
„Prognóza vývoje početního stavu a  pohlavní 
a  věkové struktury obyvatelstva města Če
lákovic na  období 2016–2040: východiska, 
předpoklady a základní výsledky prognózy“ je 
oficiální název dokumentu, s  jehož obsahem 
se na zářijovém zasedání seznámili čelákovičtí 

Čelákovice 2040 – město bude mít 14 000 obyvatel

Vývoj počtu obyvatel v Čelákovicích v letech 1971–2015

ve Středočeském kraji v zázemí hlavního měs
ta Prahy.
Demografický vývoj na  úrovni obcí výrazně 
determinuje zejména nároky v  oblasti před
školního a  základního školství, ale i  v  oblasti 
zdravotnických a  sociálních služeb. Hlavním 
důvodem pro zpracování prognózy byl přede

vším vývoj počtu dětí a seniorů v našem městě, 
aby mohlo město strategicky plánovat kapacity 
škol či domů pro seniory. Dnes je obyvatelstvo 
Čelákovic věkově mladší, než je celorepubliko
vý průměr, ale postupně bude již jen stárnout. 
Průměrný věk je 40,2 roku (o 1,7 roku méně než 
v ČR) a ve městě žije 17,1 % obyvatel starších 
65 let (o 1,2 % méně než v ČR). Počet obyva
tel města dále poroste. Za deset let by mohlo 
mít v Čelákovicích podle střední varianty (nej
pravděpodobnější vývoj) trvalý pobyt 13,4 tis. 
osob. V  roce 2040 bude ve  městě žít 14 tis. 
osob (střední varianta), nízká varianta počítá 
s 12,9 tis. osob a vysoká varianta až s 15,3 tis. 
osobami.
V  následujících letech se v  našem městě na
rodí průměrně 130 dětí ročně a  počet dětí 
a adolescentů ve věku 0–19 let se bude nadále 
zvyšovat, i  když jejich podíl na  celkovém po
čtu obyvatel se sníží z 22 na 20 %. Výrazněj
ší růst počtu dětí ve  věku 3–5 let nelze oče
kávat, nicméně do  budoucna budou muset 
mateřské školy přijímat děti již od  2 let věku 
a navíc bude vzrůstat počet dětí v základních 
školách, ve kterých dnes část prostor využívají 
mateřské školy formou odloučených pracovišť. 
Proto investuje město do výstavby nového ob
jektu mateřské školy v ulici J. A. Komenského 
a připravuje dostavbu základní školy v Kostelní 
ulici. Stejně tak se již nebude zvyšovat počet 
dětí na  první stupni základních škol. Počet 
dětí ve věku povinné školní docházky vzroste 
asi o desetinu, ale po roce 2020 začne klesat, 
nicméně do roku 2030 se bude pohybovat nad 
hranicí 1 250 dětí.
Výrazně vzroste podíl počtu seniorů, tedy osob 
ve věku 65 let a vyšším, přičemž nejdynamič
těji se zvýší podíl nejstarších občanů (85 let 
a  více), kterých může být až na  trojnásobek 
sou časného počtu. Proto město transformuje 
od příštího roku pečovatelskou službu na no
vou příspěvkovou organizaci a  iniciuje do bu
doucna vznik nového domu pro seniory v loka
litě U Kovárny.

Zdroj: Burcin, Kučera, Šídlo, 2016

zastupitelé. Tento dokument především aktua
lizuje a zpřesňuje údaje uvedené v dokumentu 
Perspektivy vývoje obyvatelstva města Čeláko
vic na období 2007–2030, který byl zpracován 
před deseti lety, a navazuje na něj. Prognostic
ké odhady je vhodné zpřesňovat právě v hori
zontu deseti let.
Populační vývoj je ovlivňován celou řadou fak
torů (ekonomické, bezpečnostní, sociální, kul
turní) a na lokální úrovni se mění podmínky po
pulačního vývoje velmi významně. Tento stav 
je především způsobem zásadními změnami 
na trhu s bydlením, které spočívají v přechodu 
od historického vývoje založeného na převisu 
 poptávky nad nabídkou ke zcela opačné situa
ci. I v Čelákovicích dochází v posledních něko
lika letech k poklesu počtu dokončených bytů 
a  s  tím související redukci migračních  zisků 
i  počtu nově narozených dětí. Připravovaný 
nový územní plán města dokládá ještě relativně 
rozsáhlé rozvojové plochy pro novou bytovou 
výstavbu, která bude jedním z  významných 
 důvodů nárůstu počtu obyvatel. Bytová vý
stavba je hlavním faktorem populačního růstu 
v  našem městě, podobně jako u  většiny obcí 

Očekávaný vývoj celkového počtu obyvatel v Čelákovicích v letech 2015–2040
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Přivítáni do života byli 
v sobotu 17. září 2016 

tito noví občánci města Čelákovic

Lucas Flasar, Dominik Lid a Viktor Polman.
Foto: Jiří Suchý

Místo pro přecházení / 
přechod pro chodce

•  Radek Fedaček, velitel Městské policie Čelákovice

V  tomto příspěvku bychom chtěli zodpovědět častý dotaz na  nové do
pravní značení ve městě – MÍSTO K PŘECHÁZENÍ. Je zobrazeno vodo
rovným dopravním značením (V  7b), které označuje stavebně upravené 
úseky místní komunikace usnadňující přecházení chodců přes komunika
ci. Místa pro přecházení vytvářejí pro chodce častější možnost přecho
du přes komunikaci, nenahrazují ale přechody pro chodce. Řidič vozidla 
nesmí chodce přecházejícího pozemní komunikaci v  místě pro přechá
zení ohrozit. Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali 
může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky provozu 
na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud 
s  ohledem na  vzdálenost a  rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí 
jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. 

 Místo pro přecházení        Přechod pro chodce 

Místo k přecházení v Masarykově ulici před nádražím. Foto: archiv MP Místo k přecházení v ulici Sokolovské. Foto: archiv MP

Chodec tedy v  tomto případě nemá stejná práva jako na přechodu pro 
chodce. Na přechodu pro chodce nesmí řidič s výjimkou řidiče tramvaje 
ohrozit nebo omezit chodce, který přechází pozemní komunikaci po pře
chodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci 
po přechodu pro chodce, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vo
zidlo před přechodem pro chodce, přičemž zákon v části upravující pře
stupky tuto povinnost v § 125c odst. 1 písm. f) bod 6 dále konkretizuje tak, 
že řidič má povinnost na přechodu pro chodce umožnit chodci nerušené 
a bezpečné přejití vozovky.
V našem městě máme tato místa zatím dvě: V Masarykově ul. u vyústění 
Palackého ul., protože toto místo bylo vždy využíváno k přecházení, a v So
kolovské ul. u autobusových zastávek. Případná další místa pro přecházení 
bude město vytvářet dle konkrétní potřeby a vývoje situace na již užívaných 
místech k přecházení. Musí dojít k tomu, že řidiči i chodci si uvědomí rozdíl 
mezi klasickým přechodem pro chodce a  místem pro přecházení, neboť 
ještě velké části účastníků silničního provozu není tento rozdíl jasný.

Valérie Hruzíková, Oskar Zubr, Václav Rež,
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l  Miroslav Opa, zastupitel

Za přiměřené zadlužení města 
považuji takové, které město do
káže bez problémů splácet nejen 
v letech, kdy se hospodářství daří, 
ale i v letech ekonomické stagna
ce. Za všech okolností je potřeba 
vědět, z jakých zdrojů bude úvěr 
splácen, a mít pokryta veškerá 
předvídatelná rizika.
Bezpečná míra zadlužení je 
podmínkou nezbytnou, nikoli však 
dostačující. Hospodaření města 
musí být systematické a musí 
vycházet z dlouhodobého strate
gického plánu rozvoje města. Bylo 
by chybou vrhat se do nepromyš
lených investičních akcí „na efekt“ 
nebo jen proto, že na ně případně 
můžeme odkudsi získat dotaci.
Jsme zodpovědní hospodáři. 
Od roku 2010, kdy jsme přebírali 
správu města, průběžně snižu
jeme míru zadlužení, abychom 
dluhem nezatěžovali budoucí ge
nerace. Zároveň pečlivě vybíráme 
investiční projekty přínosné pro 
rozvoj města a jsme velice úspěš
ní při získávání dotací na smys
luplné akce. Rovněž navyšujeme 
příspěvky sportovcům a výrazně 
přispíváme k hrazení nákladů 
v oblasti kulturního vyžití.

Zastupitelé zvolení za ANO 2011 
se k tématu nevyjádřili.

l  Zdeňka Tichá, zastupitelka

Jménem sdružení PRO Č odpo
vídám na říjnovou otázku našeho 
Zpravodaje města Čelákovic. Ze 
seriózních zdrojů (práce ekono
mů Rogoffa a Reinhartové, kteří 
posoudili státní bankroty od roku 
1970 do roku 2008) vyplývá, 
že pětina zemí, které postihly 
problémy končící bankrotem, 
měla státní dluh v úrovni pod 
40 %. Další téměř třetina byla 
v rozmezí od 40 do 60 % HDP. 
Pak jsou státní bankroty rozděleny 
rovnoměrně po 16 % v pásmech 
od 60 do 80 %, od 80 do 100 % 
a nad 100 % HDP. To znamená, 
že více než polovina bankrotů 
postihla země, které by splňovaly 
maastrichtské kritérium pro přijetí 
eura, podle něhož musí kandidát 
mít podíl veřejných dluhů na HDP 
menší než 60 %.
Shrnuto a obecně, tedy i pro 
město – o problémech nerozho
duje ani tak samotná výše dluhu, 
ale současně celý soubor dalších 
kritérií, jako jsou rychlost zadlužo
vání, předmět zadlužování nebo 
záměr a kvalita jeho zpracování, 
tedy lidé, kteří s dluhem pracují.

Otázka
Jaké zadlužení 

města považujete 

za přiměřené?

l  Petr Bařina, zastupitel
Bylo by nezodpovědné říct jedno 
číslo v korunách či % z ročního 
rozpočtu Čelákovic bez hodnotné
ho rozboru. Ten by ale přesahoval 
rámec tohoto článku .
Zadlužena je u nás víc než 
polovina obcí. Jejich dluhy jsou 
přes 100 miliard. V dluzích jsou 
zahrnuty úvěry, dluhopisy, finanč
ní výpomoci, půjčky ze státního 
rozpočtu či fondů. 
Zadlužit se je dobré na rekon
strukce a výstavbu nových komu
nikací, kanalizací, ČOV, obnovu 
a výstavbu bytů, předfinancování 
evropských peněz… Někdy je 
rozumné se zadlužit. Pokud jde 
o kapitálové, investiční výdaje, 
když jsou např. levné stavební 
práce, nízké úroky, tak ano. Ale 
nikdy ne na financování běžných 
provozních výdajů. 
Důležité je udělat si vždy analýzu, 
zda se nezadlužujeme zbytečně 
a zda budeme mít na splácení. 
Zvážit, co je a co není prioritou, 
jaká je návratnost a zda bude mít 
město dostatečné příjmy v dlou
hodobém časovém horizontu 
na splácení dluhů, tj. takové za
dlužení, které neohrožuje finanční 
stabilitu obce v současnosti 
a především v budoucnosti.

Zastupitelka zvolená za SNK Naše 
Čelákovice dodala vyjádření k té
matu po stanoveném termínu.

Zastupitelka zvolená za KSČM se 
k tématu nevyjádřila.

l Milan Tichý, zastupitel

Zadluženost města není snad to 
nejhorší, co nás může potkat, 
avšak systematická práce na za
dlužení stojí za povšimnutí, a tak 
nekonečné soudní spory a kauzy, 
stále odkládané, naše město také 
poškozují a zadlužují! Na shleda
nou v lepších časech…
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Území Záluží bylo obýváno od dávného pravě
ku, a proto je významnou archeologickou loka
litou. V severní části katastrálního území (v mís
tech, kde v minulosti stála Límanova cihelna) 
bylo odkryto rozsáhlé pohřebiště z období 
stěhování národů. První výzkumy zde probíhaly 
již v období první republiky; systematicky bylo 
území zkoumáno od 50. let 20. století pracov
níky Městského muzea v Čelákovicích. Zvonič
ka na návsi v Ořechovce z roku 1907 je objekt 
charakterizovaný následovně: Na dvou pískov
cových stupních stojí pilíř, který má rozšířenou 
patku zakončenou hlavicí. Na její horní části je 
litinový kříž s korpusem Ježíše Krista. Pro svůj 
technický stav byla zařazena do seznamu po
škozených a zničených církevních staveb, její 
oprava byla dokončena v srpnu 2011.
Rybník, který se nachází na okraji vesnice smě
rem na Nehvízdky, býval chovným rybníkem 
pro kapry, který mnozí využívali ke koupání 
v létě a k bruslení v zimě. Bohužel se následně 
začal využívat jako dočišťovací nádrž odpad
ních vod pro nehvizdskou čistírnu odpadních 
vod. Vzhledem k příliš velkému zápachu a zne
čistění musel být rybník hloubkově vyčištěn. 
Byly učiněny kroky, které vedly ke zkvalitnění 

Mestská cást Záluzí  
Záluží je místní částí města Čelákovic, ve které žije zhruba 300 obyvatel. 
Leží zhruba 2 km jižně od Čelákovic, od kterých je odděleno železniční 
tratí. Do roku 1964 bylo Záluží samostatnou obcí, ale před 52 lety se 
připojilo k sousednímu městu, které mělo v té době zhruba 9 tisíc obyvatel. 
Kulturní památkou je budova bývalého špýcharu. Uprostřed návsi v Záluží 
je zvonička. 

Město Čelákovice se skládá ze tří katastrálních území, kterými jsou Čelákovice, Sedlčánky a Záluží u Čelákovic. 
Zdroj: Google Maps

Plán rozmístění sportovišť a prvků sportovního areálu v Záluží. Zdroj: odbor správy majetku a investic

vody v rybníce. Dnes zde můžeme spatřit i di
voké kachny.
V minulosti byla v Záluží vybudována svépomo
cí v akci Z prodejna potravin nebo na fotbalo
vém hřišti klubovna, která funguje dodnes. Svou 
činnost bohužel pro nedostatek hráčů ukončil 
SK Záluží, nicméně budova klubovny i hřiště 
jsou využívány nadále nejen pro sportovní účely, 
ale i pro setkávání místních občanů či zde sídlí 
volební místnost. Sportovní hřiště má v proná
jmu nový subjekt, Prague Black Panthers, který 
zde bude organizovat tréninky a vybrané zápisy 
amerického fotbalu. Připravuje se i celková re
konstrukce této sportovní plochy. 
Rada města Čelákovic na své schůzi dne 
16. srpna schválila výkresovou část doku
mentace pro územní řízení specifikující záměr 
výstavby zcela nového sportovního areálu 
v Záluží. Zpracovatelem předprojektové a pro
jektové dokumentace je společnost Adonis pro
jekt z Hradce Králové.
Nový provozovatel zálužské hospůdky uspořá
dal ve spolupráci s osadním výborem a za pod
pory města Čelákovic v sobotu 10. září akci 
„rozloučení s létem“, která byla určena nejen 
dětem, ale i dospělým. Děti se povozily na pou
ťových kolotočích a vyřádily se v pěně od čelá
kovických dobrovolných hasičů. Na akci hrála 
k poslechu i tanci živá hudba.
V roce 2001 byly připojeny místní domácnosti 
na městský vodovod, o pět let později byl roz
veden zemní plyn do rodinných domů. V roce 
2011 byl vybudován přístřešek autobusové 
zastávky směrem do Čelákovic, nyní čeká
me, kdy bude zřízen druhý přístřešek směrem 
do Nehvizd. Je třeba podotknout, že za posled
ní léta se velmi zlepšila frekvence autobusové 
dopravy, kterou zajišťuje linka č. 405 provozo
vaná ČSAD Střední Čechy. V loňském roce byla 
uskutečněna revitalizace zeleně v parku, ve kte
rém se uprostřed tyčí pomník připomínající pad
lé hrdiny v druhé světové válce. V části parku 
se nachází dětské hřiště. V uplynulých letech se 
vybudovalo v Záluží veřejné osvětlení, nyní pro
bíhá realizace podzemního vedení elektrického 
napětí, která bude dokončena v roce 2017.
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Velmi intenzivní je příprava na vybudování 
vodovodního přivaděče a kanalizační stoky 
do Záluží. Veřejnoprávní projednání zajišťu
je společnost Projekce Cihlář a Šanc, s. r. o. 
ve spolupráci s projektantem Jiřím Dejmkem. 
Budováním vodovodu bude dotčeno celkem 
13 pozemků a kanalizace 20 pozemků sou
kromých vlastníků. Jedná se o pozemky, kte
ré nejsou ve vlastnictví státu, Středočeského 
kraje a města Čelákovic. Poslední chybějící 
pozemky se podařilo městu získat v roce 2015, 
aby bylo možné pokračovat v přípravě a pro
jednávání této stavby. Pro zpracování doku
mentace pro územní řízení bylo nutné mimo 
jiné zajistit výškové a polohové zaměření loka
lity oprávněným geodetem, zjistit polohy tras 
sítí technického vybavení od jejich vlastníků 
a správců (vodovod, elektrické napětí, zemní 
plyn, veřejné osvětlení, sdělovací kabely) a ře
šit kolizní místa a projednat umístění stavby 
v ochranném pásmu železniční dráhy.
S ohledem na připravovanou stavbu kanalizační 
stokové sítě v městské části Záluží jedná město 
Čelákovice o zajištění dokumentací na kanali
zační přípojky k jednotlivým nemovitostem pro 
občany. Zákon připouští možnost akumulování 
odpadních vod v bezodtokové jímce. V takovém 
případě je však nutné zajišťovat jejich zneškod
nění tak, aby nebyla ohrožena jakost povrcho
vých nebo podzemních vod. Případné kontroly 
nepropustnosti bezodtokové jímky provádí pří

Vedení vodovodního přivaděče DN 100 a kanalizační stoky DN 300 do Záluží. Zdroj: odbor správy majetku a investic

Rozvod kanalizačních stok v Záluží. Zdroj: odbor správy majetku a investic 

Letošní rozloučení s létem se konalo v Záluží na fotbalovém hřišti. Zdroj: -mp-

TÉMA
Přestože naše vesnička připadá širokému okolí 
malá, lze do budoucna předpokládat její další 
rozvoj. V přípravě je zpracování nového územ
ního plánu města, který v základní koncepci 
rozvoje města předpokládá zohlednění rozdí
lu městského charakteru zástavby Čelákovic 
a venkovského charakteru okrajových částí 
Sedlčánky a Záluží. V ulici Mstětické se staví 
nové domy, a jakmile bude v Záluží vybudová
na kanalizace, lze předpokládat další bytovou 
výstavbu i postupné zvyšování počtu obyvatel. 
Záluží se dotkne i optimalizace železniční trati 
231, která je v úseku mezi Čelákovicemi a Mstě
ticemi plánována v letech 2020–2021. Mezi nej
významnější dopady této stavby Správy želez
niční dopravní cesty patří přeložka železniční 
trati v Záluží a po napřímení snesení současné
ho železničního tělesa, oprava železničních pře
jezdů a podjezdů a výstavba nového silničního 
nadjezdu na silnici č. 101 ve Mstěticích. Národ

ní technické muzeum, které je provozovatelem 
depozitárního areálu, nepočítá se zachováním 
vlečky, takže uvolněný prostor by mohl v bu
doucnu sloužit jako cyklostezka spojující Záluží 
s městem. 
Zastupitelstvo města Čelákovic zřídilo na zákla
dě zákona o obcích osadní výbor Záluží na svém 
zasedání 17. prosince 2003 a zvolilo prvních de
set členů tohoto výboru. Od po čátku je předse
dou osadního výboru Roman  Přívozník. Členové 
osadního výboru se na svých schůzích pravi
delně scházejí a o své činnosti podávají zprávu 
nejvyššímu kolektivnímu orgánu města. Město 
Čelákovice činnost osadního výboru finančně 
podporuje. Každoročně pořádají členové osad
ního výboru pro své obyvatele různé akce, jako 
je například pálení čarodějnic, dětský den, roz
loučení s létem, mikulášská nadílka či rozsvícení 
vánočního stromu. 
Jsme velmi pyšní, že i v naší malebné vesničce 
se něco děje a pokrok jde stále s dobou dopře
du. S vývojem v našem Záluží se můžete sezná
mit v Kronice města Čelákovic.

Aktuální složení osadního výboru Záluží: 
Předseda – Roman Přívozník
Členové – Jana Bartošová, Ludmila Forejtová, 
Josef Hruška, Jaroslav Žižka

Téma zpracovali
Roman Přívozník 

 a členové osadního výboru Záluží

slušný stavební úřad, kterému je zapotřebí před
ložit minimálně doklad o likvidaci obsahu jímky. 
Připojením na kanalizační stoku města je pro ob
čany tato povinnost vyřešena. Kanalizační stoka 
je projektovaná tak, aby všichni vlastníci dotče
ných pozemků měli možnost napojení a město 
jako koordinátor výstavby všech přípojek zajistí 
se souhlasem vlastníka nemovitosti vypracování 
projektu kanalizační přípojky pro územní sou
hlas. Nákladově i časově je pro občany výhod
nější provést napojení a položení kanalizační pří
pojky současně se stavbou hlavních řadů.
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SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Mochovská č. p. 116, 250 88 Čelákovice

tel.: 326 992 682

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

SBÍRKA OBLEČENÍ
•  Melánie Skalická

Farní charita Čelákovice pořádá podzimní 
sběr oblečení, obuvi, ložního prádla, spa-
cích pytlů aj. Prosíme především o zimní ob
lečení a obuv pro děti i dospělé.

Sbírka se koná v areálu děkanství  
v Kostelní ulici č. p. 455 ve dnech:
pondělí 24. a úterý 25. 10. 2016 

od 15.00 do 18.00 hodin.

POMOC CHUDÝM OSOBÁM
Charita ČR ve spolupráci s MPSV se zapojila 
do projektu FEAD – potravinová a materiální 
pomoc chudým osobám, jednotlivě a rodinám. 
Jedná se o potravinové balíčky, dětskou stravu, 
materiální a drogistickou pomoc, balíky plenko
vých kalhotek.
V případě, že budete mít zájem a tuto pomoc 

potřebujete, kontaktujte pí Hanu Jarskou – 
tel.: 315 685 190, 736 670 631, 

email: socialni@charitaneratovice.cz nebo 
se dostavte do kanceláře Farní charity v CMC 

(náměstí 5. května č. p. 2, Čelákovice).

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET

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

 PET = 1
 HDPE = 2
 LDPE = 4
 PP = 5
 PS = 6
 C/PAP = 81
 C/PAP = 84 731 136 156

Městský prapor Čelákovic označen jako nejhezčí
•  Jindra Chourová, zastupitelka

Letošní vyvěšování praporů měst ležících na Labi 
se uskutečnilo v  německém souměstí Dessau
Rosslau, které leží na  258. říčním kilometru, 
ve čtvrtek 25. srpna. Akce byla spjata s 15. výro
čím existence Aleje polabských měst a městský 
prapor Čelákovic byl vyhlášen jako nejhezčí ze 
všech 88 měst ležících na řece Labi. Za toto oce
nění poděkovali zástupci města Čelákovic Klausi 

V pořadí 15. ročníku tradičního vyvěšování praporů měst ležících na Labi se zúčastnili za město Čelákovice sta-
rosta Josef Pátek, místostarosta II Petr  Studnička, zastupitelka Jindra Chourová a předsedkyně komise bytové 
a sociální Hana Machálková. Foto: -kt-

Tonndorfovi, bývalému dlouholetému členovi 
Rady města Rosslau, a Christel Heppner, před
sedkyni místního loďařského spolku. Město Če
lákovice propůjčilo městský prapor samosprá
vě v Rosslau v srpnu 2012. Od roku 2013 jsou 
vyvěšovány každoročně u příležitosti loďařských 
slavností všechny prapory měst, které leží na 
řece Labi od jejího pramene v Krkonoších až po 
ústí do Severního moře. V celém povodí Labe žije 
více než 24 milionů obyvatel.

Poděkování za pomoc při hašení
V pátek 26. 8. v 13.45 hod. bylo MP oznámeno, 
že na parkovišti v  ulici Na Stráni u  č. p. 1661 
hoří vozidlo. Hlídka jela okolo, a  tak ihned za
čala likvidovat požár za osobní a věcné pomoci 
Zdeňka Klučiny z firmy Soptík, jenž poskytl ha
sicí přístroje. Požár byl lokalizován, hasiči poté 
požár dohasili. K požáru došlo patrně technic
kou závadou na elektroinstalaci. 

Ztráta a nález klíčů
Ve čtvrtek 1. 9. v 16.30 hod. oznámil telefonicky 
občan z Vašátkovy ulice, že poblíž místa byd
liště ztratil svazek tří klíčů, které popsal. Žádal 
o informaci v případě nálezu. 9. 9. byly klíče na
lezeny, matka majitele byla informována a poté, 
kdy je bezchybně popsala, jí byly vráceny. 

Opilý řidič, veselý vrah
V neděli 11. 9. v 11.10 hod. telefonicky oznámil 
občan, že řidič, patrně v podnapilém stavu, na
boural do oplocení podniku Kovohutě Čelákovi
ce v místě bývalé výkupny druhotných surovin. 
Byl to prý muž ve věku asi 45 let, menší postavy, 
v tričku bez rukávů a s potetovanýma rukama. 
Hlídka na nájezdu k cyklostezce nalezla vozidlo 
s  ulomeným pravým předním kolem zaklíněné 
v plotu objektu. V blízkosti se nacházející 34letý 
muž z Čelákovic jevil znaky silné podnapilosti, 
špatně artikuloval. Policie ČR věc převzala pro 
podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vli
vem návykové látky, protože muži byla v dechu 
naměřena hladina alkoholu 3,75 ‰.

Opravdu měříme zbytečně? 
Ve středu 14. 9. v  14.50 hod. měřili strážníci 
rychlost vozidel v  Mochovské ulici. Vozidlu ří
zenému 40letým mužem z Brandýsa n. L. byla 
naměřena rychlost 96 km/hod. Hlídka muže 
zastavila, a protože v daném případě není MP 
oprávněná věc řešit blokovou pokutou, byla věc 
oznámena správnímu orgánu v  Brandýse nad 
Labem. Protože tento řidič byl asi před 6 měsíci 
za podobný přestupek potrestán, hrozí mu ulo
žení zákazu řízení motorových vozidel. 

Vandalové táhli městem
V neděli 18. 9. v 7.30 hod. telefonicky oznámila 
občanka, že se ve Vašátkově ulici pohybují mla
díci a  povalují popelnice. Popsala je a  uvedla, 
že jdou směrem k Sadům 17. listopadu. Hlídka 
projela park, na lavičce zjistila skupinu mladíků 
a jeden z nich odpovídal popisu. K vysypání po
pelnice se přiznali, byli dopraveni zpět a pod do
hledem hlídky dvě rozsypané popelnice uklidili. 
Věc byla vyřešena domluvou.

Vosí roj na hřbitově
V neděli 25. 9. v 11.58 hod. oznámili hasiči, že 
na hřbitově v Jungmannově ulici se u  jednoho 
z hrobů nachází vosí hnízdo. Hlídka MP zjistila, 
že se vosí hnízdo nachází pod deskou jedno
ho z hrobů. Jednotka SDH se svolením majitel
ky hrobu desku odkryla a  hnízdo zlikvidovala. 
(Hasiči v těchto případech zasahují při ohrožení 
lidí v blízkých objektech.)



str. 11www.celakovice.cz

INFORMACE

seniori

co nového ve meste

•  -dv-

SECOND HAND SRDÍČKO
V  létě otevřela na adrese Masarykova č. p. 223 
odpovědná vedoucí Blanka Veverková tzv sekáč.
Najdete v něm oblečení pro ženy i ve velikostech 
XXL a  v  současné době již v  obchodě vládne 
podzimní kolekce a je zde možno pořídit i šaty 
do tanečních či na ples, kabelky a bižuterii.
Otevírací doba:
po–pá 10.00–13.00 14.00–17.00 hod.
so   9.00–12.00 hod.

•  Anděla Nosková

Chtěla bych velmi poděkovat panu Ivanu Va
ňouskovi za milé odpoledne 6. září, kdy s námi 
zavzpomínal na historii čelákovických ulic – Ry
bářské a Kostelní. Ukázal nám, kde stával jaký 
obchůdek, statek, pracovali různí řemeslníci 
a kde původně teklo Labe. Někteří účastníci při
dali i vlastní vzpomínku. Sešlo se nás okolo 50 
a už se těšíme na jarní procházku s p. Vaňous
kem další lokalitou našeho města.
Co se týče našich dalších aktivit, je třeba připo
menout výlet 29. 10. do Sezimova Ústí na pro
hlídku Benešovy vily. Vzhledem k velkému zá
jmu pojedeme dvěma autobusy – první vyjíždí 
v 8.00 hod. (sraz v 7.45 hod.) a druhý v 9.00 hod. 
(sraz v 8.45 hod.) – oba od radnice.
Angličtina začala 21. 9. a  koná se od  14.00 
do 15.30 hod. v Domě s pečovatelskou službou 
v Kostelní ulici.
Také je čas na divadlo a do  toho si zajedeme 
21. 11. 2016 do Mladé Boleslavi. Bude se hrát 
Pygmalion a vstupné stojí 200 Kč. Sejdeme se 
v 17.45 hod. u radnice. Přihlaste se včas.
A nesmíme zapomenout na již známé setkání se
niorů v KD dne 8. 12. 2016 od 14.00 do 17.00 hod.
Na  leden 2017 chystáme seniorský bazar oša
cení. Pomalu si připravujte, co byste chtěli od
ložit a  někomu věnovat za  malý obnos, nebo 
zadarmo. Bude to doba zimní, takže ještě zimní 
ošacení, ale i příprava na jaro a léto, takže i oša

V  nabídce najdete kvalitní skla japonské fir
my HOYA, brýlové obruby moderní, designo
vé i  klasické za  dostupné ceny pro každého. 
 Zhotovení kompletních brýlí již do  24 hodin. 
Do 31. ledna 2017 můžete využít i speciálních 
nabídek.
Další informace na  http://ocni-optika.com 
nebo tel.: 323 631 260.
Otevírací doba:
po–pá 8.00–17.00 hod.

SECOND HAND
Další sekáč není sice nový, ale je nyní na nové 
adrese. Původně byl v  budově nádraží a  jeho 
současná adresa je Masarykova č. p. 1204 mís
to prodejny ovocezelenina.
Otevírací doba:
po–pá   9.00–18.00 hod.

ŘEZNICTVÍ, UZENÁŘSTVÍ, BUFET SMOLA
V  září firma Řeznictví, uzenářství, bufet Smo
la, založená v  roce 1993, otevřela v  pořadí již 
třetí provozovnu, a  to tentokrát v Čelákovicích 
na náměstí 5. května č. p. 114, vedle Restaura
ce u Bohuslavů. Další dvě najdete v Brandýse 
nad Labem a Staré Boleslavi.
Zakoupíte zde prvotřídní české vepřové, kuřecí 
a  hovězí maso, vlastní výrobky jako škvařené 
sádlo, maso ve vlastní šťávě, výpečky, paštiky 
a mnoho dalších lahůdek. Z uzenin řadu výbě
rových šunek, salámů, samozřejmě špekáčky, 
párky a mnoho dalšího vlastní výroby.
Zajímavá je také nabídka teplého bufetu na sní

daně či svačiny, a to od 7.30 hod. Více o nabíd
ce firmy najdete na www.masosmola.cz nebo 
facebooku – reznictvismola.
Otevírací doba:
po zavřeno
útčt 7.30–16.00 hod.
pá 7.30–17.00 hod.
so 7.30–11.00 hod.

POBOČKA ZP – VZP ČR
Nově je pro klienty otevřena pobočka Všeobec
né zdravotní pojišťovny (VZP) v  Čelákovicích, 
a to na adrese: Bedřicha Smetany č. p. 1184 – 
dům s ordinací MUDr. Pavla Rusého.
Tel.: 952 222 222 (Informační centrum), email: 
info@vzp.cz, podatelna@vzp.cz, www.vzp.cz.
Otevírací doba pobočky:
čt 10.00–13.00 hod.

OČNÍ OPTIKA PRAHA, S. R. O.
Oční optik Martin Ryvol otevírá novou prodej
nu oční optiky v  pasáži Sluníčko, Masarykova 
č. p. 96/412. Tato firma provozuje již tři pobočky 
a ta čelákovická je čtvrtou.

cení letní. A  také máme překvapení v  podobě 
módní přehlídky z přinesených oblečků.
Mateřské školy by uvítaly babičku nebo dědečka, 
kteří by byli ochotni dětem číst pohádky. Stále 
hledáme někoho znalého práce s  počítačem, 
který by byl ochotný seniorům poradit. Pokud by 
uskutečnil počítačový kurz, nebylo by to zdarma.
Nezapomeňte sledovat naši vývěsní skříňku pro 
seniory, která je umístěná mezi okny na obcho
dě v Masarykově ulici č. p. 226. Z ní se dozvíte, 
kdy a kde se co koná.

Kontakty:
Anděla Nosková, email: anybety@seznam.cz 
nebo seniori@celakovice-mesto.cz
tel.: 608 750 633
Odbor pro občanské záležitosti (sociální věci 
a zdravotnictví) Městského úřadu,
tel.: 326 929 118–119

Co připravujeme

TopHelp –  
domácí zdravotní péče

•  Lenka Narovcová

Nabízíme služby pro občany v oblasti zdravotní 
péče a  sociálních služeb. Konkrétně se jedná 
o služby domácí zdravotní péče, které jsou plně 
hrazeny zdravotní pojišťovnou, a sociální služby 
(osobní asistence, sociální poradenství) aj. Za
jišťujeme komplexní služby v domácím prostře
dí klienta. Uplatňujeme osobní přístup, kvalitu 
a profesionalitu. Kontaktujte nás o služby. Sami 
si vyberte tu správnou domácí péči. Vždy se při
způsobíme vašim potřebám. Více o našich služ
bách najdete na www.tophelpplus.cz.

Kontaktní pracoviště Brandýs nad Labem: 
Pražská 298,  

250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 
Lenka Narovcová, vedoucí zdravotní sestra, 

tel.: 735 174 570,  
email: zdravotni@tophelpbrandys.czProcházka s p. Vaňouskem 6. září. Foto: Dana Kubátová 

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.
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Mezinárodní den  
archeologie

•  David Eisner, ředitel muzea

Městské muzeum v Čelákovicích vás zve na ko
mentované prohlídky ar cheologické expozice 
v rámci Mezinárodního dne archeologie, které 
proběhnou 15. října v prostorách tvrze. Tyto pro
hlídky se budou konat v následujících časech: 
9.00, 10.00, 11.00, 14.00 a 15.00 hod. Vstupné 
dobrovolné. Všichni jste tímto srdečně zváni.

Pluhem a husím brkem
200 let od úmrtí Františka Vaváka  

(*1741 †1816)

•  Dana Klírová, kurátor muzea

Dopoledne 15. listopadu uplyne přesně 200 let 
od skonu milčického rychtáře Františka Vaváka, 
snad nejpozoruhodnějšího sedláka české mi
nulosti, ke kterému bychom jen velmi obtížně 
hledali srovnání i v evropském kontextu. Jeho 
rodina pocházela z nedalekých Vyšehořovic, 
později se nicméně rozvětvila a někteří její čle
nové žili v Milčicích u Sadské, kde se na bohaté 
selské usedlosti 26. října 1741 narodil i František 
Vavák. Jeho otec byl však záhy zbídačen pod
danskými povinnostmi, berněmi a sérií živelních 
katastrof, takže mladý František mohl roku 1761 
převzít už jen chalupnickou usedlost. Díky dě
dictví v podobě velkého statku po tchánovi se 
ale roku 1778 opět zařadil mezi vesnickou elitu 
a od roku 1779 až téměř do své smrti zastával 
funkci milčického rychtáře.
Vavák byl výjimečný svým vzděláním, aktivita
mi i širokými zájmy, a pokud čteme jeho literár
ní díla, jen těžko věříme, že máme co do činění 
s pouhým sedlákem a samoukem, který většinu 
svého času trávil rutinními zemědělskými prace
mi v rodné vsi. Vzdělaný a excentrický Vavák při
tom na sebe strhával pozornost již během svého 
života – vrchnost ho pověřovala obtížnými správ
ními a organizačními úkoly, reprezentoval pod
dané před biskupy, arcivévody a císaři, několi
krát hovořil s Josefem II. i Františkem II., osobně 
ho vyhledávali přední čeští obrozenci jako např. 
Josef Dobrovský, Plzeň mu udělila čestné měš
ťanství, Jakub Jan Ryba věnoval jednu ze svých 
Pohřebních písní a v tomto výčtu by bylo možno 
pokračovat. Úžas později vzbudily jeho unikátní 
deníkové zápisy z let 1770– 1816 (tzv. Vavákovy 
Paměti), které čítají několik tisíc stran a umožňují 
fascinující a zároveň přímý pohled do prostředí, 
jehož členové obvykle neměli potřebu ani mož
nosti svůj život dokumentovat. Materiál z nich vy
užil např. Alois Jirásek při psaní známého románu 
F. L. Věk, na jehož stránkách se s Vavákem ně
kolikrát setkáváme, později z nich hojně čerpala 
česká jazykověda, etnografie a kulturní i agrární 
historie. Stále přitom platí poznámka významné
ho historika Josefa Pekaře, vyslovená již před sto 
lety, že „Vavák je z těch, jež imponují tím více, 
čím blíže je poznáváme“.
Výjimečná byla nejen Vavákova osobnost, ale 
také doba, jejíž byl aktivním svědkem. Narodil 
se ještě v době tuhého poddanství, roboty a ne
volnictví, pevné katolické víry, tradičních hospo
dářských i společenských poměrů, které v letech 
1770–1771 vyvrcholily do velkého hladomoru 
a epidemií – těmi také začínají jeho deníky. Násle
dovaly selské bouře a sled přelomových a často 
bezohledných státních reforem, pod kterými se 
původní Vavákův svět začal nenávratně bortit. 
Jeho zápisy tak pozoruhodným způsobem odráží 
střet tradiční a nově přicházející epochy, rostoucí 
komercionalizaci venkova, demografické a so
ciální proměny, nové hospodářské technologie, 
rozpady a sváry uvnitř rolnických komunit, ztrátu 
výsadního postavení katolické církve, oslabení 
vrchnostenské správy, nástup všudypřítomného 
státního mocenského aparátu a byrokratizace, 
tažení němčiny, ozvuky francouzské revoluce, 
napoleonských válek a národního obrození. Im
pulzivní Vavák toto vše prožíval mimořádně in

tenzivně a dramaticky, neboť komorní panství se 
tehdy stávala pokusnými laboratořemi, kde stát 
mnoho svých reforem před obecným zavedením 
testoval. Deníky, které původně neměly být zve
řejněny, tak odráží jinak nepřístupné aspekty tra
diční selské mentality a rolníky díky nim můžeme 
poznávat ne jako pasivní oběť tehdejšího spo
lečenského uspořádání, ale jako aktivní jedince, 
kteří cíleně využívali, či porušovali společenská, 
ekonomická i kulturní pravidla, aby zlepšili své 
postavení v jinak velmi nejisté době.
Vavákovým užším domovem bylo sice komor
ní poděbradské panství, jeho zájem a infor
mační sítě ale dosahovaly i do okolí Čelákovic 
a Brandýsa, s nimiž ostatně Vavák sdílel tutéž 
vrchnost. Milčice – stejně jako Čelákovice – 
navíc ležely při důležité evropské transverzá
le spojující původně Vídeň přímo s Drážďany 
a Lipskem (tzv. lipská silnice), která míjela Pra
hu a jejíž význam nebyl ve Vavákově době ještě 
zapomenut. Z hlediska našich regionálních dě
jin je podstatné, že raně novověké střední Po
labí se díky Vavákovi zalidňuje příhodami mly
nářů, úlisných krčmářů, kněží i náboženských 
blouznivců, prohnaných vrchnostenských 
úředníků, milenců, loupežných band a přede
vším prostých venkovanů, kteří věřili v Boha 
stejně jako v nadpřirozené bytosti, ovládající 
kouzla a čáry. 
Mohli bychom uvést řadu důvodů, proč Vavák 
a jeho literární dílo, zahrnující nejen deníky, ale 
i další prózu, verše a písně, poutá zvláště dnes 
stoupající pozornost laické i odborné veřejnosti. 
Tato studie je proto zároveň pozvánkou jednak 
na drobnou tematickou výstavu, která bude 
v říjnu umístěna v Městské knihovně, a dále 
na navazující besedu s pozvanými odborníky 
v Městském muzeu dne 11. října.

Edice Vavákových Pamětí: J. Skopec (ed.), Paměti 
Františka J. Vaváka, souseda a rychtáře milčického z let 
1770–1816. Kniha I–V (1770– 1810), Praha 1907–1938; 
Stanislava Jonášová (ed.), Paměti Františka Jana Va-
váka, souseda a rychtáře milčického z let 1770–1816. 
Kniha VI–VII (1810–1816), (= Prameny k dějinám čes-
kého myšlení 11) Praha 2009 (k vydání připravil Martin 
Kučera).

Ukázka zápisu z roku 1795:
„5. máje u Malých Nehvizd tatík jeden se synem 
plavili ovce v rybníčku; když je všecky do vody 
vehnali, ony se v největší hlubině jen pořád 
do kola točily, až se zdálo, že se snad všecky 
utopí. Syn tehdy skočil tam, aby je od utonutí za-
choval, ale jak k nim přišel, hned sám pod vodu 
se dostal a utonul, ovce pak hned všecky zdravé 
na břeh vyšly. Z toho znáti, že ďáblové ve vodách 
jsou, jimžto po starodávnu říkají hastrmani.“
Podle: J. Skopec (ed.), Paměti F. L. Vaváka, kniha III., 
část 2. (1795–1797), Praha 1916, s. 13.

František Vavák ztvárněný Iljou Prachařem v seriálu 
F. L. Věk (zcela vlevo) Foto zdroj: www.kinobox.cz

Od grafiky ke kudle
•  Lucie Třešňáková, vystavující

Výstava „Od grafiky ke kudle“ prací  Lucie 
Třešňákové, Jany Šindelářové, Davida Hanž-
líka, Kláry Thumové, Myrousze, Radky Krup-
kové, Libora Cvrka je přístupná do neděle 
23. října v Městském muzeu ve výstavní 
síni muzea denně mimo pondělí 9.00–12.00 
a 13.30–17.00 hod.
Nápad uspořádat výstavu vznikl na základě pra
videlných přátelských setkání skupiny lidí, které 
spojuje chuť i nechuť něco tvořit. I proto je tato 
výstava charakteristická velmi širokým záběrem 
výtvarných a řemeslných technik a témat.
Najdete zde kolorované perokresby, fotografie, 
malbu, práci se dřevem, papírem, smaltem, ke
ramikou i kovy a mnoha dalšími. V neposlední 
řadě zde najdete téma recyklace nejen papíru 
ve formě technik CandyBag a PapírKašé.
Společným tématem je sakrální tématika poja
tá moderní neotřelou formou s prvky konceptu. 
Zároveň se jedná také o prezentaci autorské 
tvorby vystavujících autorů.
Výstava byla zahájena v sobotu 24. září Jose
fem Daňkem v doprovodu dvou elektrických 
monochordů Pavla Kopeckého a Petra Vokála 
při slavnostní vernisáži.
Srdečně vás na výstavu zveme a věříme, že za
nechá pozitivní stopy.

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

Na Hrádku 464
Čelákovice
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Pozvánka na výstavu
Galerie v altánu

Vašátkova 818, Čelákovice
tel.: 724 509 945

www.few.webnode.cz

pořádá výstavu fotografií 

„Pozoruhodné stromy  
Čelákovic“

Své fotografie zde vystaví členové Okrašlo
vacího spolku čelákovického Helena Babic
ká, Petr  Jiras a  Petr Petřík. Výstava přístup
na denně od  10. do  24. října 2016 od  16.00 
do 19.00 hod. 

Doprovodný program výstavy:
• 10. října v 16.00 hod. vernisáž výstavy s před

náškou o významu stromů;
• 16. října v 14.00 hod. komentovaná vycházka 

s přáteli stromů (od Galerie v altánu);
• 20. října v  16.00 hod. slavnostní vyhlášení 

vítěze soutěže „O  nejkrásnější okno, balkon 
a zahrádku“;

• 24. října v  16.00 hod. ukončení výstavy 
s  přednáškou o  památných stromech Čelá
kovic.

Vstupné na akce je dobrovolné a všichni přátelé 
stromů a rostlin jsou srdečně zváni!

•  Mira Poloprutská, farářka Církve československé husitské

Koncertní hold Otci vlasti – římskému císaři a českému králi Karlu IV. v podání Alfreda Strejč-
ka a vokálně-instrumentálního souboru Chairé Příbram zazní v Husově sboru v neděli 9. října 
v 17.00 hod.
Reformované církve si velmi váží osobnosti Karla IV. a připojují se k  letošním oslavám 700. výročí 
jeho narození. Karel IV. byl nejen vzdělaným, ale také zbožným panovníkem, který si byl vědom své 
zodpovědnosti za  správu veřejných věcí. Svoji autoritu, moc říše a  Českého království upevňoval 
a konflikty urovnával hlavně mírovými prostředky. Pěstováním mariánského a svatováclavského kul
tu, shromažďováním relikvií a založením univerzity chtěl Karel vytvořit z Prahy duchovní centrum své 
moci. Vítal věcnou kritiku a pokojné řešení negativních jevů v církevní praxi. Duchovní klima v Karlově 
době ovlivnily morové epidemie. S nimi tehdy očekávaný konec světa výstižně charakterizuje dobová 
mozaika i okenní vitráž Posledního soudu na Svatovítské katedrále v Praze. U prostředního oblouku 
je zobrazen klečící císař Karel a jeho manželka Eliška Pomořanská.
Karlova snaha přispět k nápravě církve se vedle politických kroků projevila také podporou kritic
kých kazatelů. Z Rakouska pozval do Prahy augustiniánského mnicha Konráda Waldhausera, kte
rý ve svých kázáních kritizoval pýchu, lakotu, rozmařilost a svatokupectví. Mezi jeho posluchače 
patřil i kanovník a vysoký úředník královské kan
celáře Jan Milíč z Kroměříže, který se pod vlivem 
Waldhauserovy kritiky vzdal všech svých církev
ních prebend a dal se na kazatelskou dráhu. Mi
líčovým žákem byl Matěj z Janova u Mladé Vo
žice, který působil na pražské univerzitě, a jeho 
kázání a  spisy proreformačně ovlivnily myšlení 
vzdělanců té doby.
Srdečně vás zveme na  náš koncert, děkujeme 
za finanční podporu města Čelákovic a věříme, že 
tento pořad přispěje k důstojné připomínce celo
národního výročí.

Týden knihoven 2016
•  Soňa Husáriková, ředitelka

Na celostátní Týden knihoven 3.–7. října pro 
vás připravujeme stejně jako každý rok zají-
mavý program, letos v duchu celoroční oslavy 
výročí založení čelákovické městské knihy.

VÝSTAVA KNIHA A JEJÍ PODOBY
Do  7. října můžete navštívit tradiční výstavu 
knihovny. Kromě exemplářů knih z předchozích 
století, zajímavých vazeb a knižních ilustrací uvi
díte knihy v mnoha výtvarných podobách zapůj
čené od našich čtenářů – na obrazech, fotografi
ích, ve formě ručně vyrobených záložek a obalů 
na knihy. Nebudou chybět ani knižní rarity. Vý
stavu doplní nalezené záložky, které v nich za
pomněli naši čtenáři při vracení knih. Řadu let je 
pečlivě uchováváme pro tuto příležitost.

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ  
LITERÁRNÍ SOUTĚŽE
Ve  čtvrtek 6. října se uskuteční v  17.30 hod. 
slavnostní vyhlášení výsledků 10. ročníku lite
rární soutěže naší knihovny, tentokrát s  téma
tem k 650. výročí městské knihy Výlet do minu
losti. Ceny a diplomy budou oceněným autorům 
předány v Síni Jana Zacha v Městském muzeu 

v  Čelákovicích za  hudebního doprovodu žáků 
ZUŠ Jana Zacha.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Týden knihoven zakončí páteční Den otevře
ných dveří spojený s výstavou Kniha a její podo
by, kterou si budou moci návštěvníci prohléd
nout od 8.30 do 20.00 hod.

Kamarádka knihovna
•  Naděžda Picková, dětské oddělení

Zapoj se i  Ty! Svaz 
knihovníků a  infor
mačních pracovníků 
ČR a  Klub dětských 
knihoven SKIP vyhla
šují 6. ročník celostát
ní soutěže o  nejlepší 
knihovnu pro děti (= oddělení pro děti ve veřejné 
knihovně) s názvem Kamarádka knihovna.
V  dětských knihovnách (dětských odděleních) 
v celé naší republice probíhá každoročně od září 
do  prosince soutěž Kamarádka knihovna, kdy 
děti hodnotí dětské oddělení pomocí Vysvědčení.
Děti mohou knihovně „vysvědčení“ udělit, ať 
jsou uživateli knihovny, nebo ne; musí však 
knihovnu navštívit. Každé dítě může poskytnout 
pouze jedno „vysvědčení“.
Knihovna vyplněná „vysvědčení“ odešle do Ná
rodní knihovny ČR v  Praze. Soutěžní komise 
vyhodnotí a navštíví nejlepší knihovny v jednot
livých velikostních kategoriích. V  červnu 2017 
budou vyhlášeni a odměněni vítězové jednotli
vých velikostních kategorií knihoven (oddělení) 
pro děti a předány ceny. Zároveň bude vyhláše
na vítězná knihovna, nositelka titulu Kamarádka 
knihovna za rok 2016. 
Více informací na www.kamaradkaknihovna.cz.

Slavné světové 
osobnosti, jak je 
(možná) neznáte

•  Soňa Husáriková, ředitelka

Víte, že…
• některé lodě faraonů pluly ve  starověkém 

Egyptě přes Nil od břehu k břehu?
• knihovníci v Ninive dokázali zabránit v 7. sto

letí př. n. l. vlhnutí knih?
• Alexandr Makedonský málem zemřel otco

vou rukou? 
• Japonsko, které chtěli ve  13. století dobýt 

Mongolové, nezachránil pouze božský vítr 
kamikaze? 

• Řím nezaložili Romulus a  Remus, a  že jeho 
skuteční zakladatelé souvisejí s Gaiem Juliem 
Caesarem? 

Tyto a  mnoho dalších zajímavostí o  slav
ných světových osobnostech se dozvíte 
v  Městské  knihovně na  přednášce novinářky 
a   spisovatelky Stanislavy Jarolímkové v  pon
dělí 17.  října 2016 v  18.30 hod. Srdečně vás 
zveme.

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

Ilustrace k připravované knize Stanislavy Jarolímkové. 
Zdroj: archiv Stanislavy Jarolímkové

KAREL IV. – OTEC VLASTI

Zdroj: Wikipedie
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KAM VE VOLNÉM CASE
do neděle 23. 10.
Městské muzeum
OD GRAFIKY KE KUDLE
Výstava prací Lucie Třešňákové, Jany Šinde
lářové, Davida Hanžlíka, Kláry Thumové, My
rousze, Radky Krupkové, Libora Cvrka, která je 
přístupná ve výstavní síni muzea denně mimo 
pondělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.

do pátku 7. 10.
Městská knihovna
TÝDEN KNIHOVEN S VÝSTAVOU
s názvem Kniha a její podoby.

čtvrtek 6. 10. 17.30 hod.
Městské muzeum
SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ
výsledků literární soutěže vyhlášené Městskou 
knihovnou Čelákovice s tématem k 650. výročí 
městské knihy.

pátek 7. 10. 8.30–20.00 hod.
Městská knihovna
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ S VÝSTAVOU
s názvem Kniha a její podoby.

neděle 9. 10. 14.00 hod.
start – nádvoří Městského muzea
VEJŠLAP ZA POLABSKÝMI STRAŠIDLY

neděle 9. 10. 17.00 hod.
Husův sbor
KAREL IV. – OTEC VLASTI
Koncert k 700. výročí narození Karla IV. v podá
ní Alfreda Strejčka a Chairé Příbram.

pondělí 10. – pondělí 24. 10., 16.00–19.00 hod.
Galerie v altánu, Vašátkova č. p. 818
POZORUHODNÉ STROMY ČELÁKOVIC
výstava; vernisáž a přednáška o významu stro
mů v pondělí 10. 10.

úterý 11. 10.
Městské muzeum
PLUHEM A HUSÍM BRKEM
200 let od úmrtí Františka Vaváka (*1741 †1816) 
– přednáška

středa 12. 10. 19.00 hod.
Městské muzeum
KONCERT SE SKLADBAMI JAROSLAVA 
JEŽKA
klavíristy Alexandra Christianova s  šansoniér
kou Hanou Bočánkovou.

sobota 15. 10.
Městské muzeum
MEZINÁRODNÍ DEN ARCHEOLOGIE
komentované prohlídky archeologické expozi
ce (9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00 hod.)

sobota 15. 10. 10.15 hod.
hřiště U Hájku
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
SK Union hostí Pšovku Mělník.

sobota 15. 10. 21.00 hod.
Irish Music Pub
MAD RIDE
koncert 

neděle 16. 10. 8.00–11.00 hod.
chovatelský areál, Stankovského č. p. 1774
PRODEJNÍ BURZA
především akvatera, s možností využít chova
telské poradny

neděle 16. 10. 14.00 hod.
od Galerie v altánu, Vašátkova č. p. 818
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA S  PŘÁTELI 
STROMŮ

pondělí 17. 10. 18.30 hod.
Městská knihovna
SLAVNÉ SVĚTOVÉ OSOBNOSTI, JAK JE 
(MOŽNÁ) NEZNÁTE
přednáška spisovatelky Stanislavy Jarolím 
kové

čtvrtek 20. 10. 16.00 hod.
Galerie v altánu, Vašátkova č. p. 818
O  NEJKRÁSNĚJŠÍ OKNO, BALKON A  ZA-
HRÁDKU
slavnostní vyhlášení vítěze soutěže 

čtvrtek 20. 10. 17.30 hod.
Městské muzeum
MISTRYNĚ SVĚTA V ŠACHU II
přednáška o Noně Gaprindašviliové šachového 
oddílu TJ Spartak Čelákovice

neděle 23. 10. 14.00 hod.
Sedlčánky, Restaurace Na Vošverku
SETKÁNÍ SENIORŮ

pondělí 24. 10. 16.00–19.00 hod.
Galerie v altánu, Vašátkova č. p. 818
O PAMÁTNÝCH STROMECH ČELÁKOVIC 
ukončení výstavy „Pozoruhodné stromy Čelá
kovic“ s přednáškou

čtvrtek 27. 10. 15.00 hod.
náměstí 5. května
VZNIK SAMOSTATNÉHO STÁTU
Slavnostní akt u  pomníku padlých, pořádá: 
město Čelákovice.

sobota 29. 10. 10.15 hod.
hřiště U Hájku
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
SK Union hostí Horky nad Jizerou.

sobota 29. 10. 21.00 hod.
Irish Music Pub
HB BEAT
koncert 

úterý 8. 11. 9.00–16.00 hod.
Gymnázium Čelákovice
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

úterý 8. 11. 14.00–16.00 hod.
Gymnázium Čelákovice
DO TAJŮ CHEMIE

čtvrtek 10. 11. 2016 – neděle 26. 2. 2017
Městské muzeum
BYLI V ČELÁKOVICÍCH UPÍŘI?
50 let od  mediálně známého archeologické
ho výzkumu – výstava přístupná ve  výstavní 
síni muzea denně mimo pondělí 9.00–12.00 
a 13.30–17.00 hod. 
Ve čtvrtek 10. 11. od 18.00 hod. vernisáž vý-
stavy.

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: 220 Kč/předprodej, 260 Kč/
na místě.

sobota 15. 10. 13.00 hod.
PARTNERS CUP 2016
Soutěž v  kulturistice žen a  mužů semifinále 
v 13.00 hod. finále v 15.00 hod., vstupné: 200 
Kč/na místě.

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

středa 19. 10. 19.00 hod.
O NEŠŤASTNÉ LÁSCE
baletní představení ZUŠ Jana Zacha Čeláko
vice

úterý 25. 10. 19.30 hod.
ŽENA VLČÍ MÁK
Divadelní představení s  Hanou Maciuchovou, 
vstupné: 280 Kč.

čtvrtek 27. 10. 19.00 hod.
VÝROČNÍ CENA MĚSTA
Slavnostní večer u příležitosti udělení „Výroční 
ceny města Čelákovic 2016“ panu Miloši Frid
richovi s koncertem Věry Martinové – POZOR, 
ZMĚNA z 28. 10. na 27. 10.

středa 2. 11. 20.00 hod.
NA STOJÁKA
Účinkují: Ester Kočičková, Nasty, Endru, Petr 
Vydra, vstupné: 190 Kč.

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. 9.30 hod.
POHÁDKA VÁNOČNÍHO ZVONEČKU
Pořad pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 40 Kč.

pátek 11. 11. 18.00 hod.
ČELÁKOVICKÝ YOU TUBE FEST
Hvězdy českého youtubu, host: Sebastian, Shar
kass, vstupné: 150 Kč/předprodej, 200 Kč/ na 
místě.

pátek 25. 11. 19.30 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT VÁCLAVA HYBŠE
host: Duo Kamélie
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DOPISY

Dne 22. 9. oslavila krásné 
životní jubileum 90 let naše 
milovaná maminka, babička 
a prababička paní Věra NO-
VOTNÁ.
Do dalších let hodně zdra
víčka, štěstí, lásky a spoko
jenosti v osobním životě přejí 
dcera Marie s manželem, vnoučata Jiří, 
Ivana, Hana, Petr, Věra, pravnoučata a ka-
marádky.

chodíme kolem nich

Ploty
•  Ivan Vaňousek

Ve  středověku chránili naši předkové město 
před nevítanými hosty palisádou – hradbou 
z  dřevěných kůlů, nahoře zahrocených, svis
le zapuštěných do  země. Plotů kolem domů 
nebylo zapotřebí. Za  hrazení a  přes brány se 
nezvaní nedostali a  ti uvnitř se znali. Dnes je 
město otevřené a  my se snažíme chránit své 
soukromí ploty – symbolickými živými, nebo 
neživými. Při procházce Čelákovicemi můžete 
vidět neživé ploty a  plůtky prvorepublikové, 
válečné, poválečné (pětiletkové) i ty nejmoder
nější. Z materiálových variant převládají větši
nou diagonální pletiva v rámech nebo dřevěné 
plaňky, oboje na různých podezdívkách. V po
slední době jsou to i tzv. gabiony (drátěné koše 

Detail plotu z dílny Ludvíka Hegera. Foto: -iv-

Firemní štítek na výrobcích Antonína Burdy. Foto: sou-
kromá sbírka

Plot z let 1938–1939 kolem zahrady Volmanovy vily. 
Foto: -iv-s  povrchovou úpravou drátu, vyplněné lomo

vým kamenem, nebo valouny). Vzhled a  stav 
plotů závisí na vkusu majitele, jeho finančních 
možnostech a někdy i na jeho věku či povaze 
(hlavně trpělivosti). Kolem některých projdete 
bez povšimnutí, jiné vás zaujmou. Jsem toho 

názoru, že pevný nenápadný plot jednoduché 
konstrukce se dobře udržuje a  neprovokuje. 
Mnoho zdejších kovových předválečných a vá
lečných plotů se „narodilo“ v  dílnách čeláko
vických řemeslníků a „drží“ dodnes. Například 
ploty kolem bytových domů v  ulici Prokopa 
 Holého, které nechal pro své zaměstnance 
postavit továrník Volman, jsou ze zámečnické 
dílny Antonína Burdy. U  něho si pan továrník 
nechal vyrobit i  parádní plot kolem své vily. 
V  množství starších plotů z  kovových rámů 
s  pletivem mě zaujal model, který jsem našel 

jen na  několika místech ve  městě. Je prý dí
lem Ludvíka Hegera z Jiřiny. Plechové ohrady, 
z nichž mnohé jsou „hyzdiče“ města, za ploty 
nepovažuji.

spolecenská kronika Útok na labuť
•  Marie Zelenková

Již dvakrát jsem byla svědkem „útoku“ na  la
buť u Labe v Čelákovicích, když se sjede ulicí 
U Kapličky dolů k řece k místu, kde se shromaž
ďují kachny a labutě, které lidé chodí krmit.
Poprvé stojí u  řeky (někdy letos zjara) malý 
chlapec (1. stupeň ZŠ) a baví se tím, že na ne
dalekou labuť hází kameny. Tak dítě okřiknu 
a dívám se na jeho otce, který stojí hned u něj 
a zjevně nereaguje, stejně jako chlapec. Okřik
nu chlapce podruhé a teprve pak toto nechává. 
Otec dělá, že k dítěti nepatří a dívá se všude 
kolem, jen ne na mne, nebo na svého syna.
Podruhé (letos v srpnu) stojí u řeky celá rodina, 
také s malým chlapcem, smějí se a všichni se 
baví tím, že matka straší labuť (stojící ve vodě 
u břehu) a zahání ji prudkým máváním paží a po
souváním se směrem k ní. Pak vykopává noha
ma do vzduchu i do vody a všichni se smějí, jak 
chudák labuť syčí a couvá. Tak říkám: „No to je 
sranda!“ Nechávají toho a  já se ptám, kam se 
poděla úcta, respekt a  slušnost a  co z  těchto 
dvou malých chlapců jednou vyroste…
Snad tyto řádky vzbudí reakce a lidé se aspoň 
trochu zamyslí nad svým chováním a nad po
jmem úcta k přírodě a jejím obyvatelům.

V úterý 20. září 2016 
jsme se naposledy 
rozloučili s  eme
ritním patriarchou 
Josefem ŠPAKEM 
(* 10. 7. 1929 v  Li
tomyšli). Do úřadu 
VI. patria rchy Círk
ve československé 
hu sitské byl zvolen 
v  roce 1994 a  vy
konával ho do  roku 
2001. Od roku 2003 v našem Husově sboru čas
to sloužil Božím slovem a  svátostmi a  účastnil 
se života naší náboženské obce. Vedl také eku
menický pěvecký sbor, který zpíval při tradičních 
štědrovečerních bohoslužbách v Husově sboru.
Budeme vždy s  vděčností vzpomínat na  jeho 
moudrost, srdečnost a laskavý úsměv.
Rada starších CČsH v Čelákovicích

Dne 29. září 2016 oslavila 
naše milovaná a  stále usmě
vavá babička Bohumila 
PRÁŠKOVÁ ze Sedlčánek 
krásné 93. narozeniny. 
Do dalších let bychom jí chtěli 
popřát hlavně hodně zdraví, 
pohody a dobré nálady. Jsme 
moc rádi, že Tě máme, babičko, a  děkujeme 
za to, jaká jsi. Těšíme se na další hezké chvíle, 
které spolu prožijeme.
S láskou Tvá milující rodina. 
Velké poděkování patří paní Hlaváčkové a celé
mu kolektivu z  Pečovatelského domu Jenštejn 
za to, jak se o babičku starají.

Dne 31. 10. 2016 uplyne  
10 let od  úmrtí pana Josefa 
MAKSY.
Vzpomeňte prosím s námi.
S  láskou a úctou dcera s ro-
dinou a sestra.
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VOLNÝ CAS
houbarské okénko

•  Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek, Sdru-
žení houbařů Čelákovice

I v tomto článku o houbách zůstaneme na úze
mí samotných Čelákovic a v blízkém okolí.
Nejdříve k  ujasnění názvosloví. Mykologicky 
správný název je pečárka. Ale nejen v  ob
chodní praxi se uměle pěstované pečárky 
nazývají žampiony. Pečárky lze charakterizo
vat jako bílé lupenaté houby vytvářející velké 
 plodnice na  třeni s  prstýnkem. Některé dru
hy mají  povrch klobouku pokryt nahnědlými 
šupinami. Na  rozdíl od  muchomůrek a  bedel 
nemají, s  výjimkou velmi mladých plodnic, 
nikdy   čistě bílé lupeny.  Díky postupnému 
dozrávání  výtrusů začínají lupeny velmi záhy 
růžovět,  časem tmavnou až hnědnou nebo pří
mo  zčernají. Rostou nejvíce od června do říj
na, ale  občas  se objeví již v  dubnu nebo až 
v listopadu.
Asi nejčastěji se vyskytující druhy pečárek 
na území Čelákovic jsou:
Pečárka zápašná – v  posledních letech je 
celkově nejhojnější. Má bílý, případně slabě 
nahnědlý klobouk, za  sucha rozpraskaný. Při 
poškrábání na  třeni či na  klobouku poraněné 
místo velmi rychle (za několik vteřin) intenzivně 
zežloutne a po další asi půl hodině zhnědne – to 
je vedle karbolové/chemické vůně hlavní pozná
vací znak. Je jedovatá!
Pečárka ovčí – je velmi podobná pečárce zá
pašné a často roste i na stejném místě. Lupeny 

Pečárka zápašná se žloutnutím po poranění na bázi tře-
ně, jedovatá, Čelákovice 27. 7. 2016. Foto: Miroslav 
Rudolf

Pečárka císařská jedlá, Čelákovice 11. 8. 2016. Foto: 
Miroslav Rudolf

Pečárky (žampiony) Čelákovic

má vždy trochu do šeda – nikdy to není čistě 
růžová barva. Na  poranění také žloutne, ale 
velmi pomalu a mnohem méně intenzivně, toto 
zežloutnutí je stálé. Voní slabě anýzově a  je to 
dobrá jedlá houba.
Pečárka opásaná – na první pohled se podo
bá předešlým dvěma druhům. Vytváří plodnice, 
které působí „přišlápnutě“ – široký klobouk 
na  krátkém třeni. Třeň bývá zcela zanořen 
do substrátu a má velmi výrazný prstýnek. Voní 
houbově a při poranění slabě růžoví nebo barvu 
nemění. Je to také dobrá jedlá houba.
Pečárka rumištní – povrch klobouku má pokryt 
hnědými nepravidelnými šupinami. Roste čas
to ve větším množství v křovinách a  rumištích 
bohatých na  živiny. Při poranění se zabarvuje 
do červenohněda. Vůně není příliš výrazná. Je 

to jedlá houba poněkud podřadnější kvality – 
v praxi je prakticky vždy červivá.
Pečárka Bohusova – je to vzácnější druh. Je 
velmi podobná pečárce rumištní. Liší se pra
videlnějším uspořádáním šupin na  klobouku 
a především růstem v trsech. Také při poranění 
více růžoví. Je to dobrá jedlá houba, žel také 
velmi často postižená červivostí.
Pečárka císařská – patří také mezi vzácněj
ší druhy. Vytváří velmi mohutné plodnice – až 
25 cm do  výšky i  šířky. Klobouk má pokrytý 
hnědými pravidelně do kruhu uspořádanými šu
pinami na nažloutlém podkladě. Na třeni se na
chází výrazný prsten. Vůně je nasládlá – marci
pánová, na otlačení žloutne. Je to výborná jedlá 
houba – z pečárek rostoucích v Čelákovicích je 
to bezesporu nejkvalitnější, nejchutnější a pře
devším nejhezčí druh.

Voda odkryla svá tajemství u Toušeně

Zbytky středověkého mostu. Foto: PP

Proměna mezi květnem a zářím (foceno z podobného místa). Foto: PP

•  Petr Petřík

Jak mne upozornil pan Vaňousek, tak od  jara se odčerpala voda z dřívějšího labského ramene 
u Malvín mezi Lázněmi Toušeň a Čelákovicemi. Místu se tam říká Mezi Mosty; to proto, že dříve 
tudy vedl středověký most, jehož dřevěné základy jsou tu dodnes patrné (viz foto). Během léta 
tam na obnaženém dně vyrostla úplná džungle ze semenáčků nejrůznějších vrb a na bahně rostou 
rdesna, merlíky, orobince, ale také vzácný šáchor hnědý. 
Mezi vegetací se tu povalují krunýřky raka pruhovaného, který patří u nás k zavlečeným druhům 
a pro původní populace raků je nebezpečný tím, že přenáší tzv. račí mor. Po ustoupení vydala 
voda svá tajemství a odkryly se pohřbené kosti a při troše štěstí tu najdete třeba kost pratura, zub 
srstnatého nosorožce nebo fosilii hlavonožce, které našel kolega Petr Macháček a určil František 
Doubek z Městského muzea. Nechceteli ale dopadnout jako ty fosilie, tak dávejte obzvlášť pozor, 
kam šlapete.

Mrtvý rak pruhovaný. Foto: PP
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Seminář o šikaně
Ve  čtvrtek 13. 10. od  18.00 hod. se sejdeme 
na přednášce Jana Stárky o šikaně, speciálního 
pedagoga a vyučujícího supervizora.

Seminář „Hranice šité na míru“
Klub náhradních rodin RC Routa Čelákovice při
pravil seminář „Hranice šité na míru“, sobota 15. 
10. 2016, 10.00–16.00 hod., lektor Jana Frantí
ková, místo konání: RC Routa, Sedláčkova 107, 
Čelákovice. Seminář je zdarma pro pěstouny, 
kteří uzavřeli dohodu o výkonu PP s RC Routa, 
cena pro pěstouny jiných organizací a  ostatní 

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

zájemce: 1  000 Kč, pěstouni jiných organizací 
mohou požádat o úhradu organizaci, se kterou 
mají uzavřenu smlouvu o výkonu PP. Program 
pro předem přihlášené děti zajištěn. Informa
ce a přihlášky: Lenka Slováková, 603 538 763, 
 slovakova.routa@seznam.cz.

Angličtina s rodilým mluvčím 1.–5. třída
Poslední volná místa ve  skupinách pro 1., 3., 
4., 5. třídu. Přijďte si procvičit to, co jste se již 
naučili ve  škole, domluvit se, reagovat a  být 
na  dobré cestě naučit se myslet v  angličtině. 
Více informací: Dominika Fijalová 721 355 798, 
routaanglictina@seznam.cz.

Akademie pro rodiče a prarodiče
Podzimní setkání s psycholožkou Danielou Saifr
tovou při „Akademii pro rodiče a prarodiče“:
• pátek 21. 10. workshop Předškolní a  školní 

dítě od 16.00 hod.
• pátek 25. 11. workshop Puberta a separace 

od 16.00 hod.
V  tyto dny je možné zároveň využít individuál
ních konzultací. Nutné se přihlásit, můžeme za
jistit hlídání dětí či péči o osobu blízkou. Monika 

Příslušníci Armády ČR příchozím ukázali použí
vané zbraně a předvedli ukázku bojového umění 
„MUSADO“ (boj muže proti muži). Přítomné děti 
se mohly namaskovat tělovými barvami jako vo
jáci a svézt se v bojových vozidlech. Rovněž byl 

Žatečková, 728  660  493, monika.zateckova@
seznam.cz, Pavlína Janáčová, 732  727  161, 
routa.janacova@seznam.cz.

Dobročinný obchůdek
Náš obchůdek máme otevřený každé úterý 
v 10.00–12.00 hod. a 15.00–17.00 hod. a dále 
při našich jednorázových akcích. Děkujeme 
za všechny vaše příspěvky věcné, finanční i vaši 
dobrovolnickou pomoc. Bližší informace: Pavlí
na Janáčová, 732  727  161, routa.janacova@
seznam.cz.

Potravinová sbírka
V  listopadu se opět zapojíme do  celorepubli
kové Potravinové sbírky 2016. Akce proběhne 
v  sobotu 12. listopadu 2016. Hledáme dobro
volníky, kteří s námi půjdou do velmi náročné, 
ale krásné akce.

Zahrada je otevřena
Krásná zahrada v centru našeho města v pro
storách RC Routa, Sedláčkova 107, je otevřena 
každé úterý a čtvrtek v 9.00–17.00 hod. Přijďte 
pobejt!

Rádi bychom zmínili, že řada našich akcí jistě zaujme nejen rodiče a prarodiče, ale širokou laickou 
i odbornou veřejnost. Těšíme se na vás! Více informací na webu nebo na facebooku Mateřského 
centra Čelákovice a RC Routa.

Vzpomínka na prázdniny v Sedlčánkách za účasti armády, hasičů i policie

Průběh akce svou přítomností podpořili první zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR generálporučík Jiří 
Baloun (se zeleným baretem uprostřed) i představitelé města Čelákovic – starosta Josef Pátek, místostarosta I Mi-
loš Sekyra a místostarosta II Petr Studnička. Na zabezpečení akce se podíleli členové osadního výboru Sedlčánky 
ve spolupráci s místními občany. Zdroj: -ovs-

U dětí patří mezi nejoblíbenější pěna, kterou připravili 
čelákovičtí dobrovolní hasiči. Zdroj: -ovs-

O vojenskou techniku byl mezi občany velký zájem. 
Zdroj: -ovs-

připraven dětský koutek se sportovními disciplí
nami. Na  závěr akce hasiči vytvořili oblíbenou 
pěnu pro děti.
Akce se zúčastnilo přes 700 návštěvníků, a  to 
nejen místních, ale i ze vzdálenějších míst, na

příklad z  Prahy, Nymburka, Liberce či Děčína. 
Všichni přítomní byli s průběhem akce, atrakce
mi i občerstvením velmi spokojeni.
Tímto bychom chtěli zdvořile poděkovat všem 
funkcionářům, členům osadního výboru Sedl
čánky, příslušníkům Armády ČR, Integrovaného 
záchranného systému a  dobrovolníkům, kteří 
nám pomohli s přípravou a realizací této akce. 
Poděkování si zaslouží i sponzoři, kteří poskytli 
věcné dary. 

•  Petr Kabát, Aleš Nekola, členové osadního výboru Sedlčánky

V sobotu 3. září byla osadním výborem Sedlčánky zorganizována akce „Vzpomínka na prázd-
niny“, na níž se podíleli příslušníci Armády ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů Čelákovice, Policie České republiky a Městské policie Čelákovice. 
Návštěvníci si mohli prohlédnout kolový obrněný transportér Pandur II 8x8, bojové vozidlo 
Land Rover Defender 130 Kajman, lehké pancéřované vozidlo Iveco LMV, služební vozidla 
Hasičského záchranného sboru ČR, Policie ČR a čelákovické Městské policie. 
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Budu všude kolem 
tebe…

Na  počátku byl jeden trochu bláznivý nápad 
maminek ze spolku Dlouhá cesta, které měly 
touhu si zahrát divadlo. O čem? O svých příbě
zích, o bolesti, smutku, o  znovu nabyté naději 
a o složité cestě, kterou musely ujít. Co všechno 
se změní, když žena ztratí dítě? Kde hledá po
moc? O čem sní? Existují andělé? A tak pomalu 
vznikal scénář ze čtyř skutečných příběhů žen, 
které se na jevišti setkají díky svým dětem. Jim 
je věnováno toto představení, stejně jako všem 
rodičům, kteří nacházejí přes prožitou bolest 
znovu radost, lásku a naději. 
Scénář a režie: Iveta Dušková, produkce: Marti
na Hráská. Nejbližší představení se konají:
st 12. 10. od  19.30 hod. v  Divadle Kampa, 
vstupenky na www.divadlokampa.cz;
so 22. 10. od 20.00 hod. v Kulturním centru 
Radonice, rezervace vstupenek na  emailu: 
dlouhacesta@dlouhacesta.cz.

„Chaloupka na vršku“ a jiné pohádky z ateliéru 
Šárky Váchové

do 30. 10. 2016, Polabské muzeum Poděbrady, Palackého č. p. 68

Výstava loutek a  dekorací z  českých animo
vaných pohádek nazvaná „Chaloupka na  vrš
ku“ a  jiné pohádky z  ateliéru Šárky Váchové 
s poutavou expozicí je přístupná ve výstavních 
prostorách hlavní budovy Polabského muzea 
v Poděbradech a nabízí 150 originálních loutek 
a dekorací z více než 25 českých pohádek (Ve
černíček Chaloupka na  vršku, Vánoční koledy, 
seriál Kostičky, Pinocchio, Paní Bída a  další). 
Malé i  odrostlejší návštěvníky provádí historií 
a  vývojem pohádek, které u  nás mají dlouhou 
a úspěšnou tradici. Svým zaměřením a pojetím 
je tato výstava vskutku ojedinělá, koncipova
ná tak, aby zaujala, pobavila a přilákala rodiny 
s  dětmi, mateřské a  základní školy i  širokou 
veřejnost. Kurátorkou výstavy je Jana Som
merová.

V ZŠ Kostelní přivítal prvňáčky nový ředitel Jiří Kyliánek spolu se zástupkyní pro I. stupeň Pavlínou Kučerovou 
a starostou města Josefem Pátkem. Foto: -dv-

První školní den v ZŠ J. A. Komenského zahájili již tradičně vítáním prvňáčků v atriu školy. Foto: -dv-

Pavel Šporcl. Foto: archiv pořadatele

VOLNÝ CAS, ŠKOLSTVÍ

To nejlepší z baroka 
s Pavlem Šporclem

čtvrtek 20. 10. 2016, 18.00 hod., Brandýs nad 
Labem – Stará Boleslav,  

bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Houslový virtuos Pavel Šporcl vystoupí spolu 
s orchestrem Barocco sempre giovane (Baroko 
stále mladé) v programu s názvem „To nejlepší 
z baroka“. Návštěvníci koncertu se mohou těšit 
na nejslavnější díla Johanna Sebastiana Bacha, 
Antonia Vivaldiho a dalších barokních mistrů.

To nejlepší z baroka

Pavel Šporcl
Barocco sempre giovane

VIVALDI • BACH • CORELLI

ČTVRTEK 20. ŘÍJNA 2016 V 18 HODIN
BAZILIKA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

BRANDÝS NAD LABEM - STARÁ BOLESLAV

NAD KONCERTEM PŘEVZAL ZÁŠTITU STAROSTA 
MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM - STARÁ BOLESLAV 

ING. VLASTIMIL PICEK
PŘEDPRODEJ: OD 12. 9. 2016 V INFORMAČNÍM CENTRU BRANDÝS 

NAD LABEM - STARÁ BOLESLAV, NA WWW.TICKETPORTAL.CZ  
A PŘED KONCERTEM V MÍSTĚ JEHO KONÁNÍ

Pavel Šporcl patří k nejvýraznějším a současně 
nejpopulárnějším osobnostem současné gene
race houslistů a  je nositelem mnoha význam
ných cen. Barocco sempre giovane (Baroko 
stále mladé) je soubor složený ze špičkových 
mladých profesionálních hudebníků. Specializu
je se na interpretaci skladeb vrcholného baroka, 
nevyhýbá se však ani jiným slohovým obdobím. 
Má za  sebou stovky významných koncertů, je 
často zván na zahraniční koncertní turné i mezi
národní hudební festivaly. 
Předprodej v  informačním centru Brandýs nad 
Labem – Stará Boleslav, na www.ticketportal.cz 
a před koncertem v místě jeho konání.
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ZŠ J. A. Komenského uvítala první školní den žáky zrekonstruovaným vstupním prostorem. Foto: -dv-

Nový školní rok  
se rozjíždí

•  vedení školy

V novém školním roce 2016/2017 jsme přivíta
li ve  školních lavicích 691 žáků 1. a  2. stupně 
základní školy. O výuku a výchovu se bude sta
rat 60 pedagogů – učitelů, vychovatelek, asis
tentek. Rádi jsme se po  prázdninách viděli se 
známými tvářemi, stejně rádi jsme ale přivíta
li i  kolegy nové. V  letošním školním roce nám 
počasí přálo a přivítání s novým školním rokem 
si pedagogové užili v ozvučeném atriu. Všichni 
noví se představili a po krátkém občerstvení už 
začaly tradiční práce, které k přípravnému týdnu 
neodmyslitelně patří. Přivítali jsme novou kole
gyni Marii Svobodovou, která vyučuje dějepis, 
český a německý jazyk, kolegu Josefa Vondru, 
učitele matematiky a zeměpisu, kolegyni Nikolu 
Přibáňovou s aprobací francouzský jazyk a  tě
lesná výchova, na částečné úvazky na 2. stupni 
pak kolegyně Dagmar Kučerovou na  hudební 
výchovu a Kristine McGrawe, rodilou mluvčí pro 
výuku anglického jazyka. Řady pedagogů první
ho stupně rozšířily kolegyně Dáša Kulíková, An
drea Pánková a Petra Burešová, řady asistentek 
pak Simona Čabanová a Martina Badová. Nově 
byla zřízena funkce sportovního koordinátora, 
který se bude starat o nadstandardní sportovní 
akce pro všechny žáky 1. a  2. stupně. Kromě 
nového foyer, o kterém jsme psali již v zářijovém 
čísle Zpravodaje, se nám podařilo nově vybavit 

kabinety fyziky a výtvarné výchovy, rozšířit pro
story šaten a vybavit je novými šatními skříněmi, 
doplnit lavicemi atrium a potřebným nábytkem 
dovybavit třídy, které to potřebovaly. Na  kon
ci srpna jsme bojovali s  havárií rozvodů vody 
v podzemí školy, ale závadu se podařilo odstra
nit a nový školní rok začal bez problémů. 
Škola přechází na  elektronické třídní knihy 
a v budoucnu očekáváme větší investice do vy
bavení počítači a  notebooky v  jednotlivých 
třídách. Získali jsme dotaci v  rámci programu 
Bezplatná výuka českého jazyka pro žákycizin
ce, připravujeme se na vstup do projektu Šab
lony, kdy budeme čerpat z  fondů EU přibližně 
1 700 000 Kč. 
Rádi přivítáme rodiče a  všechny přátele naší 
školy na největší kulturní akci školy, na vánoč
ním jarmarku, a to 24. listopadu 2016. Sledujte 
naše stránky www.zs.celakovice.cz, kde se do
zvíte více informací. 

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

J. A. Komenského 414
Čelákovice

Představujeme
•  vedení školy

Dnes bychom chtěli v našem pravidelném pří
spěvku představit kolektiv školní jídelny, který 
se stará o stravování našich žáků a pedagogů. 
O  obědy v  ZŠ J. A. Komenského je velký zá
jem i  u  veřejnosti, a  ačkoliv je kapacita školní 
jídelny 800 porcí denně, v  horizontu několika 
málo let budeme muset omezovat vaření pro 
cizí strávníky. Počty žáků rok od  roku stoupají 
a školní jídelna má sloužit především stravování 
žáků školy. Pod vedením vedoucí paní Berano
vé se ve školní jídelně opravdu připravují hous
kové knedlíky, plní ovocné knedlíky, vaří vývary 
z masa i zeleniny, pečou buchty a dělá spousta 
jiných věcí, které postupně ze školních jídelen 
zmizely. Zejména v  dnešní době polotovarů je 
náš domácký způsob přípravy obědů téměř rari
tou. A podle ohlasů dětí, rodičů i veřejnosti jsou 
všichni rádi, že jsme si klasický způsob přípravy 
jídel uchovali i  dnes. Postupně jsme odbourali 
kupované jogurty, a jeli k obědu jogurt, pak je 
připravený v naší jídelně, děti nedostávají k obě
du sušenku, ale koláč nebo perník upečený 
ve  školní jídelně. Od září byl v  jídelně umístěn 
automat na několik druhů šťáv, o který byl ob
rovský zájem a tvořily se velké fronty. Operativ
ně jsme situaci řešili pronájmem dalšího auto
matu, kromě toho je pravidelně k dispozici voda 
a čaj v barelech tak, jak tomu bylo dříve. 
Děkujeme našim kuchařkám za jejich práci, kte
rá probíhá ne zrovna v  ideálních podmínkách, 
a jsme rádi, že ji zvládají tak, jak jsme zvyklí a jak 
nám, domácím, přijde normální. Každý nový uči
tel je ale vždy překvapen a nadšen a my si uvě
domíme, že to, co přijímáme samozřejmě, tak 
samozřejmé vůbec není.  
A teď pár informací pro ilustraci. Víte, že…
…jsouli k obědu kynuté knedlíky, naše paní ku
chařky jich zabalí 2 200 kusů?
…na jeden oběd je potřeba 3 400 plátků hous
kových knedlíků, to je 170 šišek?
…jeli k obědu jako příloha ovoce, pak je to buď 
130 kg banánů nebo 136 kg mandarinek nebo 
143 kg jablek?
…za  měsíc se ve  školní jídelně spotřebuje 
450– 500 litrů mléka?Kolektiv školní jídelny ZŠ v ulici J. A. Komenského. Foto: archiv školy

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

J. A. Komenského 414
Čelákovice

gymnázium

Pojďme si to užít!
•  tým gymnázia

Tak nám začal nový školní rok. První zářijové 
dny bývají sice velmi hektické, plné příprav, ad
ministrativy a jistě i stresu. Přitom jsou ale velmi 
očekávané, lákavé, zvoucí do neznáma a  také 
neuvěřitelně inspirativní. Žáci jsou obvykle od
počinutí, pozitivně naladění, do  školy se těší. 
Není ale výjimkou, že někteří, zvláště nováčci, 
přicházejí s  lehkým šimráním v  břiše, s  pocity 
úzkosti a  nervozity i  obavami z  nepoznaného 
– Jaké to asi bude? Co kantoři? Co kamarádi? 
Bude to těžké? To vše jim pomáháme zodpo
vědět a zvládnout my – dospělí. V nás totiž za
čátek školního roku vyvolává pocity provoněné 
lehkou nostalgií, pocity velmi příjemné. Jistě si 
každý vzpomene, že se mu nikdy nechtělo věřit 
těm dospěláckým řečem, že školní léta jsou ta 
nejlepší… 
Ve  škole je vše připraveno tak, aby se žáci 
mohli okamžitě vydat na  svou výpravu, která 
posune hranice jejich poznání. A  my, dospělí 
„ostřílení“ učitelé, se pokusíme předat zajíma
vým způsobem zkušenost a poznání. Poznání, 
že pokud člověk stojí pevně na zemi, má jasně 
stanovené hodnoty a priority, zvládne nové vý
zvy a  dokáže z  nich vytěžit maximum. Takže 
je to tady – Honzíku, Věruško, Petře… pojďme 
si to užít!

Baletní představení
• Alena Smržová

Ve  středu 19. října 2016 v  19.00 hod. se koná 
v Kulturním domě v Čelákovicích repríza úspěš
ného baletního představení „O nešťastné lásce“. 
Balet, jehož premiéra byla uvedena v květnu, na
studovali žáci tanečního oddělení Základní umě
lecké školy Jana Zacha. 
Diváky srdečně zveme!

Přivítání žáků s jejich rodiči i slavnostní projevy. Tak vypadal start nových středoškoláků na naší škole. Jako vzpo-
mínka na tento den poslouží pamětní list a fotografie. Foto: archiv gymnázia

„O nešťastné lásce“. Baletní představení tanečního oboru Základní umělecké školy Jana Zacha. Foto: archiv školy

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

Vašátkova 343
Čelákovice
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Úspěchy ve  
významných závodech

•  Jaroslav Ryneš

Ve  4. kole I. ligy družstev žen skupiny A  dne 
20. 8. obsadily Bára Mikešová 10. místo ve výš
ce výkonem 145 cm a družstvo Wenigová, Ned
vědová L., Nedvědová V., Mikešová v 4 x 100 m 
výkonem 55,36 také 10. místo.
Ve  4. kole krajského přeboru družstev žactva 
26.  8. v  Kolíně obsadili Jakub Pěček 1. místo 
ve výšce výkonem 172 cm a 3. místo v dálce výko
nem 539 cm, a družstvo Klasna, Novotný, Podo
lák, Pěček v 4 x 300 m výkonem 2:50,79 4. místo.
Na Mistrovství ČR do 22 let dne 27. 8. v Kladně 
obsadily ve výšce Nikola Strachová 2. místo vý
konem 180 cm a Pavla Cabrnochová s 160 cm 
10. místo.
Ve 3. kole krajského přeboru družstev dorostu 
konaném v  Berouně dne 27. 8. obsadila Bára 
Mikešová 1. místo ve výšce (155 cm), 5. místo 
v hodu koulí (9,15 m) a 6. místo v hodu oštěpem 
(24,56 m).
Ve 4. kole krajského přeboru družstev mladšího 
žactva také konaném v Berouně o  týden poz
ději obsadili Adam Raška 1. místo – 60 m výko
nem 8,13 s, 2. místo – dálka výkonem 491cm, 
a družstvo Česnek, Cook, Raška, Holec 2. místo 
– 4 x 60 m výkonem 34,56 s.
Na Mistrovství ČR družstev v Ústí nad Orlicí dne 
4. 9. vybojovala 1. místo Nikola Strachová – výš
ka výkonem 176 cm.

atletika

Start 54. ročníku závodu „Velká cena Čelákovic v běhu hodinovém“. Foto: Jan Voděra

•  Jaroslav Ryneš

54. ročník závodu „Velká cena Čelákovic v běhu 
hodinovém“ se konal 3. 9. 2016 na  stadionu 
v  Houšťce. Letošní ročník odstartoval olympio
nik, běžec na  1 500  m Ludvík Liška, světový 
rekordman ve  štafetě 4 x 1 500 m. Startovalo 

21  závodníků, z  toho 17 mužů a 4 ženy. V  zá
vodě zvítězil Tomáš Hunčovský z  FTVS Praha 
výkonem 16 465 m. Nejlepší žena Nikola Sam
ková uběhla 12 640 m. Nejstarším závodníkem, 
který se těšil  z  výkonu 8  219 m, byl v  kategorii 
nad 70 let pan František Doleček (1943) ze Staré 
Boleslavi.

Velká cena Čelákovic v běhu hodinovém

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

V prvním pololetí letošního roku se konalo mno
ho velkých celostátních a  mezinárodních sou
těží včetně mistrovství světa. Na  všech těchto 
soutěžích se opět medailově prosadili reprezen
tanti našeho klubu a rozšířili tím již pěknou sbír
ku medailí a ocenění.
Jednalo se především o MČR CAOKK v Soko
lově, Prague Open Karete Cup, Mistrovství Mo
ravy a Slezska v Jeseníku, VC města Trutnova, 
Wakizaši Cup Nymburk, Kesl Cup Praha, GP 
Ústí nad Labem, Přebor Prahy a  v  neposlední 
řadě největší mezinárodní soutěž pořádanou 
v ČR, GP Hradce Králové. Ze všech těchto akcí 
jsme si přivezli cenné kovy.
Jedním z největších úspěchů v letošním roce byl 
zisk 7 medailí na MS WSF v Polsku. Na tomto 
šampionátu vybojovali naši reprezentanti ve slo
žení Denisa Brejchová, Daniel Brejcha, Jan Paj
krt a  Matěj Lippert v  obrovské konkurenci zá
vodníků z  37 států světa šest zlatých a  jednu 
bronzovou medaili.
Absolutně nejprestižnější akcí bylo MS WUKF, 
které se konalo v  Irsku. Tohoto mistrovství se 
zúčastnilo 2 300 závodníků ze 41 států světa. 
Fantastického úspěchu na  tomto šampionátu 
dosáhli reprezentanti našeho klubu ve  složení 

karate

Dragon se stal nejúspěšnějším klubem Přeboru Prahy 2016. Foto: archiv SK Dragon

SK karate Dragon – získali jsme 10 titulů mistr světa a bezmála 400 medailí
Veronika Bohuslavová, Eliška Fidlerová, Denisa 
Brejchová, Eliška Mihalčatinová, Daniel Brejcha, 
Jan Pajkrt, Matyáš Miller, Jan Řápek, Vladimír 
Fafek, David Soběslavský, Jakub Fidler, Jan 
Le, David Le a  Filip Janda, Helena Brejchová 
a  František Kocourek, kteří vybojovali celkem 
18 medailí. Stali jsme se nejúspěšnějším klubem 
státní reprezentace.

Celkem jsme se zúčastnili 15 soutěží, ze kterých 
jsme přivezli bezmála 400 medailí a 5x jsme byli 
vyhlášeni nejúspěšnějším klubem soutěže.
Celé první pololetí bylo završeno letním spor
tovněrelaxačním kempem, který se konal v zo
tavovně Přední Labská a kterého se zúčastnilo 
přes 120 dětí. Tento kemp byl pěknou a závě
rečnou tečkou za první polovinou roku 2016.
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•  Martin Bajer

Nový soutěžní ročník zahájila Orka účastí v po
háru. Jako účastník Národní ligy jsme byli na
sazeni až do druhého kola. Soupeřem nám byl 
tým Neratovic, kterému se povedlo přejít přes 
úvodní pohárový víkend.

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

Sady 17. listopadu 1753
Čelákovice

celákovická  
sportovní, p. o. 

Městský bazén

Provozní doba
po 6.15–7.45 – 19.00–21.30

út – – 17.00–21.30
(18.00–19.00 pronájem 2x dráha)

st 6.15–7.45 14.00–15.00 19.00–21.30

čt – – –

pá 6.15–7.45 14.00–15.00 17.00–21.30

so – 11.00–12.00 16.00–21.00
 (9.00–11.00 senioři/ZTP)

ne – 11.00–12.00 16.00–20.00
(9.00–11.00 senioři, 18.00–20.00 pronájem 2x dráha)

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

florbal

Orka zahájila soutěžní sezonu vstupem do poháru
FLORBAL NERATOVICE–ORKA ČELÁKOVI-
CE 0:10
Proti domácímu týmu jsme v  2. kole poháru 
České pojišťovny nastupovali jako jasný favorit 
a na hřišti byla naše převaha znát. Po úvodním 
oťukávání z obou stran jsme se začali dostávat 
do velkých šancí a z nich pramenily naše dva 

Zápas s Děčínem. Foto: Martin Bajer

první góly. Ani ve druhé třetině jsme nepolevili 
a opět jsme si díky dvěma trefám vypracova
li pohodlný náskok. Ve třetí části pak již hráči 
Neratovic nestačili našemu tempu a postupně 
inkasovali. Když se pak frustrovaný soupeř 
nechal v závěru za nevybíravý zákrok vyloučit 
na  5  minut, dvěma trefami v  přesilovce jsme 
zaokrouhlili výsledek na  populární desítku. 
Hattrickem se v zápase blýskl Martin Mikšov
ský, pěti brankami pak útočná trojka Novotný, 
Doutnáč a Minařík.

1. FBC DDM DĚČÍN 4–ORKA ČELÁKOVI- 
CE 5:9
Ve třetím kole nám byl za soupeře Děčín, který 
hraje o jednu soutěž pod námi. Do zápasu jsme 
tak opět vstupovali jako favorité. Stejně jako 
v předchozím zápase jsme si vypracovali dvou
brankový náskok, domácí ale těsně před pře
stávkou šťastně snížili. Ve druhé třetině jsme se 
rozehráli k výbornému výkonu a Děčín nestíhal 
naším akcím bránit. Vytvořili jsme si pětibranko
vý náskok, a zápas tak byl rozhodnutý. Ke konci 
druhé periody jsme ale trochu polevili v koncen
traci a dvakrát inkasovali. Ani v závěrečné třeti
ně jsme ale otěže zápasu nepustili a utkání jsme 
s přehledem kontrolovali a dovedli k vítěznému 
konci. 
Ve čtvrtém kole poháru nás čeká účastník první 
ligy, tým Black Angels.



str. 25www.celakovice.cz

SPORT
tenis

•  výbor klubu

O POHÁR MĚSTA ČELÁKOVIC
Ve dnech 27.–29. srpna 2016 jsme v našem te
nisovém areálu pořádali celostátní turnaj mlad
ších žáků kategorie B. Na  turnaji jsme přivítali 

Tenisový klub Čelákovice

Adam Duda 1. ČLTK Praha, Jakub Jupa TK Sparta Pra-
ha. Foto: teniscelakovice.cz

16. ročník turnaje dvojic Memoriál Ladislava Pánka dne 10. 9. 2016. Foto: -dv-

V úterý 6. září a ve čtvrtek 15. září 2016 řada dětí přišla 
k náboru. Foto: teniscelakovice.cz

DĚTSKÝ CYKLISTICKÝ DEN

V sobotu 10. září 2016 se v areálu loděnice V Nedaninách a v jeho okolí uskutečnil již 7. ročník zábavního odpoledne pro děti od 2 do 10 let s názvem „Dětský cyklistický 
den se závodem“. Foto: -dv-

50 chlapců ve  věku 10–12 let, kteří patří mezi 
nejlepší hráče v této věkové kategorii. Tenisový 
areál tak opět ožil a diváci mohli sledovat oprav
du kvalitní tenisové zápasy. Děkujeme všem 
hráčům a pořadatelům, kteří se turnaje zúčastni
li, a gratulujeme vítězům. Ve dvouhře chlapců se 
z vítězství radoval Adam Duda (1. ČLTK Praha), 
který ve finále porazil Jakuba Jupu (TK Sparta 
Praha) 7:5, 6:3. Ve čtyřhře jsme mohli sledovat 
do poslední chvíle i zástupce našeho klubu: Pa
devět/Mrůzek – Jupa/Hozman 6:3, 6:2.

NÁBORY DO TENISOVÉ AKADEMIE
V úterý 6. září a ve čtvrtek 15. září 2016 se u nás 
konaly nábory do  tenisové akademie. Mile nás 
překvapilo, jak velké množství dětí projevilo 
zájem o tenisovou hru. Děkujeme všem přítom
ným a těšíme se na další spolupráci. Pokud jste 
nábory nestihli navštívit, a  přesto máte zájem 
o výuku tenisu pro děti, můžete nás kontaktovat 
na emailu: info@teniscelakovice.cz.

PÁNKŮV MEMORIÁL
V  sobotu 10. září se za  krásného slunečného 
počasí uskutečnil již 16. ročník Memoriálu La
dislava Pánka v turnaji dvojic, který jako každý 
rok zahájila paní Pánková přáním pěkně stráve
ného dne a mnoha sportovních úspěchů všem 
účastníkům. Turnaj byl rozlosován do pěti sku
pin po čtyřech dvojicích. Vítězové skupin dále 
bojovali o celkové prvenství. O vítězi celého tur
naje se rozhodlo až v závěrečném utkání dne, 
které vybojovala dvojice Filip Rikl a Lukáš Báša. 
Vítězům gratulujeme a  všichni se již těšíme 
na další ročník oblíbeného tenisového turnaje.

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

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

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 email: 

kalendar@celakovice.cz nebo se zaregistrovat 
na stránkách města a poté si akce sami přidá
vat a popřípadě i editovat.
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•  Petr Flekač

Koncem srpna se rozjely dohrávky základních 
soutěží. Zvýšený zájem byl upřen na  Atým, 
který byl na páté pozici, ale v boji o  záchranu 
proti Českým Budějovicím jednoznačně propadl 
a prohrál 1:6. Týden poté hostil Šacung, který 
byl bod za domácími. Remíza 5:5 zaručila extra
ligovou příslušnost i pro příští ročník. Základní 
skupinu zakončil opět domácím zápasem proti 
poslednímu Žatci. Výsledek 6:2 hovoří za  vše. 
Páté místo uhájil a  los mu určil Karlovy Vary 
v playoff.
Btým měl závěr sezony dobře rozlosován. Nej
dříve hostil poslední Janovice, s  kterými sice 
měl nečekaně mnoho práce, ale nakonec str
hl vítězství 6:3 na  svou stranu. Poté hostil TJ 
Pankrác, který porazil 6:4, a zajel do Budějovic, 
s kterými uhrál plichtu 5:5, a obsadil třetí příčku, 
což je považováno za úspěch.

ŽENY
4. 9. 2016 Čelákovice – turnaj trojek
Čelákovice pořádaly v  rámci celorepublikové 
soutěže turnaj trojic za účasti 11 družstev dru Šachový oddíl  

TJ Spartak Čelákovice

•  Libor Mrozinski

V  září jsme zahájili klubový život pro sezonu 
2016–2017 obnovením činnosti šachového 
kroužku – pro začátečníky ve  středečních ter
mínech a pro pokročilé v termínech pátečních. 
Robert Kubíček 15. 9. 2016 pokračoval ve své 
sérii šachových přednášek, tentokrát na  téma 
první mistryně světa v  šachu Věry Menčíkové 
ke  110. výročí narození této polozapomenuté 
osobnosti československého sportu. Proto jsme 
na přednášce ocenili účast Miroslava Školouda 
a Květoslavy Ladomerské, kteří nám představili 
výpravnou publikaci k  tomuto výročí (Královna 
šachu Věra Menčíková od  Jana Kalendovské
ho), na jejímž vzniku se podíleli.
Ve spolupráci se Školou šachových kouzel, ve
dením města a  MDDM se 17. 9. 2016 usku
tečnilo v prostorách muzea již druhé exhibiční 
utkání naší šachové mládeže s  mezinárodní 
velmistryní Eliškou Klímovou–Richtrovou. Tou
to cestou se snažíme zabezpečit našim mla
dým šachistům pravidelná setkání s osobnost
mi českého  šachu.
18. 9. 2016 jsme se zúčastnili losovací schůze 
k  nasazení našich družstev v  regionálním pře
boru a  regionální soutěži v sezoně 2016–2017. 
V této sezoně plánujeme nasazovat daleko více 
našich nejmladších šachistů, a tak je integrovat 
do soutěží dospělých.
25. 9. 2016 jsme v Čelákovicích zorganizovali již 
10. ročník Turnaje 4 měst (třetí obnovený ročník), 
kterým navazujeme na tradici našich šachových 
předchůdců z 50. let minulého století. Turnaje se 
dále zúčastnili šachisté z  Českého Brodu, Po
děbrad a Peček. Poprvé jsme tak měli možnost 
vyzkoušet si organizaci turnaje na vlastní kůži.
Zájemci (děti i  dospělí) o  šachy z  Čelákovic 
a  blízkého okolí mohou získat další informace 
na www.sachycelakovice.cz.

Nohejbalový oddíl TJ Spartak Čelákovice

šachy

hé ligy. Na domácím hřišti postavily dvě forma
ce. Atým: Veselá, Čapková, E. Očenášková, 
B tým: Maršálová, Blanárová, Kolářová. Oba 
týmy postoupily do vyřazovací části. Atým ze 
třetího místa a Btým z druhého. Los byl však 
nemilosrdný a  ve  čtvrtfinále na  sebe děvčata 
narazila. Lépe si vedl Atým a  po  setech 10:4 
a  10:6 postoupil do  semifinále. Prohra 0:2 se 
Solidaritou A znamenala boj o bronz. Ten se jim 
vydařil a po vítězství 2:0 nad Solidaritou B nako
nec skončily na třetím místě.
Pořadí: 1. Karlovy Vary, 2. Solidarita A, 3. Čelá
kovice A, 5.–8. Čelákovice B

10. 9. 2016
TJ LOKOMOTIVA NYMBURK–TJ SPARTAK 
ČELÁKOVICE 2:6
Čelákovice jsou na  čtvrtém místě s  2 body 
za týmem Břve.

MLÁDEŽ
11. 9. 2016 Čelákovice – turnaj dvojek žáků 
a dorostu
Čelákovice pořádaly v  rámci kraje turnaj za 
účasti deseti družstev. Za  domácí zasáhly do 

bojů čtyři formace. Čelákovice A –  Jiránek, Prel, 
Čapková; B – Löffelmann, Matura; C – Ur bánek, 
Pěček; D – Čuřík, Hejtík. Ze základních skupin 
postoupily všechny domácí týmy do  čtvrtfi
nálových bojů. Týmy A  a  B z  prvních míst, C 
a D ze čtvrtých. Los svedl Atým proti D týmu. 
Kvalita byla jednoznačně na straně áčka, které 
po setech 10:3 a 10:6 postoupilo do semifinále. 
B tým si to rozdal s Ctýmem a musel se hodně 
snažit, aby nakonec ve třetím setu vyhrál 10:8. 
V semifinále pak Atým porazil Český Brod 2:0 
a Btým po třech setech 10:7, 6:10 a 10:9 Hla
venec. Finále tak bylo výlučně čelákovickou zá
ležitostí. Atým potvrdil svou suverenitu a vyhrál 
2:0 po setech 10:4 a 10:5. Třetí skončil Český 
Brod, který porazil Hlavenec 2:0. 

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

Vítězové z kategorie dorostu: zleva Prel, Jiránek. Vedle vítězové žákovské kategorie Matura D., Löffelmann. Foto: PF

nohejbal
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•  Milan Šikl

Amužstvo Unionu rozjelo mistrovskou soutěž 
I. A třídy a po 6 odehraných kolech nastřádalo 
7 bodů, což stačí zatím na průběžné 11. místo 
v tabulce. Je to tedy lepší start do soutěže, než 
tomu bylo v předchozích ročnících. K této sku
tečnosti přispělo zkvalitnění kádru. Ohlédněme 
se za dosud odehranými zápasy.
TJ KLÍČANY–SK UNION 3:2
Branky: Slunéčko, Kolovecký
Na hřišti nováčka sehrál Union ve 2. kole smolné 
utkání. Již od 2. min. hrál v deseti při vyloučení 
Hlaváčka. Přesto hra byla vyrovnaná a v závěru 
hosté zahodili dvě vyložené šance. Zápas si za
sloužil remizu.
SK UNION–JAWA DIVIŠOV 2:1
Branky: Vacek, Kadeřábek
Utkání s dalším nováčkem mělo dobrou úroveň. 
Mírná převaha domácích vedla ke vzniku několi
ka šancí, ale proměnit se podařilo jen dvě. V sa
mém závěru se podařilo soupeři snížit na přija
telný výsledek.
SK UNION–FK ŘÍČANY 4:1
Branky: Vacek 3, Slunéčko
Výrazná převaha domácích a  festival zahoze

fotbal

UNION JAKO NA HOUPAČCE
ných šancí, tak lze hodnotit další mistrovské 
utkání. Po  většinu utkání se hráči pohybovali 
na polovině hostí, předváděli pohledné akce, ale 
se zakončením byli tak trochu na štíru.
FK DOBROVICE–SK UNION 3:2
Branky: Kadeřábek 2
Union se již ve  2. min. ujal vedení, ale 
do  přestávky soupeř otočil. Ve druhé půli hos
té doháněli vedení soupeře, ale nedokázali tlak 
zúročit.
SK UNION–BOHEMIA PODĚBRADY 0:5
Zcela nevydařené utkání, ve  kterém hosté do
kázali využít maximum svých šancí. V poli byla 
hra vyrovnaná, leč rozhodly zejména hrubé chy
by v  defenzívě, ani v  útočné fázi se domácím 
nedařilo.

Říjnové zápasy Unionu:
sobota 15. 10. od 10.15 hod.

UNION–PŠOVKA MĚLNÍK
sobota 29. 10. od 10.15 hod.
UNION–HORKY N. JIZEROU

DOROST
Nevstoupil do  mistrovské soutěže úspěšně 
a  v  prvním utkání si přivezl vysokou poráž
ku. Trenér má hodně starostí složit kádr, když 
odešlo tolik hráčů a z okolí není zájem dojíždět 
do Čelákovic.
MĚSTEC KRÁLOVÉ–SK UNION 8:2, branky: 
Sládek, Prel, první poločas 1. kola ještě snesl 
měřítko, ale po  přestávce již měli navrch do
mácí.
SK UNION–JESTŘÁBÍ LHOTA 3:1, branky: 
Brodský 2, Sládek, domácí podali výrazně zlep
šený výkon, a to hlavně v první půli.
TJ VELKÝ OSEK–SK UNION 7:2, branky: Slá
dek, Brodský, oslabený Union dokázal držet 
krok se soupeřem jen v první půli.

STARŠÍ ŽÁCI
Vstoupili do soutěže krajského přeboru rozpači
tě a bodový zisk si připsali až ve druhém kole. 
V tabulce zatím až na 11. místě.
SK UNION–AFK PEČKY 2:4, branky: Skalický 
O. 2, hosté nebyli v 1. kole lepším celkem, ale 
domácí doplatili na individuální chyby.
FK BRANDÝS–SK UNION 0:2, branky: Hro
mas, Tůma, v  derby byl kvalitnějším celkem 
Union, zejména ve druhém poločase. 
FK ŘÍČANY–SK UNION 1:1, branka: Nesládek, 
již v 11. min. se hosté ujali vedení, domácí srov
nali až v samém závěru.
SK UNION–FC MĚLNÍK 2:4, branky: Štěrba, 
Nesládek, domácí prohrávali od 2. min., a to po
znamenalo celý průběh zápasu.
BOH. PODĚBRADY–SK UNION 1:0, vyrovnané 
utkání rozhodla branka domácích po přestávce.

MLADŠÍ ŽÁCI
Atým vstoupil do  soutěže velmi úspěšně 
a v prvních pěti kolech neztratil ani bod. Zatím je 
na čele tabulky Středočeského přeboru.
SK UNION–AFK PEČKY 3:0, branky: Krato
chvíl, Uher, Froněk; FK BRANDÝS–SK UNION 
0:4, branky: Nepivoda 2, Lopatář J., Sebera; 
FK ŘÍČANY–SK UNION 1:6, branky: Lopatář 
J., Lopatář A. 2, Sebera, Uher; SK UNION–FC 
MĚLNÍK 5:1, branky: Lopatář A. 3, Uher 2; 
 PODĚBRADY–SK UNION 4:6, branky: Lopatář 
J. 4, Lopatář A., Uher.
Btým hraje v soutěži Okresního přeboru.
SK UNION–TJ STRUHAŘOV 2:2, branky: 
Špaňhel, Kodera; TJ VYŽLOVKA–SK UNION 
2:5, branky: Fantík J., Šuráň 2, Homola.

PŘÍPRAVKY
Hrají svá utkání formou turnajů a  všechna tři 
mužstva hrají na čele svých skupin.

V sobotu 24. září 2016 se uskutečnily na Městském stadionu první ligové zápasy amerického fotbalu – hostitelem 
byl tým Prague Black Panthers, který má nyní sídlo v Záluží. Po juniorském týmu Black Panthers se od 16.00 hod. 
utkaly ženské týmy Black Cats a Amazons. Foto: -dv-

SPORT

americky fotbal´



str. 28 říjen 2016

KAM VE VOLNÉM CASE

VÝROČNÍ CENA
MĚSTA ČELÁKOVIC

Slavnostní večer u příležitosti 
udělení „Výroční ceny 
města Čelákovic 2016“ 
s koncertem Věry Martinové

Čtvrtek 27. října 2016 od 19 hodin
Kulturní dům, 
Sady 17. listopadu 1380, Čelákovice

Vstupné: 150 Kč � Předprodej: v kanceláři KD
Výtěžek ze vstupného bude věnován na charitativní účel.
Pořádá město Čelákovice
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