
Pronájem obecních bytů .............
Město nabízí aktuálně k pronájmu obál-
kovou metodou čtyři byty s nadstan-
dardním nájemným. Nájemci budou vy-
bráni podle výše nabídnutého nájemného 
a okruh zájemců není nijak omezen.

Stavební práce na nádraží ...........
Od 12. ledna probíhají v žst. Čelákovi-
ce stavební práce, díky kterým došlo ke 
snížení počtu parkovacích stání u výpravní 
budovy a od 26. ledna se nepatrně změnily 
jízdní řády autobusových linek 405 a 443.

Téma: 80 let regulace řeky Labe
V roce 1937 byla dokončena výstavba če-
lákovických zdymadel, kterými se ročně 
proplaví více než 600 lodí. Až do roku 2013 
sloužila lávka na zdymadlech i veřejnosti.

Školní psycholog .............................
Iveta Vrbová je od prosince 2016 školní 
psycholožkou v základní škole v ulici 
J. A. Komenského, kterou navštěvuje 
téměř 700 žáků.

Čelákovická Forbes Aréna 
domovem jihokorejské 
reprezentace ....................................
Čtyři jihokorejští hráči se stanou na mě-
síc protagonisty zatím největšího meziná-
rodního transferu v dějinách nohejbalu.
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INVESTICE MĚSTA V ROCE 2017

• Miloš Sekyra, místostarosta I

Zastupitelé na prosincovém zasedání schválili rozpočet města pro rok 2017 o objemu do-

sahujícím téměř 350 milionů korun. Z hlediska investičních akcí je důležitá příloha č. 4 

k předmětnému rozpočtu, ve které jsou jednotlivé investiční akce uvedeny včetně odha-

dovaného finančního objemu, který dosahuje rekordních více než 190 milionů korun. Město 

věnuje stěžejní pozornost školským a sportovním objektům, vodohospodářské infrastruktuře 

a investicím souvisejícím s peronizací železniční stanice Čelákovice.

Mateřská škola Sluníčko

Od července 2016 probíhají stavební práce v ulici J. A. Komenského na výstavbě zcela nové mateř-
ské školy, která bude mít kapacitu 56 dětí. Dokončení stavebních prací je předpokládáno v dubnu 
2017. Hodnota stavebních prací dosáhne částky přibližně 25 mil. Kč, v zimních měsících bude pro-
bíhat výběrové řízení na dodavatele nábytku a vnitřního vybavení. Bude se jednat o odloučené pra-
coviště Mateřské školy Přístavní, která dnes má toto pracoviště ve vedlejší budově základní školy. 
Stravování dětí bude zajištěno z protější mateřské školy. Do této mateřské školy bude probíhat do-
datečný zápis, aby zde mohly děti zahájit nový školní rok na začátku září 2017.

Dostavba Základní školy – Kamenky 

Město Čelákovice je zařazeno do dotačního programu MŠMT na podporu rozvoje výukových kapacit 
základních škol zřizovaných obcemi. Odhadovaná hodnota investiční akce je 130 mil. Kč, přičemž 
minimální výše spolufinancování z rozpočtu města je 30 %. Aktuálně je zažádáno o vydání nové-
ho stavebního povolení a probíhají práce na aktualizaci projektové dokumentace, stejně jako dis-
kuse nad časovou náročností archeologického průzkumu. S ohledem na výstavbu nového objektu 
a zvýšení kapacity školy bude nutné postupně zbourat kotelnu a stávající objekt Chanos. Ve spolu-
práci Základní školy, města, Městského úřadu a dalších institucí probíhá výběr vhodných náhradních 
prostor pro zajištění výuky žáků 1. stupně. Jedná se o přemístění více než 230 žáků z 1., 2. a 3. tříd. 
V letních měsících se připravuje rozšíření sociálního zařízení v hale BIOS, kde budou rovněž v před-
stihu vyměněna okna za cenu 600 tis. Kč.                                             Pokračování na str. 5

Hladinu Grada v lednu 2017 pokryl led a sníh. Foto: Jana Vondráčková
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Rok 2017 nezačal 
úplně dobře

Zatím se rok 2017 nese v duchu mimořádných 
událostí. Začalo to nejprve ptačí chřipkou, ná-
sledným sčítáním drůbeže a ptactva ve městě. 
Děkuji moc všem, kteří řádně sčítací formulář 
vyplnili. Z dat vyplývá, že na území města máme 
přiznáno téměř 3 000 ks drůbeže a ptactva, 
ale ten reálný počet bude jistě vyšší. Leden 
pokračoval mimořádnou událostí na Gymnáziu, 
kde došlo k propadu stropu následkem po-
ruchy topení. Věřím, že zde nebude platit ono 
pomyslné: „Do třetice všeho dobrého i zlého“, 
a tímto negativní jevy pro město za tento rok 
máme vyčerpané. „Gymnázium“ byla nejen 
pro zaměstnance města opravdová zkouška, 

a tak zde musím poděkovat všem, kteří se na 
odstranění havárie podíleli i ředitelům příspěv-
kových organizací města, kteří ochotně nabídli 
náhradní prostory pro studenty Gymnázia. Bez 
spolupráce města by náhradní výuka mohla 
jen těžko probíhat. Musím také poděkovat 
místostarostovi Sekyrovi za velmi zodpovědný 
přístup k technickému řešení oprav. Jsem rád, 
že nezvolil žádná polovičatá řešení, ale že se 
do problému opravdu zakousl a hledá co nej-
lepší a trvalé opravení prostor s ohledem na 
maximální bezpečnost žáků a studentů. Rych-
lost oprav závisí také na průběhu vyšetřování 
Policie ČR, která musí dát městu souhlas se 
stavební úpravou. Věřím však, že situace je již 
stabilizována, a že pomine i politikaření, které 
se kolem toho rozjelo. Ničemu totiž nepřispívá 
a jen jitří emoce. Z této smutné události nelze 
těžit politický kapitál.
Leden byl také ve znamení konečně pořádné 
zimy. I zde, musím poděkovat občanům, kte-
ří nezištně pomáhali s úklidem chodníku před 
svou nemovitostí, aby se ostatním lépe chodi-
lo. Stejně tak pracovníkům Technických slu-
žeb, kteří podle mého názoru úklid zvládli 
dobře. Zima v Čelákovicích vydržela poměrně 
dlouho, a tak po delší přestávce byla možnost 
si pořádně zabruslit na zamrzlých pískovnách, 
stejně tak i sáňkovací kopce byly v obležení 
dětí, které si užívaly zimních radovánek.
Uvidíme, co na nás čeká v únoru, ale já věřím, 
že i vzhledem k jarním prázdninám si mno-
zí zimy ještě do sytosti užijí. Hlavně na svahu 
opatrně, abyste se všichni ve zdraví vrátili do 
krásných Čelákovic.

Josef Pátek, starosta

ZPRAVODAJ MĚSTA ČELÁKOVIC. Ročník 39 (rok 2017), číslo 2. Periodický tisk územního samosprávného celku vydává město Čelákovice, vychází 11x nebo 12x ročně, www.celakovice.cz, IČ 
240117, DIČ CZ00240117, v nákladu 6 100 kusů. Zajišťuje Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, odbor školství, informací a kultury. Adresa redakce: Městský úřad Čelákovice, náměstí 
5. května 1, 250 88 Čelákovice, Dagmar Vitáčková – redakce, tel.: 326 929 110, fax: 326 991 237, e-mail: zpravodaj@celakovice.cz. Redakční rada: Petr Studnička – předseda, Adéla Dvořáková, 
Richard Nejman, Jana Poklopová, Vladislav Švestka, Ivan Vaňousek, Jan Volín. Příspěvky v doporučeném rozsahu cca 1 500 znaků zasílejte na adresu redakce, vždy do 15. dne v měsíci, není-li 
na stránkách ZMČ uvedeno jinak. Redakční rada si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků, případně jejich neotištění. Archiv vydaných čísel bez inzerce ve formátu pdf – 
www.celakovice.cz, oddíl Informace, sekce Zpravodaj. Tiskne: Iva Vodáková – Durabo, Na Stráni 1301, 250 88 Čelákovice, IČ 12229385, www.durabo.cz. Tiskárna neodpovídá za kvalitu reprodukcí 
nekvalitních fotografií a předloh. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky – MK ČR E 12704. Vyšlo dne 2. 2. 2017 v Čelákovicích.  POZOR! Uzávěrka pro číslo 3/2017 je 15. 2. 2017.

Respondeo, o. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

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

info@opnymburk.cz

http://www.opnymburk.cz

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

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.

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 on-line formuláře se 
do katalogu ZDARMA zaregistrovali.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA ČELÁKOVIC
NABÍDKA SLUŽEB

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

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

e-mail: snitila@celakovice-mesto.cz, www.celakovice.cz

oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY, sekce Sociální péče – Pečovatelská služba

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.

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

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

úvodník

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ČELÁKOVICE, p. o.

Tištěný přehled akcí
„JARO v Čelákovicích“

POZOR, BLÍŽÍ SE UZÁVĚRKA

Uzávěrka pro tištěný přehled akcí „JARO 

v Čelákovicích“ (plakát; Zpravodaj města) 

obsahující akce od středy 1. března do pon-

dělí 5. června je v pátek 10. února 2017.

Informace o akcích zasílejte na e-mail: 
kalendar@celakovice.cz.

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

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR 

KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Mochovská č. p. 116, 250 88 Čelákovice

tel.: 326 992 682

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

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET

 PET = 1
 HDPE = 2
 LDPE = 4
 PP = 5
 PS = 6
 C/PAP = 81
 C/PAP = 84
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NOMINACE KANDIDÁTŮ PRO ROK 2017
•  odbor školství, informací a kultury

Výroční cenu města Čelákovic uděluje Zastupitelstvo města nejvýše jedenkrát v každém roce 

občanům, kteří významným způsobem ovlivnili nebo ovlivňují některé obory lidské činnosti 

a významně působí ve prospěch ostatních občanů města, šířili či šíří dobré jméno města doma 

i ve světě. Dnem konání slavnostního večera k předání ceny laureátovi je 28. říjen.

Nyní je možné podávat návrhy kandidátů na „Výroční cenu města Čelákovic 2017“. Uzávěrka podání 
je 31. března 2017. K později podaným nominacím nebude přihlíženo. Podání musí být písemně 
podané a adresované městu Čelákovice. Předtištěný tiskopis najdete na webových stránkách města 
v oddílu Město a sekci Výroční cena nebo na Městském úřadu.

Pronájem obecních bytů

Město Čelákovice nabízí k pronájmu obecní byty s nadstandardním nájemným. Nájemci budou vybráni tzv. obálkovou metodou 
podle výše nabídnutého nájemného. Okruh zájemců není nijak omezen.

• J. A. Komenského č. p. 1647, byt č. 7, Če-

lákovice

Byt č. 7 o velikosti 2+kk o celkové ploše 46,72 
m² (započitatelná plocha 44,71 m² – sklep je za-
počten ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 
1. pokoj 17,92 m², 2. pokoj 10,08 m², kuchyňský 
kout 5,06 m², předsíň 6,61 m², koupelna 2,1 m², 
WC 0,93 m², sklep 4,02 m².
Byt je situovaný ve  3. podlaží čtyřvchodové-
ho čtyřpodlažního panelového domu s rovnou 
střechou. Vytápění a dodávka teplé vody jsou 
zajištěny ze systému CZT. Výše nájemného je 
minimálně 4 471 Kč měsíčně (100 Kč/m²/mě-
síčně) a je předmětem nabídky (jedná se pouze 
o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné 

obálce označené nadpisem: Pronájem bytu 

č. 7, J. A. Komenského č. p. 1647, Čelákovice.

• Stankovského č. p. 1581, byt č. 20, Čelá-

kovice

Byt č. 20 o velikosti 1+1 o celkové ploše 43,94 
m² (započitatelná plocha 39,31 m² – sklep 
a lodžie jsou započteny ½ plochy), sestávající 
z těchto prostor: 1. pokoj 19,20 m², kuchyň 6,89 
m², předsíň 4,25 m², koupelna 2,56 m², WC 0,88 
m², spíž 0,90 m², sklep 2,88 m², lodžie 6,38 m².
Byt je situovaný ve 4. podlaží jednovchodové-
ho osmipodlažního panelového domu s rovnou 
střechou. Vytápění a dodávka teplé vody jsou 
zajištěny ze systému CZT. Výše nájemného je 
minimálně 3 931 Kč měsíčně (100 Kč/m²/mě-
síčně) a je předmětem nabídky (jedná se pouze 
o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné 

obálce označené nadpisem: Pronájem bytu 

č. 20, Stankovského č. p. 1581, Čelákovice.

• Na Stráni č. p. 1628, byt č. 23, Čelákovice

Byt č. 23 o velikosti 3+1 o celkové ploše 67,84 
m² (započitatelná plocha 64,97 m² – sklep a lodžie 
jsou započteny ½ plochy), sestávající z těchto 
prostor: 1. pokoj 18,60 m², 2. pokoj 13,16 m², 3. pokoj 
10,08 m², kuchyň 6,93 m², předsíň 8,55 m², koupelna 
3,85 m², WC 0,93 m², sklep 2,88 m², lodžie 2,86 m².
Byt je situovaný v 6. podlaží dvouvchodového 

osmipodlažního panelového domu s rovnou 
střechou. Vytápění a dodávka teplé vody jsou 
zajištěny ze systému CZT. Výše nájemného je 
minimálně 6 497 Kč měsíčně (100 Kč/m²/mě-
síčně) a je předmětem nabídky (jedná se pouze 
o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné 

obálce označené nadpisem: Pronájem bytu 

č. 23, Na Stráni č. p. 1628, Čelákovice.

Závazný a konečný termín pro předložení 

nabídek od případných zájemců k výše uve-

deným bytům je: pátek 10. 2. 2017 do 12.00 

hod. v podatelně MěÚ Čelákovice.

• J. A. Komenského č. p. 1646, byt č. 6, Če-

lákovice

Byt č. 6 o velikosti 3+1 o celkové ploše 80,76 m2 
(započitatelná plocha 75,67 m2 – sklep a lodžie 
jsou započteny ½ plochy), sestávající z těchto 
prostor: 1. pokoj 19,30 m2, 2. pokoj 12,25 m2, 
3. pokoj 12,25 m2, kuchyň 12,90 m2, předsíň 
10,15 m2, koupelna 2,8 m2, WC 0,93 m2, sklep 
4,14 m2, lodžie 6,04 m2.
Byt je situovaný ve 3. podlaží čtyřvchodové-
ho čtyřpodlažního panelového domu s rovnou 
střechou. Vytápění a dodávka teplé vody jsou 
zajištěny ze systému CZT. Výše nájemného je 
minimálně 7 567 Kč měsíčně (100 Kč/m2/mě-
síčně) a je předmětem nabídky (jedná se pouze 
o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné 

obálce označené nadpisem: Pronájem bytu 

č. 6, J. A. Komenského č. p. 1646, Čelákovice.

Závazný a konečný termín pro předložení 

nabídek od případných zájemců k výše uve-

denému bytu je: úterý 28. 2. 2017 do 12.00 

hod. v podatelně MěÚ Čelákovice.

Byty si lze prohlédnout po domluvě s pracovni-

cí Q-BYTu pí Vorlíčkovou, tel.: 326 996 052.

PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDEK

V obálce bude uvedena jednoznačná výše na-
bídky nájemného v korunách za byt a měsíc, 
dále závazek zájemce, že na účet města složí 
jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájem-

ného v souladu s ustanovením § 2254 ob-
čanského zákoníku a Zásadami pro pronajímání 
bytů v majetku města Čelákovic a identifikační 
údaje zájemce (jméno, příjmení, úplná adresa, 
telefonní, popř. jiné spojení). Dále bude čestným 
prohlášením doložena způsobilost k právním 
úkonům, prohlášení o tom, že žadatel nevlastní 
objekt k bydlení, a prohlášení o tom, že není ve-
den v Centrálním registru dlužníků ČR.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Vyhodnocení nabídek provede komise 
jmenovaná starostou. Z hodnocení budou vy-
řazeny nabídky předložené po stanoveném 
termínu, neoznačené stanoveným způsobem, 
neobsahující konkrétní výši nabídky nájemného 
v korunách, neobsahující požadovaná prohlá-
šení či jinak neúplné či ty, kde nabídka bude 
nižší, než je minimální cena nájemného uvedená 
v tomto záměru. Na základě předložených nabí-
dek sestaví komise pořadí zájemců o pronájem. 
V případě předložení více shodných nabídek na 
1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabídky 
předložili, k dalšímu kolu soutěže stejným způ-
sobem. Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu 
z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní stano-
vené podmínky, bude nájem nabídnut dalšímu 
zájemci v pořadí. V případě, že nebude k dispo-
zici, bude vypsáno nové nabídkové řízení. 
Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do 
pěti pracovních dnů od obdržení usnesení Rady 
města o souhlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného, uhradí ná-
jemné a zálohy na služby za běžný měsíc ve 
stejném termínu, bude s ním uzavřena nájemní 
smlouva k předmětnému bytu na dobu určitou 
v době trvání 2 roky. Současně budou předány 
klíče od bytu a byt bude protokolárně předán. 
Pokud ve stanoveném termínu nebude uhraze-
na jistota, nájemné a zálohy na služby za běžný 
měsíc, bude nájem nabídnut dalšímu zájem-
ci v pořadí. V případě, že nebude k dispozici, 
bude vypsáno nové nabídkové řízení.

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

Bytový dům v ulici Stankovského. Foto: -dv-
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o čem jednali zastupitelé    města

o čem jednali radní města

•  -dv-

Finanční záležitosti

Radní schválili změnu rozpočtu města Čelá-
kovic 2016 č. 19 a vzali na vědomí rozpočtová 
opatření – přesuny mezi položkami v rámci pa-
ragrafů 1014, 3399, 4351, 5512, 6112 a 6171 
rozpisu rozpočtu města 2016 provedené k 30. 
11. 2016.

Dotace města

RM rozhodla o poskytnutí dotace:
• Okresní autobusové dopravě Kolín, s. r. o., ve 
výši 19 546,80 Kč na pokrytí vzniklého rozdílu 
mezi platbami záloh na úhradu prokazatelné 
ztráty a skutečnou úhradou prokazatelné ztráty 
za rok 2015 a schválila veřejnoprávní smlouvu 
č. SML/2016/338.

Podání dovolání

Rada města schválila podání dovolání k Nejvyš-
šímu soudu České republiky v Brně společně 
s návrhem na odklad výkonu rozhodnutí č. j. 

15Co 375/2016 – 154 ze dne 1. 11. 2016 vy-
daného Městským soudem v Praze jako odvola-
cím orgánem ve věci zaplacení částky 1 586 468 
Kč s příslušenstvím společností ML COMPET, 
a. s.

Pronájem nebytových prostor

RM vzala na vědomí, že v příslušné lhůtě na 
projevení zájmu o pronájem nebytových prostor 
v přízemí objektu č. p. 212, Masarykova ulice, 
o celkové výměře 159 m², dle záměru schvá-
leného usnesením Rady města č. 19/2016/2.4.2 
ze dne 2. 8. 2016, nebyla podána žádná na-
bídka.
Následně schválila nový záměr na pronájem 
těchto nebytových prostor za minimální cenu 
800 Kč/m²/rok s termínem projevení zájmu do 
30. 1. 2017.

Strojně-technologické úpravy ČOV

Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo 
č. SML/2016/337 mezi městem Čelákovice 
jako objednatelem a PROVOD – inženýrská 

•  -dv-

Finanční záležitosti

Zastupitelé schválili rozpočet města Čelákovic 
na rok 2017 a také rozpočtový výhled města 
Čelákovic na rok 2018 a 2019.

Vyhláška E 3/2016

ZM schválilo a vydalo Obecně závaznou vyhláš-
ku E 3/2016 města Čelákovic, kterou se mění 
obecně závazná vyhláška E 7/2015 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů.

Výkup ideální poloviny pozemku a budovy

Zastupitelstvo města schválilo výkup ideální 
poloviny pozemku st. p. č. 447 o výměře 488 
m², pozemku p. č. 448 o výměře 447 m² a bu-
dovy č. p. 231 na pozemku st. p. č. 447, vše 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za 
částku 5 000 000 Kč včetně příslušné kupní 
smlouvy.
Výběr z usnesení ZM č. 16/2016.

• Josef Pátek, starosta

V polabských Lázních Toušeni bylo loka-
lizováno ohnisko ptačí chřipky, tzv. aviární 
influenzy. Z tohoto důvodu byl usmrcen 9. led-
na celý chov drůbeže o počtu 1 020 kusů, který 
tvořily nejen slepice, krůty, kachny či husy, ale 
i pštrosi a holubi. Z tohoto důvodu nařídila Kraj-
ská veterinární správa Státní veterinární správy 
pro Středočeský kraj mimořádná veterinární 
opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy 
a rovněž byla spuštěna evidence chovů. U tou-
šeňského chovu byl u kachny zjištěn vir H5N8, 
který není přenosný na člověka.
Od ohniska byla stanovena dvě pásma. První, 
velké 3 km, zasahovalo do katastrálních území 
Čelákovice a Záluží u Čelákovic. V tomto pás-
mu bylo třeba evidovat všechny chovy. Druhé, 
velké 10 km, které zasahovalo katastrální území 
Sedlčánky, ve kterém platila nařízení o evidenci 
komerčních chovů. 
V souvislosti s potvrzeným ohniskem výsky-
tu ptačí chřipky ve středních Čechách zří-
dila Krajská veterinární správa pro Středo-
český kraj krizovou linku pro hlášení nákazy 

a další mimořádné situace na telefonním čísle 
720 995 204. Kvůli výskytu ptačí chřipky v Lázních 
Toušeni svolala hejtmanka Jaroslava Pokorná Jer-
manová Bezpečnostní radu Středočeského kraje, 
která zasedala ve dnech 8. a 10. ledna.

Ochranné pásmo v 9 katastrálních územích (červeně 
zvýrazněné) a pásmo dozoru ve 43 katastrálních úze-
mích (modře zvýrazněné) vyhlášené od 8. ledna v sou-
vislosti s výskytem ptačí chřipky v Lázních Toušeni. 
Zdroj: SVS

Ohnisko ptačí chřipky v Lázních Toušeni
zlikvidováno, ochranné pásmo v Čelákovicích

informace

• VODNÉ a STOČNÉ

 pro rok 2017

 v Čelákovicích:

vodné = 41,45 Kč/m3 bez DPH

stočné = 36,36 Kč/m3 bez DPH

celkem 77,81 Kč/m3 bez DPH

celkem 89,48 Kč/m3  vč. DPH

(rok 2016: vodné 38,56 Kč/m3 bez DPH, stočné 34,66 Kč/m3 bez 

DPH, celkem 73,22 Kč/m3 bez DPH, celkem 84,20 Kč/m3 vč. 

DPH; rok 2015: vodné 42,29 Kč/m3 bez DPH, stočné 30,82 Kč/

m3  bez DPH, tj. celkem 73,11 Kč/m3 bez DPH, 84,08 Kč/m3 vč. 

DPH; rok 2014: vodné 40,55 Kč/m3 bez DPH, stočné 30,53 Kč/

m3 bez DPH, tj. celkem 71,08 Kč/m3 bez DPH, 81,74 Kč/m3 vč. 

DPH)

• MÍSTNÍ POPLATEK 

   ZA ODPADY

Za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů je stanoven poplatek na rok 
2017 ve výši 516 Kč/osoba.

společnost, s. r. o., jako zhotovitelem na plně-
ní veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„Strojně-technologické úpravy ČOV Čelákovi-
ce“ v ceně 117 000 Kč bez DPH za zpracování 
projektové dokumentace pro provádění stav-
by, soupisu stavebních prací, dodávek a slu-
žeb s výkazem výměr a zpracování kontrolního 
rozpočtu a s cenou za zajištění účasti na za-
dávacím řízení na zhotovitele stavby a zajištění 
výkonu autorského dozoru projektanta stano-
venou předpokládaným rozsahem činností 
80 hodin s hodinovou sazbou 650 Kč bez DPH.

Ukončení provozu Divize Kovohutě Čelákovice

Radní vzali na vědomí informaci o ukon-
čení provozu Divize Kovohutě Čelákovice 
společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a. s.

Organizační řád úřadu

Rada města schválila s účinností od 1. 1. 2017 
nový organizační řád Městského úřadu Čelá-
kovice č. I/11/2016 včetně příloh č. 1 a 2.
Výběr z usnesení RM č. 31–32/2016.

Dům č. p. 231 v centru města. Foto: -dv-
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Pokračování ze str. 1

Rekonstrukce objektu v Masarykově ulici 

č. p. 231

Město Čelákovice koupilo od původního majite-
le ideální polovinu domu č. p. 231 v Masarykově 
ulici a je tak jeho jediným vlastníkem. Do bu-
doucna je plánováno přestavět tento objekt pro 
potřeby Základní umělecké školy Jana Zacha, 
která sídlí v nedalekém objektu ve Vašátkově 
ulici, jehož kapacita již není dostačující. V roce 
2017 jsou plánovány projekční práce, zajištění 
povolovacího procesu a výběr zhotovitele. Za-
hájení rekonstrukce objektu s odhadovanými 
náklady 20 mil. Kč je připravováno na rok 2018.

Nové přechody pro chodce

Nový přechod pro chodce byl vybudován v Ji-
řinské ulici u autobusových zastávek a v jarních 
měsících bude současné místo pro přecházení 
nahrazeno přechodem pro chodce v ulici Ro-
oseveltově. Další přechod pro chodce včetně 
veřejného osvětlení bude vybudován v Toušeň-
ské ulici při vyústění Masarykovy ulice u budovy 
bývalého nádraží, který přispěje ke zvýšení bez-
pečnosti chodců při cestě do městské části Zá-
luží.

Peronizace žst. Čelákovice

V návaznosti na peronizaci čelákovického ná-
draží připravuje město Čelákovice řadu navazu-
jících investičních akcí. Mezi ně patří vybu-

dování visutého chodníku v ulici U Podjezdu, 
který nahradí již nevyhovující schodiště. Rovněž 
se připravuje rekonstrukce prostoru na rohu 
ulic Sedláčkovy a Masarykovy a nové chodníky 
a veřejné osvětlení v Kollárově ulici. 

Vodohospodářská infrastruktura

Investice budou směřovat do čistírny od-
padních vod, aby splňovala veškeré parametry 
pro vypouštění odpadních vod, a stejně tak do 
vodovodů a kanalizací. Opraven bude vodovod 
v Jiřinské a Sukově ulici a v letních měsících je 
plánována výměna nefunkčních sekčních šou-
pat a rekonstrukce armatur ve vodojemu. Re-
konstrukce kanalizací jsou plánovány v ulicích 
Sukově a Miroslava Maška. V přípravě je zahá-
jení výstavby kanalizační stoky do Záluží či re-
konstrukce přečerpávací stanice v Jiřině.

Sportovní zařízení

V plánu je zateplení haly Vikomt a Městského 
bazénu, rekonstrukce hřiště v ulici Na Nábřeží 
a vybudování dětského hřiště v ulici U Hájku. 
V případě dokončení projekčních prací je 
v plánu v letošním roce zahájení prací na vý-
stavbě nového víceúčelového hřiště v městské 
části Záluží.

Bytový fond

Prioritně bude řešeno zateplení obvodového 
pláště na panelovém domu v ulici J. A. Ko-
menského č. p. 1645–1648. Obnovou projde 

kotelna K 360. Ostatní výdaje jsou předmětem 
hospodářské činnosti.

Krizové řízení

Z dotačních prostředků, které dosáhnou téměř 
10 mil. Kč, vybuduje město zcela nový protipo-
vodňový monitorovací a varovný systém.

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

Projektová příprava investičních akcí bude za-
měřena zejména na vodovodní přivaděč a kana-
lizační stoku do Záluží a projektování kanalizační 
sítě ve vnitřním Záluží. Stejně tak bude probíhat 
projektová příprava na rekonstrukci městské 
části Jiřina, která obsahuje řadu navazujících 
investičních akcí (kanalizace, veřejné osvět-
lení, komunikace včetně dešťové kanalizace). 
V rámci optimalizace železniční trati a výstavby 
nového mostu přes řeku Labe bude projektově 
připravována zavěšená lávka pro pěší na želez-
ničním mostě. Připravována bude dokumentace 
pro územní rozhodnutí k výstavbě kanalizace 
a vodovodu v lokalitě Dělnické domky. Disku-
tován bude záměr výstavby nového domu pro 
seniory v lokalitě U Kovárny. Nadále bude pro-
bíhat výkup pozemků pod budoucím obchva-
tem města v lokalitě Krátká Linva.

Bytový dům č. p. 1645–1648. Foto: -dv-

• Josef Pátek, starosta, Miloš Sekyra, 
místostarosta I

Ve čtvrtek 12. ledna došlo k havárii na rozvodu 
tepla v prostorech Gymnázia Čelákovice v ob-
jektu v ulici J. A. Komenského, kde sídlí rovněž 
základní škola. Vlivem mrazu došlo k roztrhnutí 
kulového ventilu topení a následnému zatečení 
topné vody do izolace nad sádrokartonovým 
podhledem. Tato izolace do sebe nasákla vodu 
a její hmotnost se natolik zvětšila, že došlo 
k destrukci sádrokartonové konstrukce. Topné 
potrubí totiž vede půdou nad stropy. Provedení 
stavby budovy z roku 2002 zkoumá Služba 
kriminální policie a vyšetřování Policie České 
republiky.
K propadnutí stropu došlo v ranních hodinách 
v době mimo výuku, kdy nebyly v objektu 
děti, takže jim nehrozilo nebezpečí. V průběhu 
odstraňování mimořádné události byl bohu-
žel zraněn jeden dobrovolný hasič, který není 

v ohrožení života. Z důvodu probíhajících prací 
na opravě potrubí a odklízení škod byla zruše-
na výuka v den mimořádné události a v pátek 
13. ledna vyhlásila jak základní škola, tak gym-
názium ředitelské volno. 
Havárií byla na gymnáziu zcela poškozena la-
boratoř chemie a kabinet, v prostorách základní 
školy byl poškozen kabinet a mírně učebna pří-
rodopisu.
Vzhledem k tomu, že prostory ve 3. nadzemním 
podlaží, ve kterých probíhá výuka žáků gym-
názia, nejsou dle vyjádření statika bezpečné, 
zajišťuje gymnázium vyučování v náhradních 
prostorách. Zastupitelstvo města Čelákovic na 
svém zasedání dne 25. ledna zřídilo pracovní 
skupinu, jejímiž členy jsou tři zástupci města 
Čelákovic, tři zástupci Městského úřadu Čelá-
kovice, tři zástupci rodičů žáků Gymnázia Če-
lákovice a tři zástupci pedagogického sboru. 
Členové pracovní skupiny se zabývají postupem 
řešení mimořádné situace v důsledku havárie se 

zaměřením na náhradní prostory pro výuku a na 
technické řešení, které odstraní současný nevy-
hovující stav v objektu, který byl zkolaudován 
v roce 2002. Zastupitelé dále vyslovili souhlas 
s použitím čl. 8 Rozpočtových pravidel města 
Čelákovic, který umožní operativní financování 
oprav prováděných v objektu a s použitím čl. 
6 odst. 3.1 Směrnice k zadávání veřejných za-
kázek malého rozsahu města Čelákovic, který 
zrychluje zadání oprav vedoucích k odstranění 
následků havárie.

V BUDOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V PROSTORÁCH GYMNÁZIA
V ULICI J. A. KOMENSKÉHO SE PROPADL STROP

Stávající objekt Chanos v areálu ZŠ Kostelní. Foto: -dv-

Úsek Sedláčkovy a Kollárovy ulice, který projde rekon-
strukcí. Foto: -dv-

ZŠ v ulici J. A. Komenského. Foto: Kamil Voděra
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Elektrizace železnic Praha převzala od SŽDC staveniště 

a zahájila stavební práce na čelákovickém nádraží
• Miloš Sekyra, místostarosta I, Petr Studnička, místostarosta II

V rámci stavby bude rekonstruován železniční 
svršek o délce 1,502 km od km 7,573 do km 
9,075 a dojde ke zvýšení rychlosti vlaků ve 
staničních kolejích na 100–120 km/h. Rovněž 
bude provedena sanace pražcového pod-
loží včetně zlepšení vlastností zemní pláně. 
Vybudováním nových podchodů a nástupišť 
s pevnou hranou se železniční stanice Čelákovi-
ce stane plně bezbariérovou. Vnější nástupiště 
podél výpravní budovy bude mít délku 200 m 

a bude sloužit vlakům ve směru do Prahy, ost-
rovní nástupiště o délce 200 m bude určeno pro 
vlaky ve směru do Lysé nad Labem. U kusé ko-
leje bude vybudováno 50 m dlouhé nástupiště 
pro vlaky do Brandýsa nad Labem. Všechna ná-
stupiště budou mít výšku 550 mm.
Na stávajících mostních objektech dojde k ná-
hradě nosných konstrukcí novými s železobe-
tonovou deskou a zabetonovanými ocelovými 
nosníky. Práce se dotknou i trakčního vedení 

a energetických zařízení, zabezpečovacího 
a sdělovacího zařízení.
V  měsíci lednu 2017 byla uzavřena část par-
kovacích ploch u výpravní budovy, aby mohl 
být zdemolován opuštěný dřevěný sklad. Al-
ternativní parkovací plochy jsou zajištěny na 
panelovém parkovišti u průmyslového areálu 
Kovohutí v Křižíkově ulici. Jedná se o plochu, 
která je v docházkové vzdálenosti železniční 
zastávky Čelákovice-Jiřina, nacházející se ve 
stejném tarifním pásmu (PID 2) jako železniční 
stanice Čelákovice. Dopolední pár spojů au-
tobusové linky 405 je po dobu rekonstrukce 
nádraží prodloužen až do/z Nehvizd. Všechny 
spoje autobusové linky 443 zajíždí k obchodní 
zóně v Toušeňské ulici.
Stavební postupy výstavby žst. Čelákovice 
byly upraveny a schváleny SŽDC na návrh zho-
tovitele stavby dne 18. ledna a byly již odeslá-
ny na Drážní úřad. Celkem je plánováno pět 
stavebních postupů, které probíhají od 12. led-
na 2017 a jejich dokončení se předpokládá do 
13. srpna 2018. Dle Věstníku veřejných zakázek 
činí konečná hodnota veřejné zakázky v rámci 
otevřeného řízení 559,7 mil. Kč bez DPH.
Čelákovickým nádražím projde v pracovní dny 
zhruba 5 000 cestujících a zastávku Čelákovice-
Jiřina využívá denně zhruba 1  200 cestujících. 
V aktuálním Jízdním řádu 2017 zde zastavuje až 
97 vlaků každý den. Počet vlakových spojů ne-
bude po dobu stavby omezen, nicméně je tře-
ba počítat s plánovanými výlukami na trati 231 
v dotčeném úseku. Výpravní budova v Čelá-
kovicích byla zrekonstruována Českými draha-
mi, a. s. již v roce 2009, železniční zastávka Če-
lákovice-Jiřina je v provozu od prosince 2006.
Město Čelákovice se omlouvá cestující veřej-
nosti za komplikace způsobené stavební  činností
v železniční stanici Čelákovice a za případná 
zpoždění vlaků vyvolaná touto investicí.

Připravované dopravní značení na parkovišti u Kovohutí v Křižíkově ulici. Zdroj: SEDOZ

Bourací práce na nádraží. Foto: -ps-

• Petr Studnička, zastupitel určený k pořízení 
územního plánu

Město Čelákovice má platnou územně plánova-
cí dokumentaci, která pozbývá platnosti dnem 
31. prosince 2020. 
V prosinci 2015 byly dokončeny práce na Ná-
vrhu územního plánu Čelákovic, který byl určen 
pro společné jednání. Podklady byly odevzdány 
v lednu 2016 v souladu s platnou smlouvou o 
dílo. Na zpracování návrhu se podílel tým šesti 
osob pod vedením zpracovatelky Jitky Fika-
rové. V únoru 2016 bylo zpracováno Vyhodno-
cení vlivů Návrhu územního plánu Čelákovic 
pro společné jednání na udržitelný rozvoj území 
(SEA). Společné jednání se uskutečnilo dne 29. 
dubna 2016 a následně byly zpracovány poža-
davky na úpravu Návrhu územního plánu Čelá-
kovic po společném jednání. Dne 24. listopadu 
2016 proběhlo jednání za účasti pořizovate-
le, společnosti Prisvich, ve věci vyhodnocení 

stanovisek dotčených orgánů, nadřízeného or-
gánu a sousedních obcí. 
Dne 25. ledna byly vyhodnoceny připomínky 
právnických osob a fyzických osob podnika-
jících a připomínky fyzických osob budou vy-
hodnoceny dne 24. února.
Toto vyhodnocení je klíčem pro řešení připomí-
nek a současně s tím vzniká základ pokynů pro 
úpravu Návrhu územního plánu Čelákovic.
Do budoucna bude třeba dokončit vyhodno-
cení projednávání Návrhu územního plánu 
Čelákovic a připravit tento návrh pro veřejné 
projednání, které se pravděpodobně uskuteční 
v lednu 2018. Stejně tak budou vyhodnoce-
ny vlivy Návrhu územního plánu Čelákovic pro 
veřejné projednání na udržitelný rozvoj území. 
Následovat bude vyhodnocení projednávání 
Návrhu územního plánu Čelákovic, odůvodnění 
Územního plánu Čelákovic a především před-
ložení Návrhu Územního plánu Čelákovic k vy-
dání Zastupitelstvu městu včetně kompletace 

opatření obecné povahy. S ohledem na složi-
tost a časovou náročnost projednávání nové-
ho územního plánu lze předpokládat, že nový 
Územní plán Čelákovic bude Zastupitelstvem 
vydán na přelomu let 2018/2019.

ZPRACOVÁNÍ NOVÉHO
ÚZEMNÍHO PLÁNU ČELÁKOVIC POKRAČUJE

Ve čtvrtek 12. ledna 2017 bylo předáno staveniště Správou železniční dopravní cesty, s. o., 

(SŽDC), zhotoviteli stavby „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 2. stavba 

– I. část žst. Čelákovice“, kterým se stala Elektrizace železnic Praha, a. s. Cílem stavby je 

vybudovat na nádraží v Čelákovicích dva nové podchody o šíři 4 m pro pěší a nové ostrovní 

nástupiště šířky 8,15 m se zastřešením o délce 66 m a vnější nástupiště u výpravní budovy. 

Stavební práce na čelákovickém nádraží budou dokončeny v srpnu 2018. Hodnota stavebních 

prací přesáhne částku půl miliardy korun.

Návrh Územního plánu Čelákovic pro společné jednání 
– výkres širších vztahů. Zdroj: -jf-
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• Radka Körnerová, odbor pro občanské 
záležitosti

Uzavření manželství patří stále mezi nejkrásnější 
události v našem životě. Svatební den by měl 
být krásný, důstojný a slavnostní. Společně se 
snoubenci tento šťastný den prožívají jejich ro-
diče, příbuzní a přátelé.
Dle občanského zákoníku je sňatečný obřad 
obřadem veřejným, slavnostním a činí se v pří-
tomnosti dvou svědků. Sňatek lze uzavřít před 
orgánem veřejné moci – občanský sňatek, nebo 
před orgánem církve – církevní sňatek. Jak pro 
občanský, tak pro církevní sňatek se předkládají 
stejné doklady na příslušné matrice, k církevní-
mu sňatku vystaví navíc matrika tzv. Osvědčení 
k církevnímu sňatku.
Dokladem potřebným k uzavření manželství je 
platný občanský průkaz a rodný list, případně 
se předkládají další doklady k doložení osobní-
ho stavu (např. rozsudek o rozvodu předchozího 
manželství). Veškeré informace k předkládaným 
dokladům, poplatkům, místu a termínu sňatku 
vám rády poskytnou matrikářky Městského úřa-
du Čelákovice.

ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SŇATEČNÝM 

OBŘADŮM

Úředně určeným místem k uzavření sňatku je 
obřadní síň Městského úřadu Čelákovice a Síň 
Jana Zacha Městského muzea v Čelákovicích. 
Stanoveným dnem a dobou k uzavření sňatku 
je pátek (mimo státem uznávaný svátek) od 
9.00 do 13.00 hodin. Pokud tato místa a čas 
snoubencům nevyhovují, je možné se domlu-
vit na dalších možnostech, kdy a kde lze obřad 
uskutečnit. Sňatek lze v podstatě uzavřít na 
jakémkoliv vhodném místě, pokud se nachází 
ve správním matričním obvodu Čelákovic. Spá-
dovými obcemi jsou Lázně Toušeň, Mochov, 
Nehvizdy, Svémyslice, Vyšehořovice a Zeleneč. 
Vyhlednávanými místy sňatku je například ná-
dvoří Městského muzea v Čelákovicích, Hotel 
Lony v Kozovazech nebo park profesora Pro-
cházky v Lázních Toušeni. 
Správní poplatek za sňatek mimo stanovené 
místo, den nebo dobu je 1 000 Kč. Další po-
platky se platí například za sňatek, kdy jeden 
nebo oba snoubenci nemají trvalý pobyt v Čes-
ké republice. Informace o poplatcích za obřad 
získáte na matrice v Čelákovicích. Od roku 2016 
se účtuje snoubencům také provozní poplatek 

ve výši 500 Kč za sňatek mimo úředně stano-
vené místo.

STATISTICKÉ OKÉNKO A NĚKOLIK ZAJÍ-

MAVOSTÍ ROKU 2016

V roce 2016 bylo před Městským úřadem Če-
lákovice uzavřeno celkem 82 sňatků, z toho 
9 sňatků církevních. Přímo v Čelákovicích bylo 
uzavřeno 23 sňatků v obřadní síni, 10 sňat-
ků v prostorách Městského muzea a 6 sňatků 
na jiném vhodném místě. V Hotelu Lony bylo 
uzavřeno 22 sňatků, v Lázních Toušeni 16 sňat-
ků a v Mochově 5 sňatků. 
Zajímavostí je určitě také vyšší počet církevních 
sňatků a zastoupení církví – sňatek byl uzavřen 
před římskokatolickou církví, Církví českoslo-
venskou husitskou, Církví bratrskou, Apoš-
tolskou církví, Pravoslavnou církví v českých 
zemích a Náboženskou společností Svědkové 
Jehovovi.
Všechny sňatky jsou nádherné a nezapomenu-
telné, ale dovolte mi zde uvést alespoň dva, kte-
ré byly něčím výjimečné.
První byl krásný květnový sňatek v Hotelu 
Lony, který se nesl v duchu Karla IV. Ženich pro 
svou budoucí manželku přichystal překvapení 
v podobě „historického sňatku“. A protože naši 

Sňatky – malé ohlédnutí za svatební sezonou 2016
a novinky pro sezonu nadcházející

Sňatek u Labe. Foto: archiv novomanželů

Sňatek v duchu Karla IV. Foto: archiv Hotelu Lony

oddávající a matrikářky jsou lidé na svém místě 
a vždy k sňatku perfektně oblečeni, nebylo 
tomu jinak i při sňatku historickém – snoubence 
oddával král a asistovaly mu dvě sličné dvorní 
dámy, byla čtena suplice k povolení sňatku ja-
kožto i oslavná báseň k uzavření manželství. 
Druhým sňatkem byl naopak skromný roman-
tický obřad uprostřed srpnově rozkvetlé přírody, 
který proběhl na břehu řeky Labe – snoubenci 
měli kolem sebe své nejbližší, před kterými si 
řekli své ANO. S jejich laskavým svolením zve-
řejňujeme i fotografii z tohoto sňatku. 
Jak vidíte, sňatek je v dnešní době opravdu 
možné uzavřít na kterémkoliv vhodném místě 
a záleží jen na snoubencích, které místo si pro 
svůj nezapomenutelný den vyberou. 

A ZÁVĚREM NĚKOLIK NOVINEK PRO ROK 

2017

V roce 2017 nás čeká několik rekonstrukcí ob-
řadních míst. Velkou obnovou projde obřadní 
síň Městského úřadu Čelákovice. Dojde k vý-
měně podlahové krytiny, obnově původních his-
torických štuků na stěnách a změny se dočká 
i stůl, na kterém dochází k podpisu protokolu 
o uzavření manželství. Vše bude odpovídat dů-
stojnosti a kráse obřadu. Rekonstrukce probíhá 
také v prostorách Městského muzea. Zde již 
nyní došlo k obnově vstupního prostoru, kde je 
nově zřízeno infocentrum.
Pokud tedy plánujete uzavřít sňatek před naším 
matričním úřadem, pokud máte otázky, na kte-
ré jste v tomto článku nenašli odpověď, pokud 
si chcete rezervovat termín nebo si domluvit 
osobní schůzku, neváhejte a kontaktujte nás na 
níže uvedených telefonních číslech.
Těšíme se na vás!

Matrikářky odboru pro občanské záležitosti 

Městského úřadu Čelákovice

Radka Körnerová – tel.: 326 929 148, 

e-mail: radka.kornerova@celakovice.cz

Eva Tanglová – tel.: 326 929 151,

e-mail: eva.tanglova@celakovice.cz
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ZPRÁVY Z RADNICE, INFORMACE
senioři Přivítáni do života byli

v sobotu 21. ledna 2017
tito noví občánci města Čelákovic

Foto: Jiří Suchý

Nikola Katrenčíková, Ondřej Tošovský, Jakub Suske,
Sebastian Slugeň, Josef Balvín,

Zuzana Špůrová, Filip Lefter, Mariana Nehasilová,
Natálie Skalíková, Rozálie Omelková,

Šimon a Magdalena Štěpánkovi, Jakub Dvořák,
Rudolf Kovář, Nela Kovářová a Filip Klein.

Návštěva v Senátu
• Anděla Nosková

Stále se hledá babička ke čtyřleté holčičce, která žije jen s maminkou. 
Maminka by babičku přijala s velkou radostí, jako člena rodiny. Takže ba-
bičky, nechtěly byste skorovnučku?
Dne 11. 1. jsme s panem starostou Pátkem navštívili Senát Parlamentu 
ČR. Myslím, že se Valdštejnský palác všem velmi líbil. Pan starosta nám 
zajistil paní průvodkyni, která nás palácem provedla a o Senátu něco 
řekla. Z jednání výboru pro vzdělávání a kulturu nás přišel pozdravit pan 
senátor Oberfalzer. Pan starosta Pátek nám také zajistil malé občerstvení. 
Fotografie z prohlídky jsou na FCB v seniorské skupině.
Divadlo se nám na únor nepodařilo, ale přesunulo se na březen. Jedeme 
tedy 11. 3. na komedii „Eva“ do Divadla Na Fidlovačce do Prahy. Sraz 
je v 13.30 hod. u autobusové zastávky před prodejnou Albert. Autobus 
zdarma, vstupné 170 Kč. Vstupenky se zakoupí až v divadle. Máme 
rezervovanou 4., 5. a 6. řadu.
V březnu se také bude konat náš první seniorský „bazar“. Čisté a vyžeh-
lené oblečení se bude přijímat v sobotu 25. 3. od 14.00 do 16.00 hod. 
v sálku na zahradě fary v Kostelní ulici. Druhý den v 14.00 hod. začne 
samotný bazar, kde bude módní přehlídka prováděná našimi modelkami 
dříve narozenými v oblečení, které bude vybráno z přineseného. Tuto 
přehlídku povede vizážistka, která také ráda poradí, co nám sluší nebo 
čeho bychom se měly vyvarovat. V 17.00 hod. se bude vracet neudané 
oblečení. Nevyzvednuté, případně přímo darované se odevzdá charitě. 
Vstupné je volné. Ještě bych vás ráda požádala, zda by nám na tento 
bazar někdo zapůjčil několik ramínek. Dotazy na podrobnosti směrujte na 
e-mail seniorů nebo na můj telefon.
Jinak opět připomínám možnost bezplatného poradenství pro práci s po-
čítačem, tabletem a mobilem (kontakt viz níže).
Kdo nemá počítač a má pouze mobilní telefon, může mi zavolat a já si 
ho přidám do seznamu. V případě neplánovaných akcí zasílám také SMS.
Přeji vám hezké dny plné pohody a příjemných zážitků nejen s námi, ale 
i v osobním životě.

Pro další informace sledujte vývěsní skříňku pro seniory, která je 
umístěna mezi okny na obchodě v Masarykově ulici č. p. 226. Z ní se 
dozvíte, kdy a kde se co koná.

Kontakty:

Anděla Nosková, 
e-mail: anybety@seznam.cz nebo seniori@celakovice-mesto.cz

tel.: 608 750 633

IT e-mail: pcpomsen@seznam.cz

Odbor pro občanské záležitosti (sociální věci a zdravotnictví) Městského 
úřadu
tel.: 326 929 118 – 119

Návštěva Senátu Parlamentu ČR dne 11. 1. 2017. Foto: -dv-
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• Miroslav Opa, zastupitel

K atraktivitě Městského bazé-
nu bezesporu přispělo zvýšení 
teploty vody i vzduchu v zimních 
měsících. Stabilní teplota vzduchu 
30 stupňů je rozhodně příjemná 
nejen pro děti, ale hlavně pro 
dospělé.
Dále je třeba zmínit opravy tech-
nologií, které v uplynulém roce 
proběhly. Mezi nejvýznamnější 
patří výměna pískových filtrů 
(zajišťují čistotu vody) a oprava UV 
lampy (snižuje množství škodlivé-
ho chloru v bazénové vodě).
Vedle nezbytného zateplení bu-
dovy bazénu se chceme zaměřit 
na investice, které z Městského 
bazénu učiní další příležitost pro 
volnočasové rodinné aktivity. 
V krátkodobém horizontu by bylo 
vhodné rozšířit nabídku bazénu 
o klouzačku, která bude atraktivní 
pro děti, a tím i pro jejich rodiče.
Z pohledu dlouhodobého je 
důležité zajistit konkurence-
schopnost našeho bazénu ve 
srovnání s okolními městy. Vířivka, 
tobogán a bazének pro malé děti 
jsou jistě cestou správným smě-
rem. Proto se zabýváme možnost-
mi, jak tyto investice začlenit do 
připravovaného projektu zateplení 
bazénu.

• Marek Skalický, zastupitel

Čelákovický bazén je architekto-
nicky zdařilá stavba, která přiro-
zeně zapadá do přilehlého parku. 
Slabinu našeho bazénu spatřuji 
v tom, že byl od počátku pojat 
„jen“ jako plavecký, kupodivu 
ale nesplňující potřebné poža-
davky pro závodní plavání. Není 
tak místem odpočinku, případně 
atraktivní zábavy, jako jsou jiné 
bazény či aquaparky, které vodní 
atrakce mají. A to je určitě škoda. 
Stálo by za zvážení vypracovat 
studii, která by z Městského 
bazénu vytvořila nejen místo pro 
plavání, ale také pro relaxaci, 
samozřejmě využívající stávající 
budovu. Studie by mohla pri-
márně využít přilehlou tělocvičnu, 
která by byla propojena s hlavním 
prostorem bazénu. Nově vzniklá 
prostorová dispozice by pak ná-
vštěvníkům mohla nabídnout na-
příklad brouzdaliště pro nejmenší, 
velkou vířivku, nahřívaná lůžka, 
parní lázeň, pohodlná lehátka pro 
odpočinek či další prvky. Věřím, 
že by se tím Městský bazén stal 
pro zájemce o vodní radovánky 
spojené s odpočinkem daleko 
více atraktivní.

•  Aleš Rikl, zastupitel

Spíše než otázkou atraktivity 
Městského bazénu bychom se 
rádi zabývali tím, že občané 
Čelákovic nemají v domácnostech 
dostatečný tlak vody a novým 
odběratelům dokonce není 
ani umožněno se do městské 
vodovodní sítě připojit. Tato 
situace trvá skoro již rok. PRO Č?
Na to odpovídají pracovníci 
současného správce vodovodů 
a kanalizace, kteří vysvětlují, že 
vedení města na jejich požadavky 
o zmapování stavu a investice do 
městské infrastruktury jednoduše 
nereaguje. Do „arény“ se ovšem 
lépe hodí jednoduchá témata 
(víte vůbec, kdo je vymýšlí?). Kdo 
řeší skutečné problémy? Třeba 
to nakonec s dobře opraveným 
městem ještě několik let vydrží-
me. Pojďme si pohovořit o vodě. 
Město investuje velké prostředky 
do výstavby nové školky. Bude 
připojena na vodu a kanalizaci? 
Až vás správce sítě odmítne 
připojit, můžete vyrazit vykou-
pat se třeba do atraktivnějšího 
Městského bazénu. Zajímáte se 
zodpovědně o problémy města? 
Pište nám na 
procelakovice@gmail.com.

• Petr Bařina, zastupitel

Otázka týkající se bazénu již jednou 
byla tématem Arény, a to v srpnu 
2015. Tehdy všichni autoři příspěvků 
uváděli mnoho nápadů a současně 
očekávali, co náš bazén po změně 
právní formy a s novým vedením 
v následujících měsících dobrého uči-
ní. A těch drobných střípků a nových 
zlepšení bylo hodně.
Co tedy ještě dalšího, když je obe-
stavěný prostor bazénového komple-
xu stejný a možnosti dalšího rozvoje 
na okolní pozemky nereálné? 
Zatraktivnění bazénu vybudováním 
saunového světa, dětského bazénu 
s toboganem, relaxačního bazénu 
s teplejší vodou, vířivky či venkovního 
bazénu jsou nereálné. 
Větší atraktivity lze dosáhnout pouze 
rozšířením aktivit, pořádáním akcí 
a cvičeními v samotném bazénu, 
případně zvážit odlehčenou střešní 
nadstavbu nad bazénem vč. v ní 
provozovaných vybraných zají-
mavých služeb.
Mnoho návštěvníků (hlavně žáků 
v rámci povinné výuky plavání) by 
jistě ocenilo i vyšší teplotu vody 
v bazénu a současně by se měli 
kompetentní zamyslet nad každo-
ročním hospodářským výsledkem 
bazénu.

•  Renata Fialová, zastupitelka

Z pohledu návštěvníka by se 
mi líbilo, aby mohl být využíván 
i v letních měsících a propojen 
s vnější plochou pro slunění a po-
byt. Klouzačka pro děti by určitě 
taky byla vítána. Nejsem si ale 
jistá, jestli je to vůbec technicky 
a stavebně možné.
Z pohledu zástupce města bych 
si představovala investice do co 
nejúspornějšího provozu tech-
nologického zázemí a vytápění 
bazénu s využitím rekuperace 
tepla z městských kotelen nebo 
solárních panelů.

Zastupitelka zvolená za KSČM se 
k tématu nevyjádřila.

• Tomáš Janák, zastupitel

Pro účely, pro které byl bazén vy-
budován, je současná koncepce 
dostačující. Jde především o to, 
co si pod jeho funkcí představí-
me. Pro plavce jako takové, ať už 
školní, předškolní a seniorské, je 
v této podobě bazén vyhovující. 
Rozšíření nabídky služeb o herní 
prvky apod., jako jsou např. 
skluzavky a tobogany, není bez 
větších investic možné. Nicméně, 
v době kdy jsem byl členem RM, 
za starostování Z. Tiché, byla na 
stole i varianta možné výstavby 
venkovního koupaliště s využitím 
stávajících technologií bazénu, 
což např. pro Čelákovice poklá-
dám za nápad zajímavý. Sou-
časné vedení města však neustále 
odvádí pozornost od klíčových 
investic někam jinam. Jde např. 
o rekonstrukci kanalizačního 
řadu, vodovodu, silnic, chodníků, 
infrastruktury obecně apod. V tuto 
chvíli město v podstatě zásadní 
investiční akci ani nerealizuje. 
Takové chování vrcholného ve-
dení radnice je velice krátkozraké. 
Pevně však věřím, že si i ostatní 
občané dokážou včas vyhodnotit 
zásadní priority pro naše město.

Otázka
Jakou modernizací 

byste zvýšili 

atraktivitu našeho 

Městského 

bazénu?
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Pád stropů ve škole
Ve čtvrtek 12. 1. 2017 v 7.11 hod. bylo na MP 
oznámeno výstražnou SMS od hasičů, že ve 
škole v ulici J. A. Komenského došlo k pádu 
stropů. Hlídka MP byla na místě jako první a zjis-
tila, že došlo k pádu sádrokartonových stropů 
v jedné z učeben a nikomu se nic nestalo. Proto 
z místa vykázali osoby. Následně bylo zjištěno, 
že k pádu došlo z důvodu prasklého ventilu 
topení, kdy vytékající voda nasákla do papírové 
izolace stropu a ten pod svou vahou spadl. Ná-
sledně hasiči a správcovská firma zahájili zá-
chranné a likvidační práce. Při likvidaci spadla 
část strhávaného stropu na zasahujícího hasiče, 
který utrpěl zranění a byl letecky převezen do 
Ústřední vojenské nemocnice. MP po dobu zá-
sahu hasičů pomáhala s prohledáním budovy, 
zabránění vstupu osob a usměrňováním do-
pravy v ulici J. A. Komenského.

Pomoc pečovatelkám 
V pátek 13. 1. 2017 v 11.05 hod. telefonicky 
oznámila pracovnice Domu s pečovatelskou 
službou, že zde upadl jeden z obyvatel a ony 
ho nemohou zvednout. Hlídka dorazila na místo 
a muže zvedla na postel a byla mu přivolána zá-
chranná služba. Záchranáři na místě muže vyše-
třili a rozhodli o převozu do nemocnice v Bran-
dýse nad Labem.

Vážná havárie na Mochovské
V sobotu 14. 1. 2017 ve 12.51 hod. došla na MP 
výstražná SMS od hasičů, že mezi Čelákovicemi 
a Mochovem došlo k havárii vozidla. Na místě 
bylo zjištěno, že řidič nezvládl na namrzlé vo-
zovce předjížděcí manévr a vylétl z vozovky 
na pole, kdy jeho nepřipoutaná spolujezdkyně 
vylétla oknem z vozu a těžce se zranila. Po sta-
bilizaci byla mladá žena přepravena letecky do 
jedné z pražských nemocnic. Hlídka na místě 
asistovala s usměrňováním dopravy. Dopravní 
nehodu vyšetřuje Policie ČR.

Srnec v kolejišti 
V úterý 17. 1. 2017 v 6.40 hod. bylo na MP 
oznámeno, že v kolejích na nádraží ČD leží 
srnka a nenechá se vyplašit. Hlídka MP proto po 
přípravě k odchytu srny dorazila na místo, kde 
skutečně ležel srneček a nenechal se vyplašit. 
Hlídka jej proto odtlačila z kolejiště a požáda-
la o pomoc Český svaz ochránců přírody. Zde 
bylo sděleno, že srnec bude asi unavený, a tak 
má být převezen někam mimo město a vypuštěn 
na bezpečném místě. Hlídka proto dle pokynu 
vypustila zvíře za Císařskou Kuchyní. Spolku 
ochránců byly zaslány GPS údaje o místě vy-
puštění, aby jej mohli zkontrolovat. V 14.03 hod. 
bylo telefonicky oznámeno, že se zde srnec 
stále nachází a je plašen psy. Proto hlídka opět 
vyrazila na místo, srnce odchytla a naložila do 
vozidla a oznámila věc znovu ochráncům příro-
dy. Poté byl dočasně srnec umístěn na dvoře 
budovy čelákovických hasičů a poté byl převzat 
pracovníkem ČSOP. Po zjištění, že srnec je 
v pořádku, byl umístěn v záchranné stanici 
v Pátku. Podle všeho se jedná o srnce, který byl 
odchovaný, nebo hodně zvyklý na lidi.

V případě potřeby volejte svou Městskou policii:

731 136 156

OD 26. LEDNA SE NEPATRNĚ ZMĚNILY
JÍZDNÍ ŘÁDY

AUTOBUSOVÝCH LINEK 405 A 443

• Petr Studnička, místostarosta II

V návaznosti na stavební práce související s peronizací železniční stanice Čelákovice se změnily 

od čtvrtku 26. ledna jízdní řády autobusových linek 405 a 443. Důvodem je zábor manipulační-

ho prostoru v Masarykově ulici, kde se dříve autobusy otáčely, pro potřeby zhotovitele 

stavby.

U autobusové linky 405 došlo k prodloužení jednoho dopoledního páru spojů přes Záluží do 
Nehvizd. Tím všechny spoje této linky opustily otočku vedle nádraží, protože ostatní spoje, které jsou 
v zastávce Čelákovice, žel. st. ukončeny nebo jsou z ní výchozí, přijíždějí nebo odjíždějí do garáže 
a nepotřebují tak využít prostor otočky. Prodloužení trasy financuje město Čelákovice.
Všechny spoje autobusové línky 443 mají nově svou výchozí či konečnou zastávku Čelákovice, 
Toušeňská u obchodní zóny. Tím došlo k prodloužení většiny spojů a náklady hradí v plné výši 
Středočeský kraj. Autobusy se otáčí na okružní křižovatce na silnici II/245 bez ohledu na to, zdali 
pokračují dalším výkonem na lince 443, nebo přejíždějí na jinou linku.
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PODĚKOVÁNÍ
• Vlasta Šmejkalová

Milá paní doktorko Losmannová, v měsíci říjnu 
jste si mne pozvala na dvouletou preventivní 
kontrolu, při které jste u mne zjistila vážnou 
srdeční nemoc. Tím jste mi zachránila život 
a já bych chtěla touto cestou poděkovat za to, 
že má naše město takového lékaře, jako jste 
VY! Děkuji.

INFORMACE

Dveřní kliky
• Ivan Vaňousek

Vstupujeme-li do domu, bereme za kliku, pokud ji vstupní dveře z vnější strany mají. U některých 
totiž kliky nejsou – to aby nevítaní návštěvníci neměli za co vzít. Snad i proto jsou kliky jako me-
chanická „udělátka“ k otvírání a zavírání dveří stále častěji nahrazovány kováním typu klika/koule. 
Kdy se klika na dveřích poprvé objevila? Snad již ve starověku, protože souvisí se vznikem dveří 
s panty a zámků na klíč jako opatřeními k ochraně obydlí a hospodářských stavení před „nenechav-
ci“. V podezření je Čína, Egypt a Mezopotámie. Kdy se v Čechách, potažmo v Čelákovicích objevily 
první dveře s klikou – nevím. Každopádně dveře od čelákovické radnice z 16. století už kliku mají. 
Můžete je i s klikou vidět v Městském muzeu. Tvar a provedení kliky se štítkem u vstupních dve-
ří většinou odpovídala a dosud odpovídá účelu objektu. Důležitý je i nabízený sortiment a móda. 
Z tohoto hlediska lze tak jako všude v Čechách i v Čelákovicích rozeznat klikové období železné 
kované, litinové, „totalitní“ bakelitové a hliníkové. Nyní už se blýská na časy klikami chromovanými 
a eloxovanými v elegantních tvarech.
Přeji vám, vážení čtenáři, v novém roce kliku ve všem, na co sáhnete, a nabízím pár snímků obsta-
rožních klik z našeho města. 

chodíme kolem nich

místní akční skupina
Kudy po okolí vám ukáže 

nová mapa regionu
• Veronika Kubrichtová

Naše okolí je plné krásných míst, turistických 
zajímavostí i přírodních památek. Abyste k nim 
měli zase o kousek blíž, připravila pro vás ne-
zisková organizace MAS Střední Polabí po-
drobnou mapu regionu. Je plná turistických 
a cyklistických tras, po kterých můžete vyrazit 
na své letošní výlety.
Na druhé straně mapy najdete informace o 16 
místních obcích včetně znaků a fotografií. Pokud 
si tedy nevíte rady, kam vyrazit, načerpáte i po-
třebnou inspiraci. „V průběhu přípravy jsme dali 
dohromady velké množství informací o jednot-
livých obcích. Mnohem těžší však bylo vybrat 
z nich to nejdůležitější, abychom se vešli do 
vymezeného prostoru. Snažili jsme se proto za-
hrnout hlavně praktické informace a zajímavosti, 
které vám místa co nejvíc přiblíží,“ říká Jaroslava 
Dalekorejová, která má projekt na starosti.
Na internetu je prostoru nesrovnatelně víc, proto 
se můžete těšit na rozšířené informace o jednot-
livých obcích také na webu www.polabske-
toulky.cz. Čekat na vás budou začátkem dubna, 
kdy nás jarní počasí vyláká ven.
Mapa regionu je k dostání v Muzeu, na Měst-
ském úřadě, v Městském bazénu a v RC Routa.

Vydaná mapa regionu Středního Polabí. Foto: archiv 

vydavatele

Pozvánka
MAS Střední Polabí, z. s., zve na křest pra-
covních listů pro první stupeň ZŠ „JAK SE ŽILO 
V POLABÍ“ dne 22. 2. od 16.30 hod. v Zámecké 
kočárovně v Brandýse nad Labem. Přítomni bu-
dou autoři textů a výtvarník Jan Severa.

• Jan Bruthans, Centrum kardiovaskulární prevence 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
a Thomayerovy nemocnice

Velice dobrou zprávou pro každého z nás je, že úmrtnost na srdeční a cévní onemocnění v České 
republice v posledních 25 letech klesá. Horší zprávou je skutečnost, že nejvíce umíráme na srdečně 
cévní choroby – 43 % mužů a 52 % žen, a takto nemocných u nás nijak neubývá. V Evropě zůstává-
me horším průměrem. Snižováním rizik – primární prevencí lze tomuto onemocnění předcházet nebo 
lze sekundární prevencí zlepšit i zastavit další průběh.
Studie MONICA byla zahájena v roce 1985 jako celosvětová epidemiologická studie s cílem doku-
mentovat vývoj nemocnosti kardiovaskulárními chorobami a její vztah k rizikovým faktorům kardi-
ovaskulárních chorob, kterými jsou zejména kouření, vysoký krevní tlak, porucha metabolismu tuků 
a cukrovka, a zjistit, jak je výskyt a průběh onemocnění srdce a cév ovlivňován jejich prevencí a léč-
bou. Ve studii byly vyšetřovány reprezentativní vzorky populace (vybrané skupiny obyvatel) v daném 
státě, studie byla v několikaletých intervalech opakována (1988 a 1992) a vyhodnocována. V ČR 
studie probíhala vždy ve stejných 6 okresech, jedním z nich byl od začátku i okres Praha-východ. 
Studie prokázala výrazné rozdíly v postižení populace srdečně cévními onemocněními v jednotlivých 
zemích, příznivý vývoj nemocnosti a úmrtí na kardiovaskulární choroby zejména v západní a severní 
Evropě a v ČR začátek příznivého vývoje např. ve snížení hladiny cholesterolu nebo ústup kouření 
u mužů. Ve většině zemí byla studie v polovině devadesátých let ukončena. V ČR studie pokračovala 
pod názvem post-MONICA. Počet okresů byl rozšířen na 9 a vzorek obyvatel byl vyšetřen i v letech 
1997–1998, 2000–2001 a 2006–2008. Podařilo se tak získat velmi cenné údaje.
Nyní u nás probíhá další pokračování studie MONICA. Postupně budou vyšetřeny náhodně vy-
brané osoby v 9 okresech. Vybraní pacienti, asi 850 osob, obdrží dopis od své zdravotní pojišťovny 
s nabídkou k účasti ve studii. Souhlas vyjádří odesláním korespondenčního lístku, který s dopisem 
obdrží. Ti pak budou kontaktováni týmem odborníků z Centra kardiovaskulární prevence 1. lékař-
ské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice v Praze provádějícím studii a bude s nimi 
dohodnuto (telefonicky či e-mailem) datum a čas ambulantního vyšetření, prováděného buď v Ří-
čanech, Čelákovicích, nebo v Thomayerově nemocnici v Praze 4.
V Čelákovicích to bude ve dnech od 13. do 24. března 2017 na Poliklinice Čelákovice, Stan-

kovského č. p. 1643.

Aby studie, která je organizačně a finančně náročná, splnila zadání, je naléhavě nutná účast každého 
pozvaného pacienta. Pomůže tím hlavně sobě, ale i českému zdravotnictví, na které se každý z nás, 
dříve či později obrací.
Je třeba zdůraznit, že vyšetřeni budou pouze námi vybraní a pozvaní tak, aby studie poskytla prav-
divý obraz o srdečně cévních onemocněních a o faktorech, které je vyvolávají. Pokud jsou totiž vy-
šetřeny osoby vybrané ne podle stanoveného klíče, ale k vyšetření spontánně přihlášené, dojde ke 
zkreslení výsledných dat.
Děkujeme všem za pochopení.

Studie MONICA opět v okrese Praha-východ

Kovářská práce (1). Když se klika k ruce vine (2). Obnovená renesanční elegance (3). Foto: -iv-
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Štěstí, zdraví, optimismus 
a životní pohodu do dalších let 
přeje rodina a všichni blízcí 

paní Janě MACKOVÉ, rozené 
Chvátlinové, k pětasedmdesá-
tým narozeninám. Děkujeme 
za lásku a obětavost.

Manželé Jaroslava a Petr CUBROVI oslaví 55 
let společné cesty životem – dne 3. února 2017.
Do dalších let jim přejí hodně štěstí a zdraví 
synové s rodinami.

V neděli 22. ledna 2017 ze-
mřel tragickou smrtí ve věku 
43 let náš milovaný syn 
Ladislav NOSEK.
Za projevenou soustrast a 
účast na posledním rozlou-
čení děkují zarmoucení rodiče 

a bratr s rodinou.

Dne 17. 2. 2017 uplyne již 40 
let od náhlého úmrtí pana Mi-

loslava KRAUSE.
Vzpomíná manželka Blanka 

a děti Luboš a Blanka.

společenská kronika

Borovice
• Tereza Klímová

Chtěla bych se podělit o příběh jedné krásné 
mladé borovice. Jedná se o borovici, která dnes 
již není. Stála na pozemku patřícímu k hasičské 
zbrojnici v Sedlčánkách minimálně 20 let. V té 
době se ještě tento objekt využíval ke svému 
původnímu účelu, tedy jako hasičská zbrojnice, 
a my tu byli skoro jako doma, protože tatínek je 
velitelem místních dobrovolných hasičů. Rodiče 
sem borovici tenkrát v dobré víře zasadili a ona 
si v klidu rostla. Vyrostla z ní krásná mladá bo-
rovice. Někdo by sice mohl namítnout, že neby-
la tak úplně souměrná, protože jí kdysi někdo 
uřízl špičku, ale o to byla pak krásnější a její vět-
ve hustší. Těšili jsme se doma z toho, jak krásný 
strom z ní vyrostl.
Bohužel po rekonstrukci budovy hasičské 
zbrojnice, která probíhala ve druhé polovině roku 
2016, někomu přišlo, že tato krásná borovice 
a javor, který tu byl vysazen před několika málo 
lety, rostou moc blízko u sebe a že je potřeba je-
den ze stromů pokácet. Maminka v dobré víře, že 
borovice zůstane, vyrazila na příslušná místa, aby 
zjistila, kdo o takových věcech rozhoduje, tedy 
kam by měla zajít za borovici bojovat. Všude, kde 
byla, jí bylo v podstatě řečeno, že dotyčný tomu 
nerozumí, a rozhodnutí je tudíž na někom jiném. 
Mezitím tedy ten kdosi rozhodl, že se pokácí bo-
rovice a zůstane „koště“ javor, který, jak jsme 
se dozvěděli, tu byl vysazen tak blízko borovici 
jen proto, že při výsadbě javorů v celé obci zbyl. 
Borovici tedy pracovníci Technických služeb 
před Vánocemi pokáceli. A já, ač je mi již třicet 
let, jsem to obrečela jako malá holka.

Reakce na dopis
Terezy Klímové

„Borovice“ v Sedlčánkách
• odbor životního prostředí

S negativní reakcí na odstranění dřevin vy-
sazených občany na veřejném prostranství 
se v současné době setkáváme častěji, než 
bychom si přáli. Ve většině případů stromy 
občané vysadili na veřejné prostranství dle 
svého uvážení bez vědomí města a hlavně bez 
znalostí o vedení podzemních sítí či existen-
ci podzemních staveb. Problémy obvykle na-
stanou v dospělosti vysazené dřeviny, protože 
dojde k poruše na podzemním vedení či po-
rušení povrchu komunikace, nebo ke zhoršení 
rozhledových poměrů v křižovatkách či konku-
renci s jinou dřevinou a nevhodně vysazená 
dřevina musí být odstraněna.
V tomto konkrétním případě požádal vlast-
ník pozemku, město Čelákovice, o odstraně-
ní borovice lesní u knihovny v Sedlčánkách 
z těchto důvodů: dřevina byla v minulosti ne-
vhodně vysazena neznámou osobou v místě 
jímky, druhově neodpovídá charakteru zeleně 
doprovázející komunikace v této části obce 
a velmi konkuruje javoru, který roste v její těs-
né blízkosti, a dle vyjádření odborníka na péči 
o dřeviny je vhodnější zachovat právě javor. 
Odbor životního prostředí Městského úřadu 
Čelákovice při místním šetření navíc zjistil, že 
této dřevině byl v minulosti odstraněn terminál 
a proto se dále vyvinula ve dvojkmen a ztratila 

svůj charakteristický habitus. Na větvích obou 
kmenů byly ve větší míře zjištěny rezavějící jehli-
ce, dále pak vzhledem ke zhoršeným  růstovým 
podmínkám vykazovala symptomy znatelně 
oslabené vitality. Po zvážení všech okolností 
a další prakticky nulové růstové perspektivy na 
daném místě bylo rozhodnuto o jejím smýcení. 
Byla tím dána možnost k vývoji perspektivnější 
a vhodnější listnaté dřeviny (viz foto).
Tvrzení pisatelky, že „koště“ javor, který měl být 
vysazen proto, že zbyl, se nezakládá na pravdě. 
V roce 2005 vypracoval Miroslav Peprný projekt 
zeleně pro obec Sedlčánky, který byl realizován 
v letech 2005–2006 a podle něhož byl právě 
javor „koště“ vysazen s ohledem na budoucí 
odstranění nevhodně vysazené borovice. V po-
pisu současného stavu zeleně již tehdy uvedl, 
že se jedná o stávající výsadby bez výraznější-
ho kompozičního záměru a že „typické je pře-
devším postupné dosazování dřevin na veřejná 
prostranství občany dle jejich individuálního 
vkusu a dostupnosti vysazovaného materiálu. 
Typická je především přítomnost jehličnanů, 
a to jak stromů, tak i keřů, která je kompozičně 
velmi nevhodná a vzhledem k tradici českého 
venkova působí velmi rušivým dojmem.“…

Pejskaři, uklízejte
• Aleš Bittner

Vážení čelákovičtí pejskaři! Žiji v Jizerských ho-
rách. Mám dva psy a jednu fenku. Starší pes 
hledá v případě nouze ztracené lidi, mladý se 
to učí. Fenka hlídá naši malou farmu a pomáhá 
s ovečkami.
Moje manželka pochází z vašeho města a její 
maminku, která zde Za Dráhou bydlí, často 
navštěvujeme. Když zůstáváme přes noc, 
psům, kteří cestují vždy s námi, zpestřuji vý-
let procházkami po okolí. Vaše město se mi 
velice líbí a chovám k němu velkou úctu. 
Za 11 let, co sem jezdívám, vidím, jak je stále 
krásnější. 
U nás doma „na samotě“, kde psy ven-
čím v lese, sběr bobků neřeším. Proto se mi 
nezřídka před vycházkou u vás vkrádá 
do hlavy myšlenka, že bych se mohl na ta 
ho… protentokrát vykašlat. Ale myšlenku vždy 
zaženu. Vidím totiž, jak tu žijete „na hromád-
ce“, dům vedle domu. Všude uklizeno, pose-
kané trávníky před plotem… Jediné, co proto 
mohu udělat, je, že po naší procházce to tak 
zůstane.
Proto je mi moc líto, když se na mě někteří 
lidé dívají a myslí si: „Páni, tenhle má ty čokly 
dokonce tři. To ale musí být ho… Všecko to tu 
zůstane ležet…“ A já se těm lidem nedivím! Jak 
sbírám bobky po svých psech, vždycky kolem 
vidím bobky, které nikdo nesebral. Na můj vkus 
jich je mnoho.
Potkáváme hodně lidí se psy. Je mi jasné, že
většina po svých psech uklízí. Vy, co neuklízí-
te, vzpomeňte na své město. Na pěkné trávníky 
bez ho…

Petice
„Chceme čistý vzduch“
• Petr Petřík, člen petičního výboru pověřený 
zastupováním ve styku se Zastupitelstvem 
Středočeského kraje

Petice vychází z práva každého člověka na 
čisté životní prostředí. Dosavadní měření kva-
lity ovzduší ukázala, že největším problémem 
našeho města je prašnost způsobená jemným 
polétavým prachem. Jeho koncentrace opa-
kovaně překročily doporučené limity. Co nám 
stále chybí, je dlouhodobé měření hlavních 
škodlivin v ovzduší, a proto ho chceme v rámci 
partnerství občanů, města Čelákovic a Středo-
českého kraje zajistit a také dosáhnout zpřísně-
ní emisních limitů podniku TOS-MET slévárna, 
a. s. Text petice a místa, kde ji můžete všichni 
i s bydlištěm mimo Čelákovice podepisovat, 
najdete na webových stránkách Okrašlovacího 
spolku www.celakovice.org. Adresa pro doru-
čování je: Petr Petřík, náměstí 5. května č. p. 
2055, Čelákovice. Máme podporu hejtmanky 
Středočeského kraje a děkujeme všem, kteří 
svým podpisem přispějí dobré věci.

Borovice. Foto: archiv OŽP
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Zahrádkářský rok
• Jaromír Kurka, předseda ČZS Čelákovice

Měsícem únor začínají první práce na budoucí 
úrodě. Pro získání prvních vitamínů přirychluje-
me hrnkovanou pažitku, petržel nebo cibulku 
v teple a na světle. 
Začínáme s prvními výsevy paprik do výsevních 
truhlíků. Nesmíme přitom zapomenout vysévat 
do dobře připraveného kvalitního výsevního 
substrátu nebo do přepařené půdy. Po výsevu 
je vhodné výsev postříkat prostředkem Previkur 
na zabránění padání klíčivých rostlin.
Favoritem mezi zeleninovými odrůdami je Amy 
a její hybridní sestřičky Superamy F1 nebo 
Amyka F1. Mimo tyto existuje nepřeberná řada 
ostatních druhů paprik a záleží na každém za-
hrádkáři, kterou si zvolí k pěstování.
Hitem posledních let je však pěstování chil-
li papriček. Pálivost těchto papriček určuje 
v největší míře Capsaicin a míra jejich pálivosti 
se vyjadřuje v SHU jednotkách. Čím je číslo 
SHU vyšší, tím je paprika pálivější. Zajímavé 
odrůdy chilli papriček mohou mít různou barvu 
a tvar. Mezi nejzajímavější odrůdy patří Habane-
ro, Pieto de moca, zvonečky Bishops crown red 
nebo Jalapeňos. Jalapeňos můžeme naplnit 
sýrem, obalit v trojobalu a usmažit. Chutnají 
výborně.
V ovocné zahradě můžeme stříhat jádroviny, 
pokud jsme ještě nestihli, tak ostříhat rybíz, 
angrešt a další bobuloviny. V případě příznivé 
teploty (nad 10 °C) je vhodné postříkat broskve 
proti kadeřavosti broskví sirnými přípravky. Mů-
žeme odebírat vhodné rouby jádrovin.
Tyto a ostatní informace týkající se minulého 
a letošního roku v zahrádkářské činnosti 
se můžete dozvědět na výroční členské 
schůzi naší zahrádkářské organizace Čelá-
kovice konané dne 24. února v 17.00 hod. 
v Restauraci Nová hospoda, na kterou vás 
srdečně zveme.

zahrádkářipozvánka do okolí

ŘEMESLA 2017
• Vladislava Šizlingová, Krajská hospodářská 
komora Střední  Čechy

Zveme vás na „Veletrh učňovských a studijních 
oborů – ŘEMESLA 2017“, který se koná ve 
dnech 16.–18. 2. 2017 na Výstavišti v Lysé nad 
Labem. Jako v předchozích ročnících je pro 
účastníky veletrhu připraveno zajímavé soutěžní 
klání a pro návštěvníky velice pestrý program, 
který zajistí prezentující se střední školy. Na akci 
se představí střední školy z regionů Praha-vý-
chod, Praha, Nymburk, Mladá Boleslav, Mělník 
a Kolín. Kromě prezentace ve stáncích se školy 
zúčastní Soutěže o nejlepší prezentaci školy, 
kterou pro ně KHK Střední Čechy připravila. 
Pro tuto soutěž si každá škola připravila krátkou 
prezentaci, kterou přednesou studenti škol na 
pódiu. 
Kromě hlavní aktivity budou mít střední školy 
možnost přilákat pozornost návštěvníků dalšími 
způsoby. Každá škola bude mít k dispozici svůj 
stánek, kde představí žákům ZŠ, jejich rodičům 
a dalším návštěvníkům akce obory, které nabízí. 
Gastronomické školy si připraví ochutnávky 
svých výrobků, v dalších stáncích se budou mít 
návštěvníci možnost zkrášlit či ostříhat, popř. 
vyrobit si drobný dárek. Program nabízí také 
seznámení žáků ZŠ, SŠ a jejich rodičů s na-
bídkou některých firem z okolí, které chtějí mo-
tivovat žáky k výběru studijního oboru a mohou 
nabídnout absolventům práci v jejich firmě. Pro 
žáky ZŠ je připravena zajímavá soutěž, která 
jim pomůže získat více informací o jednotlivých 
vystavujících školách a pobavit se. Prezentace 
škol budou doplněny zajímavým doprovodným 
programem, vrcholem programu bude jako kaž-
dý rok módní přehlídka SŠ oděvního a grafické-
ho designu Lysá nad Labem. 
Zahájení výstavy dne 16. 2. 2017 je v 10.00 
hod., další dny začíná program již v 9.00 hod. 
Další informace na www.khkstrednicechy.cz.
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80 let regulace řeky Labe
Řeka Labe je páteřním tokem Čech, které opouští u Hřenska v nadmoř-

ské výšce 119,89 m. Pramení v Krkonoších na Labské louce v nadmořské 

výšce 1 389,5 m, překonává tedy výškový rozdíl téměř 1 270 m. Průměrný 

průtok na státní hranici, kde Labe opouští Českou republiku, činí 311 000 

litrů za sekundu. Celková délka toku Labe v Čechách je 370,74 km, plocha 

povodí je 49 933 km2. Největším labským přítokem je řeka Vltava. Ve střední 

Evropě se Labe svojí celkovou délkou 1 094 km řadí na 4. místo za Dunaj, 

Vislu a Rýn.

Výstavba čelákovických zdymadel na Labi v roce 1936 s pozadím římskokatolického kostela Nanebevzetí Panny 
Marie. Zdroj: Povodí Labe, státní podnik

Před regulací teklo Labe v náplavech ne-
pravidelným tokem s mnoha zákrutami a me-
andry. Vytvářelo slepá ramena a koryto se často 
měnilo, takže vznikalo rozsáhlé inundační území 
širokého vodnato-bažinatého terénu, který dnes 
téměř zcela ustoupil zemědělskému, průmys-
lovému, ale i rekreačnímu využití oblasti. Svůj 
původní charakter si Labe zachovalo v tzv. 
polabinách, které tvoří malebné pruhy původní 
labské krajiny s lužními lesy a loukami, při la-
bišťatech (původní ramena Labe), tůních a je-
zerech. Jeden z nejucelenějších pruhů polabin 
po obou stranách Labe je mezi Kolínem a Po-
děbrady. Také v okolí Čelákovic se nacházejí 
pozůstatky Labe před jeho regulací, a to zejmé-
na v podobě slepých ramen, jako je např. Grado 
či Řehačka. 
Čelákovice se nacházejí v tzv. středním toku 
řeky Labe. Označení střední Labe je používáno 
pro část českého toku řeky Labe o délce 156 
km, a to od soutoku s Orlicí v Hradci Králové 
po soutok s Vltavou v Mělníku. Tento úsek řeky 
protéká zemědělsky využívanou Polabskou 
nížinou a od počátku 20. století byl upravován 
prohlubováním koryta, „napřimováním“ toku 
a výstavbou osmnácti jezů, především za úče-

lem stabilizace podzemních vod, zásobování 
závlahovou vodou, ochranou před povodněmi 
a umožnění plavby lodí s nosností nad 1 000 t.
Střední Labe je vodní cestou mezinárodního 
významu nesoucí označení E20 (Severní moře 
– Hamburk – Mělník – Pardubice – Přerov – 
Dunaj). Úsek je splavný pro lodě nebo tlačné 
soupravy o maximálních rozměrech 84 x 11,5 m 
s nosností 1 200 t při ponoru 2,1 m. Všechny 
plavební stupně disponují plavebními komora-
mi o užitných rozměrech 85 x 12 m s hloubkou 
záporníku 3–3,5 m. Zdymadlo Čelákovice se 
nachází v říčním kilometru (řkm) 872,327 dle 
Evropské kilometráže (s 0 řkm při ústí Labe do 
Severního moře), resp. v řkm 34,950 (od sou-
toku Labe s Vltavou). Nejbližší zdymadla se 
nacházejí v Brandýse nad Labem (řkm 865,080) 
a v Lysé nad Labem (řkm 878,050).
Tok řeky Labe byl upravován v minulosti různý-
mi způsoby. O zlepšení splavnosti Labe usiloval 
již Karel IV. Za Rudolfa II. bylo uměle prokopáno 
nové koryto řeky Jizery, jejíž soutok s Labem byl 
do té doby u Staré Boleslavi a následně se pře-
sunul k Toušeni. Snaha o splavnost Labe byla 
zaznamenána i v době vlády Ferdinanda III., ale 
kvůli nepříznivým politickým poměrům k realiza-

ci nedošlo. Rakouská vláda uznala oprávněnost 
snah v 19. století a od počátku 20. století se při-
stoupilo k realizaci.
Regulace toku řeky byla započata již v roce 
1901 u Mělníka a do roku 1914 se podařilo 
vybudovat dvě zdymadla v Hadíku a Obříství. 
Jez byl dokončen v Hradci Králové a ve vý-
stavbě byly jezy v Nymburce, Poděbradech, 
Kolíně a Předměřicích. Naplno se výstavba 
vodní cesty rozběhla po roce 1930 a do roku 
1938 bylo střední Labe splavné po Poděbrady. 
Během druhé světové války bylo Labe splavné 
až do Kolína. V roce 1963 rozhodla vláda 
ČSSR o zvýšení podílu vodní dopravy v Česko-
slovensku a po výstavbě elektrárny ve 
Chvaleticích bylo rozhodnuto, že její zásobování 
energetickým uhlím bude probíhat po středním 
Labi. Při běžném provozu jezdilo měsíčně 
zhruba 400 lodí naložených uhlím do Chvale-
tic a stejný počet lodí vyložených v opačném 
směru.

ZDYMADLA ČELÁKOVICE

Největší tempo v úpravách koryta řeky bylo 
dosaženo ve 30. letech 20. století. V roce 1933 
byla dokončena zdymadla v Lysé nad Labem, 
v roce 1936 v Brandýse nad Labem a v roce 
1937 v Čelákovicích, kde je realizovala praž-
ská společnost Lanna. Projekt na stavbu če-
lákovického jezu byl schválen v roce 1934 Mi-
nisterstvem veřejných prací. Stavbou nového 
jezu byly zrušeny dva dosavadní jezy u mlýna 
č. p. 465 a na pravém břehu pod železničním 
mostem. Pro přívod vody do mlýna byl zřízen 
550 m dlouhý a 16 m široký náhon. 
Účelem čelákovických zdymadel je udržováním 
vzduté hladiny v jezové zdrži na kótě 171,59 m 
n. m. zajistit potřebnou hloubku a vyhovující 
podmínky pro plavbu, odběr povrchové vody 
podle příslušných povolení a využít jezovou zdrž 
pro vodní sporty a rekreaci. Hlavními objekty 
vodního díla jsou jez, plavební komora a rybí 
přechod. Jez má tři pole světlosti 23 m hrazená 
zdvižnými stavidly. Jezová pole jsou oddělena 
pilíři šířky 3,6 m a délky 18 m. V pilíři sousedícím 
s plavební komorou je umístěn rybí přechod. 
Plavební komora je umístěna u levého břehu. 
Plavební komora v Čelákovicích je jednolodní 
o šířce 12 m, užitné délce 85 m a hloubce 3 m. 
Plnění a prázdnění komory umožňují dva boční 
obtoky zaklenutého tvaru o rozměrech 1,6 x 
2,2 m se spustnými uzávěry. V obou ohlavích 
jsou vzpěrná vrata, plnění a prázdnění komo-
ry umožňují dlouhé obtoky klenbového profilu. 
Celková rekonstrukce a modernizace plavební 
komory včetně výstavby velínu byla provedena 
v letech 1974–1976 polskou společností Naviga 
Spelwar.

Výstavba tří jezových polí na zdymadlech v Čelákovi-
cích v roce 1936. Zdroj: Povodí Labe, státní podnik
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PROPLAVOVÁNÍ LODÍ

Proplavování plavebními komorami na labské 
vodní cestě je upraveno vyhláškou z roku 2014 
a vnitřními předpisy státního podniku Povodí 
Labe. V Čelákovicích i v sousedních plavebních 
komorách je provozní doba stanovena celoročně 
od 6.00 do 18.00 hodin. V tabulce je uveden po-
čet proplavených lodí přes vodní dílo Čelákovice. 
Dlouhodobě se snižuje počet proplavených ná-
kladních lodí, naopak stoupá počet proplavených 
sportovních lodí. Za osobní plavidla se považují 
například lodě typu Král Jiří nebo Florentina.

Rok Nákladní Osobní Sportovní
 lodě lodě lodě Celkem
2011 281 26 308 615
2012 226 80 367 673
2013 184 22 279 485
2014 90 35 424 549
2015 131 23 517 671
2016
(do 31. 10.) 91 27 506 624

Zdroj: Povodí Labe, státní podnik

TÉMA

Zdymadla dnes. Foto: Kamil Voděra

Od července 2006 do dubna 2008 probíhala 
rekonstrukce zdí plavební komory spolufinan-
covaná z Operačního programu Infrastruktura 
s celkovými náklady ve výši 35 mil. Kč. Na če-
lákovickém vodním díle byly největší investice 
realizovány v letech 2013 a 2014. V roce 2013 
byly rekonstruovány jezové věže v hodnotě asi 
7 mil. Kč, a to v návaznosti na realizaci nové 
lávky přes Labe. Stavební práce zahrnovaly 
rekonstrukci vnějšího pláště jezových pilířů až 
k běžné hladině vody, rekonstrukci technolo-
gických nástaveb v hlavách pilířů, rekonstrukci 
lávek a přístupových schodišť, demolici lávky 
a přístupového schodiště přes plavební komo-
ru, výstavbu nové kabelové lávky přes plavební 
komoru, přeložení kabelových vedení z demon-
tované lávky přes plavební komoru na novou 
technologickou lávku a rekonstrukci elektro-
instalace na jezu. V roce 2014 byla realizová-
na protikorozní ochrana vrat za asi 2,065 mil. 
Kč a proběhla celková oprava stavítek asi za 
600 tis. Kč. V současné době je na vodním díle 
Čelákovice zaměstnáno pět osob.

Dokončená zdymadla přes Labe spojující Čelákovice s rekreační oblastí Grado na počátku roku 1938. Lávka pro 
pěší sloužila veřejnosti až do roku 2013. Zdroj: Povodí Labe, státní podnik

V letech 2010–2012 byla na pravém břehu řeky 
postavena vodní elektrárna s rybím přechodem. 
Přechod pro pěší přes zdymadla byl uzavřen ke dni 
18. března 2013. Přívoz přes Labe byl v provozu od 
16. března 2013 do otevření nové lávky přes Labe 
pro veřejnost, které se uskutečnilo 30. dubna 2014. 
Během svého provozu přívoz v Čelákovicích pře-
pravil více než 20 000 dospělých osob, téměř 12 000 
dětí a seniorů či více než 13 000 jízdních kol či ko-
čárků. Nezajišťoval jen přepravu osob mezi oběma 
břehy řeky, ale stal se i oblíbenou turistickou atrakcí.
Spojení mezi čelákovickým a káranským břehem za-
jišťuje od dubna 2014 bezbariérová zavěšená lávka 
pro pěší a cyklisty, přičemž využívat ji mohou i vo-
zidla integrovaného záchranného systému do 3,5 t. 
Mostní konstrukce byla vybudována z ultravysoko-
hodnotného betonu (UHPC) a díky využitému ma-
teriálu drží lávka svým rozpětím 156 m a celkovou 
délkou 242 m světový rekord. Celkové investiční 
výdaje na stavbu lávky činily 40,98 mil. Kč včetně 
DPH, z toho 10 mil. Kč činila dotace poskytnutá 
Státním fondem dopravní infrastruktury. Na území 
Středočeského kraje je v současnosti celkem 35 
přemostění řeky Labe.

HLADINA LABE

Regulací toku Labe zanikla i významná rekreační 
lokalita známá jako České Grado. Přírodní koupa-
liště vzniklo na písčitém ostrovu rozdvojením říčního 
toku. K zániku tohoto rekreačního letoviska přispěla 
regulace řeky, které se domáhaly po několik desetiletí 
po pravidelných každoročních záplavách polabské 
obce. Uzavřením labského ramene u železničního 
mostu přestala proudící voda omývat písečné břehy 
Grada, čímž se dno v tomto úseku zaneslo bahnem.
Na vodním díle Čelákovice je za běžných 
provozních podmínek udržována hladina na 
úrovni 171,59 m n. m. s tolerancí 0 až +0,30 m. 
Vodní dílo Čelákovice je součástí kaskády 
plavebních stupňů na středním Labi. Spodní 
hladina je současně horní hladinou vodního díla 
Brandýs nad Labem (při minimálních průtocích 
bez hydrodynamického vzdutí). Jakýkoli pokles 
pod tuto úroveň (v rámci povolených tolerancí) 
je mimořádnou manipulací.
„Dvě největší povodně, které zasáhly Čelákovice 
v posledních dvaceti letech, byly v jarním obdo-
bí jako důsledek tání vydatné sněhové pokrývky 
v kombinaci s intenzivními dešťovými srážkami 
v letech 2000 a 2006. Při povodni v roce 2000 
došlo ke kulminaci dne 11. března při úrovni 
horní hladiny 172,19 m n. m., přičemž normální 
kóta hladiny je 171,59 m n. m. Ještě větší po-
vodeň proběhla na Labi na jaře 2006, kdy hladi-
na na jezu dosáhla dne 3. dubna úrovně 172,79 
m n. m. a průtok o velikosti 847 m3/s odpovídá 
vodnosti téměř Q20, což je dvacetiletá povodeň. 
Nejnižší úrovně hladiny v jezové zdrži Čelákovi-
ce bylo dosaženo při mimořádné manipulaci 
v termínu plavební odstávky v roce 2012, kdy 
ve dnech 1.–28. října byla na vodním díle Čelá-
kovice udržována hladina snížená asi o 2,0 m od 
nominální hladiny 171,59 m n. m. Snížení hladiny 
umožnilo státnímu podniku Povodí Labe provést 
opravu dolní dělicí zdi na vodním díle Lysá nad 
Labem, opravu horní dělicí zdi na vodním díle 
Čelákovice a těžbu nánosů v mlýnském náhonu. 
Snížené hladiny využil rovněž vlastník malé vodní 
elektrárny Mlýn Čelákovice, s. r. o.,“ shrnula 
pro Zpravodaj Jana Burianová, tisková mluvčí 
Povodí Labe, státní podnik.

Téma zpracovali
Petr Studnička, Marek Skalický
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KDE BYL PÉŤA?

Co vše lze zažít během semestru v Jižní Koreji? Jaké jsou zážitky z cest na Filipíny a do Japonska? 
Lze na vzdálenost 8 000 km pomoci deseti dětem s handicapem? To vše se dozvíte na netradiční 
cestovatelské přednášce Petera Chalupianského, která proběhne pod záštitou Konta Bariéry v naší 
knihovně. Prostřednictvím dobrovolného vstupného budete moci navíc přispět na pomoc 15letému 
Zdendovi, který je celý život odkázán na péči druhých. Srdečně vás zveme v pondělí 20. února od 
18.30 hod.

ZAMRZLÝ RÁJ

Přijďte si poslechnout poutavé vyprávění Václava Sůry do knihovny ve čtvrtek 9. března v 18.30 
hod. Polárníci Václav Sůra a Petr Horký jako první Češi přešli vloni v únoru pěšky zamrzlé jezero 
Khuvsghul v šamanské oblasti severního Mongolska. Jde o největší jezero v zemi a 14. největší na 
světě. Dle výpovědí místních obyvatel je však velmi pravděpodobné, že oba dobrodruzi drží dokonce 
prvenství světové. Dosud se zřejmě nikomu nepodařilo překonat 150kilometrovou trasu ve 30stup-
ňových mrazech bez jakékoli pomoci zvenčí. Polární výpravy jsou v této oblasti téměř neznámé, 
a tak polárníci vzbuzovali patřičný rozruch všude, kde se objevili.

KULTURA

Peter Chalupianský. Zdroj: archiv přednášejícího Václav Sůra. Zdroj: archiv přednášejícího

FARNÍ CHARITA NERATOVICE 

U Závor 1458, 277 11 Neratovice
tel.: 315 685 190, fax: 315 685 190  http://neratovice.charita.cz

e-mail: sekretariat@charita-neratovice.cz

Farní charita Neratovice v rámci zdravotní péče poskytuje i ošetřování akutních a chronických ran 
(bércové vředy, proleženiny apod.). Při léčbě komplikovaných, chronických ran úzce spolupracuje 

s kožní lékařkou, která se specializuje na tuto léčbu.

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

Knihovna v roce 2016
• Soňa Husáriková, ředitelka

Uplynulý rok přinesl řadu příjemných zážitků 
a několik novinek pro čtenáře a návštěvníky 
knihovny. Naší prioritou jsou naši čtenáři, kteří 
si chodí do knihovny půjčovat z knihovního fon-
du, který pro ně pečlivě doplňujeme. Snažíme 
se ale zároveň připravovat pro všechny pestrý 
program i mimo výpůjční hodiny. Účastníme se 
také aktivit na podporu knih a knihoven a akcí 
pořádaných v Čelákovicích.
V loňském roce se knihovna připojila k projek-
tu Kniha do vlaku a po dohodě s ČD umístila 
v červenci na naše nádraží knihovničku, do níž 
pravidelně doplňujeme knihy z darů nebo vy-
řazené duplikáty. Projekt se osvědčil, jsme rádi, 
že knihy najdou další uplatnění a může si je pře-
číst více zájemců.
Významnou událostí byl 10. ročník literární sou-
těže, tentokrát na téma Výlet do minulosti za 
velké účasti soutěžících z celé ČR. Soutěže se 
zúčastnilo 110 autorů se 122 pracemi. Slavnost-
ní předávání cen se konalo v říjnu v Týdnu 
knihoven.
V roce 2016 se knihovna účastnila celostátních 
akcí: Březen – měsíc čtenářů, Čtenář roku, Tý-
den knihoven a dalších vyhlašovaných pro děti: 
Anketa SUK, Noc s Andersenem a Kamarádka 
knihovna. Podíleli jsme se taktéž několika akce-
mi na Roku městské knihy a na programu VIII. 
muzejní noci v Čelákovicích.
V řadě knihoven se v rámci akce Čtenář roku 
vyhlašovala Čtenářská třída. Oceněnou če-
lákovickou třídou se staly děti ze ZŠ Kostelní, 
které v rámci družiny navštěvují kroužek Mladý 
čtenář a pravidelně každý týden společně cho-
dí do knihovny, většina z nich je zároveň našimi 
čtenáři.
Setkání se zajímavými lidmi na přednáškách 
a besedách si nenechala ujít řada návštěvní-
ků. V roce 2016 jsme jich připravili 205, včetně 
vzdělávacích akcí pro děti a mládež, s celkovou 
účastí 5 696 posluchačů! Velký zájem vzbudi-
ly výtvarné workshopy Mandaly a Zentangle 
s lektorkou J. Heidenreichovou a artefiletická 
cvičení s lektorkou M. Svobodovou. S. Chr-
pová nám v multimediální show vyprávěla své 
zážitky z Kuby. Během večera autorského čtení 
představilo svou tvorbu několik úspěšných au-
torů našich literárních soutěží. Polárník V. Sůra 
vyprávěl o expedici na arktické souostroví 
Špicberky. Přednáška H. Bulíře o pozorování 
úplného zatmění Slunce v roce 2008 nás za-
vedla na Sibiř. Beseda o Indii s J. W. Drnkem 
doplnila výstavu jeho fotografií WILDa India. 
Spisovatelka M. Bittnerová vyprávěla dětem 
o osudech a zajímavostech ze života K. H. 
Máchy a B. Němcové. Setkání nad kronikami 
Čelákovic se uskutečnilo v říjnu s kronikářem 

M. Noskem a historikem J. Špačkem. Od 
spisovatelky S. Jarolímkové jsme se dozvě-
děli řadu zajímavostí o slavných světových 
osobnostech. S horolezcem L. Noskem jsme 
v reportáži s videoprojekcí absolvovali ná-
ročnou expedici Gašerbrum 2 v Pákistánu. 
V knihovně se také konala odborná přednáška 
J. Brůžka s názvem Příběh starých kostí – po-
hled antropologa, pořádaná Městským muzeem. 
Realizované výstavy loňského roku se 
v knihovně setkaly s vděčným zájmem ve-
řejnosti. V lednu a únoru probíhala výstava s ná-
zvem Mandaly. Obrázky J. Heidenreichové byly 
umístěny ve dvou podlažích knihovny. Pro děti 
byly vystaveny v březnu a dubnu obrázky K. a J. 
Smolíkových na téma Jak se staví město. Vel-
koformátové fotografie J. W. Drnka WILDa In-
dia zdobily interiér knihovny v letních měsících. 
Počátkem října v Týdnu knihoven se uskutečnila 
tradiční výstava z prací a sbírek 39 vystavova-
telů na téma Kniha a její podoby a zároveň vý-
stava kronik našeho města. 
V roce 2016 se do knihovny zaregistrovalo 
celkem 2 141 čtenářů, z toho 776 dětí. V prů-
běhu roku bylo půjčeno 84 045 knih, z toho 
6 257 časopisů a 101 zvukových dokumen-
tů. Knihovnu navštívilo za účelem půjčování 
28 282 čtenářů. Zvukové dokumenty jsou další 

novinkou loňského roku. Jejich půjčování jsme 
zahájili v říjnu v Týdnu knihoven a už nyní je 
patrné, že se těší oblibě čtenářů. Zájem o čtení 
je také na našich pobočkách V Prokopě a Sedl-
čánkách (750 návštěvníků, 2 502 výpůjček). 
V Sedlčánkách probíhala rekonstrukce budovy 
od května do začátku září. Přes náročné pod-
mínky nebylo půjčování přerušeno po celou 
dobu vyjma 14 dnů na konci léta.
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2016 činil 
66 961 knih a 159 zvukových dokumentů, 
bylo odebíráno 58 titulů časopisů. Do fondu 
bylo během roku zapsáno 2 473 nových knih 
a zvukových dokumentů. Pracovnice knihovny 
vyřídily 8 265 rezervací knih. Prostřednictvím 
meziknihovní výpůjční služby bylo naší kni-
hovnou půjčeno do jiných knihoven 41 knih, 
z jiných knihoven bylo uskutečněno 274 výpůj-
ček pro naše čtenáře. Zájmu uživatelů knihov-
ny se těší její web. Virtuální návštěvy webové 
stránky dosáhly počtu 48 427 vstupů, z toho za 
účelem využití on-line katalogů 31 174 vstupů. 
Další informace o službách a činnosti, včetně 
rozsáhlé fotogalerie, najdete na http://knihovna.
celakovice.cz.
O našich akcích vás pravidelně informujeme též 
v knihovně, na vývěskách města a na faceboo-
kové stránce knihovny.

Pozvánky

Všem našim čtenářům a návštěvníkům děkujeme za přízeň a těšíme se na setkání v letošním 

roce.
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Putovní pohár Klubu chovatelů králíků v Čelákovicích – 
Jiřině z roku 1934. Foto: archiv muzea

Městské muzeum v Čelákovicích vydalo další 
díl městských kronik s názvem Kroniky obce 
Sedlčánek II. Tato publikace je v pořadí 4. dílem 
kronik a 5. dílem edice Fontes Musaei civita-
tis Celakovicensis, do které patří také Radní 
manuál Pavla Ježdíka 1639–1654.
Všechny tyto publikace je možné zakoupit 
v Městském muzeu denně mimo pondělí (9.00–
12.00 a 13.30–17.00 hod.).

tel.: 326 991 556, tel./fax: 326 991 192
e-mail: info@celmuz.cz
http://www.muzeum-celakovice.com

Na Hrádku 464
Čelákovice

Kroniky obce 
Sedlčánek II.

• -dv-

Vybrané přírůstky
Muzea za rok 2016

• Martin Dolejský, kurátor Městského muzea 
v Čelákovicích

Již minulý rok se mohli čtenáři Zpravodaje do-
číst o některých vybraných předmětech, které 
obohatily rozsáhlé sbírky Městského muzea 
v Čelákovicích. Až zpětně jsem se dozvěděl, 
že v minulých letech takto veřejnost informoval 
bývalý ředitel muzea Jaroslav Špaček, ale i další 
odborní pracovníci této instituce. Nevědomky 
jsem tak navázal na tradici, ve které by bylo 
podle mého názoru dobré pokračovat i v roce 
2017. 
Výběr tří předmětů je náhodný a jejich 
společným jmenovatelem je to, že všechny po-
cházejí z historické podsbírky a vždy nás přivá-
dějí k širším souvislostem. Ať už se jedná o za-
jímavou kapitolu z dějin města, nebo odkazují 
k již existující sbírce (souboru předmětů), kterou 
obohacují a rozvíjejí, jedná se o předměty vy-
soké historické hodnoty. 
Prvním předmětem je album s fotografiemi stro-
jírenského závodu J. Volman a jeho výrobků 
z 30. let 20. století. Konkrétní fotografie, kterou 
čtenáři vidí, zachycuje stánek závodu J. Volman 
na Pražském vzorkovém veletrhu v roce 1935. 
Bohužel nevíme přesně, o který z veletrhů se 
jednalo, protože z literatury je patrné, že v roce 
1935 se uskutečnily veletrhy dva (ve dnech 
10.–17. 3. a 1.–8. 9.) a celkem na nich před-
stavovalo své výrobky přes 5 000 vystavovatelů. 
Jedním z nich byl tedy i místní průmyslník, kte-
rý měl v době konání veletrhu za sebou již čtvrt 
století podnikání a jeho závod v Čelákovicích se 
po několika letech hospodářské krize rozvíjel. 
Nejde o jediné album s fotografiemi závodu, 
které bylo získáno v minulém roce do sbírek. 
Alba se díky velkorysému daru Stanislava 
Tangla podařilo získat čtyři a časový rozsah je 
od 30. do 50. let 20. století. Jde o fotografie vý-
robků, stavby nových hal, ale také o zachycení 
„života závodu“ i mimo výrobní prostory, v jí-

delně, u závodního lékaře, na svobodárně. Jde 
často o unikátní a dosud neznámé snímky.
Dlouholetý předseda místní organizace Čes-
kého svazu chovatelů Petr Bajer daroval muzeu 
předměty, dokumentující historii chovatelství 
v Čelákovicích a okolí. I zde najdeme fotoal-
bum, a to dokonce z výstavy holubů z doby 
druhé světové války, ale vybraný předmět je po-
hár. Konkrétně jde o putovní cenu Klubu chova-
telů králíků v Čelákovicích–Jiřině z roku 1934. 
Mezi vítězi, jejichž jména byla vždy vyryta na 
poháru, cena kolovala do roku 1938, kdy jí získal 
Alois Musil. Na víčku je umístěna figurka muže, 
držícího holuba v jedné a věnec v druhé ruce. 
Historie organizovaného chovatelství v Čelá-
kovicích je velice dlouhá a zajímavá, provázená 
řadou úspěchů nejen na místních a okresních 
výstavách.
Stojánek na dýmky uzavírá naši stručnou pře-
hlídku předmětů. Jeden stojánek na dýmky se 
již v depozitáři muzea nachází, ale jde o úplně 
jiný typ určený na menší dýmky, a proto když 
se naskytla možnost získat tento, nebylo těžké 
rozhodnout. Stalo se tak především z toho dů-

Stánek závodu J. Volman na Pražském vzorkovém veletrhu v roce 1935. Foto: archiv muzea

Stojánek na dýmky. Foto: archiv muzea

vodu, že v muzeu se nachází rozsáhlá sbírka 
„kuřáckých potřeb“. Jde o tabákové obaly z ce-
lého světa, krabičky od cigaret, dýmky, taba-
těrky, váčky na tabák a další věci, které jsou 
spojené se smrtelnou slastí kouření. Stojánek 
na fotografii prošel péčí restaurátorů z Umě-
leckoprůmyslového muzea a nyní je připraven 
k vystavení. Jde o dar Bohumíry Pokorné, která 
stojánek muzeu darovala, za což jí patří velký 
dík.
Poslední zastavení bych rád využil jako 
ochutnávku a pozvánku na výstavu, která se 
tento rok uskuteční ve výstavním sále Městské-
ho muzea v Čelákovicích a bude prezentovat 
„kuřácké potřeby“ ze sbírek, ale i řadu dalších 
zapůjčených předmětů spojených s tématem 
smrtelné slasti. 
Na vybraných ukázkách vidíme, jak se mohou 
i občané podílet na obohacování muzejních 
sbírek. Darovaný předmět nemusí být vždy 
zapsán do evidence. Může jít o předmět, který 
se v ní nachází nebo se nevztahuje k místnímu 
regionu, ale domnívám se, že stojí za to se vždy 
zamyslet nad tím, jak by mohl být prospěšný, 
než se něčeho zbavíme definitivně. Ty věci, 
které často nemají velkou peněžní hodnotu, ob-
sahují hodnotu historickou, a ta je nevyčíslitelná.

tel.: 326 991 556, tel./fax: 326 991 192
e-mail: info@celmuz.cz
http://www.muzeum-celakovice.com
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ŠKOLSTVÍ, INZERCE

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

J. A. Komenského 414
Čelákovice

tel.: 326 990 211
e-mail: skola@kamenka-celakovice.cz
http://www.kamenka-celakovice.cz

Kostelní 457
Čelákovice

Školní psycholog
• vedení školy

Díky zapojení do projektu EU – Šablony, zjedno-
dušené vykazování, začala na naší škole pra-
covat školní psycholožka. Splnili jsme všechny 
podmínky žádosti a v prosinci 2016 ji odesla-
li. Již od prosince minulého roku tedy na této 
pozici začala pracovat Iveta Vrbová, a to na 
půl úvazku. Pro školu to znamenalo v listopa-
du připravit místnost pro školní psycholožku, 
vhodnou pro návštěvy dětí a rodičů. Kancelář 
je nově vybavena, náklady na úpravu a nákup 
zařízení se pohybovaly okolo 100 000 Kč. I tyto 
náklady se hradí z projektu. Vedle možnosti 
obrátit se s problémem na učitele formou elek-
tronické schránky důvěry funguje i možnost 
vhodit psaný dotaz do faktické schránky důvěry 
umístěné vedle dveří paní psycholožky, na kte-
ré ale děti mohou vždy zaklepat. Až do ledna 
se paní psycholožka seznamovala s nutnou 
dokumentací, protože na školu chodí téměř 700 
žáků, na škole tedy bude mít práce víc než dost. 
Vždyť 15 žáků 1. i 2. stupně pracuje při výuce 
za pomoci asistentek pedagoga. Ty jsou po-
mocnou silou pro učitele, se kterým tvoří tým, 
odpovědnost za výuku a výchovu v době po-
bytu dětí ve škole ale leží na bedrech učitelů. 
A práce ve třídách by v mnohých případech bez 
pomoci asistentky ani nebyla možná. Některé 
třídní kolektivy jsou problematické, je potřeba 
s nimi systematicky pracovat, mapovat klima 
třídy, zvát si žáky a skupiny žáků na pohovory, 
kontaktovat rodiny, snažit se jim poradit a na-
směrovat je k řešení problémů. V tom vidíme 
hlavní přínos nové pozice školní psycholožky, 
kterou jsme představili zástupcům rodičů na 
schůzce SRPŠ v listopadu 2016 a kterou opět 
pozveme na schůzku s rodiči v dubnu 2017. 
Paní psycholožka se účastní pravidelných pá-
tečních setkání vedení školy a výchovných 
poradkyň, kde jsou konzultovány a řešeny 
problémy uplynulého týdne, i pravidelných po-
rad a pedagogických rad.

TENTOKRÁT
NA JIHOZÁPAD

• Vilma Michelčíková, zástupkyně ředitelky

Cestou přes Německo, Belgii, Francii do Velké 
Británie. Přes známé Calais, trajektem do 
Doveru. Bezmála 50 žáků naší základní školy 
opět v červnu vyrazí za poznáním dalších krás, 
památek a zajímavostí Anglie. Na necelý týden 
se každý z nich stane členem hostitelské rodi-
ny v přístavním a lázeňském městě Plymouth 
v hrabství Devon na jihozápadě Anglie.
Plymouth má bohatou námořní historii spo-

jenou především s Francisem Drakem a lodí 
Mayflower, která vyplula z místního přístavu 
s Pilgrim Fathers do Ameriky. V roce 1831 z pří-
stavu vyplula HMS Beagle na svou druhou prů-
zkumnou cestu do Patagonie, které se účastnil 
Charles Darwin.
V plymouthské jazykové škole žáky čeká 9 lekcí 
s rodilými mluvčími a pak odměna v podobě vý-
letu na Tintagel Castle, místo narození krále Ar-
tuše, nebo návštěva normanského kláštera St. 
Michael´s Mount či Land´s End – nejzápadnější 
výběžek Velké Británie. 
Zájezd tradičně završí celodenní prohlídka Lon-
dýna s procházkou kolem nejvýznamnějších 
míst: Westminster Abbey, Houses of Parlia-
ment, přes Horse Guards k Buckingham Pala-
ce, Piccadilly Circus, Leicester Square, Covent 
Garden. 
Zdá se, že letošní výlet do jihozápadní Anglie 
bude hezkým zakončením školního roku pro 
všechny zúčastněné.

Lyžák letos úžasný!
• Ivana Sekyrová, zástupkyně ředitele

Stejně jako každým rokem i letos proběhl lyžař-
ský kurz sedmáků. Z 56 žáků 7. ročníků vyjelo 
do Janských Lázní 36 lyžařů, z 8. ročníků byli 
doplněni 4 žáci. Již tradičně byli všichni uby-

továni pod Černou horou v Ludvíkově boudě, 
kde se dá na Černé hoře lyžovat, i když příroda 
nezajistí příznivé sněhové podmínky. Letos však 
mohli všichni v lyžování najít zalíbení. Sněhové 
podmínky, jaké už mnoho let nebyly, zajistily 
nejen příjemnou výuku na sjezdových lyžích, ale 
i lekce na běžkách. Běžkování bylo skvělé právě 
z důvodu kyprého sněhu a vytvořené běžkařské 
stopy. Lyžařský výcvik byl tradičně završen ob-
řím slalomem, kde se ukázali ti nejlepší. A víte, 
co se žákům lyžařském kurzu také líbí? Večerní 
společenské hry… Tady se vytvářejí lepší vztahy 
než při výuce ve třídách…

Nová posilovna zpestří 
výuku i tréninky

• Jiří Kyliánek, ředitel školy

Od začátku roku 2017 mohou naši žáci při tě-
lesné výchově využívat posilovnu v naší tělo-
cvičně BIOS. Místnost vedle stávající tělocvičny 
byla opatřena novým kobercem a bylo zakou-
peno 5 posilovacích strojů, 2 cyklotrenažery 
a sada činek. Posilovna bude sloužit k doplnění 
tělesné výchovy a také tréninků sportovců, kteří 
naši tělocvičnu BIOS využívají.

Pomáháme přežít
• Irena Vojáčková, třídní učitelka 5. A

Naše třída 5. A se zapojila do projektu ZOO 
Praha za záchranu goril ve střední Africe. Akce 
spočívá v tom, že všichni žáci budou sbírat sta-
ré nefunkční mobily, které odevzdají do ZOO. 
Ta obdrží za každý odevzdaný mobil 10 Kč od 
společnosti REMA Systém. Tyto peníze putují na 
sbírkové konto „Pomáháme přežít“. Věříme, že 
v této pomoci nezůstaneme sami, že se mnozí 
další rozhodnou udělat něco pro dobrou věc…

Lyžařský výcvik sedmých tříd. Foto: archiv ZŠ Kostelní
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Novinky, akce, aktivity
• Alena Rozhonová, ředitelka

Únor je pro nás začátkem druhého pololetí. Na-
bízíme několik informací, co je v MDDM nového. 
Většina zájmových útvarů, které jsme nabídli 
v září, pokračuje ve své činnosti.
Od ledna dva kroužky Hrabošů nebudou po 
dlouhé době vyřezávat a seznamovat se s his-
torií společně s panem Strachem. Jeho nepří-
tomnost je ze zdravotních důvodů delší, až do 
jara. Držíme palce, ať se k nám vrátí v plné síle.
Dočasně je pozastavena také činnost záj-
mových kroužků Košíkování a Pletení košíků 
z pedigu. A. Borovičková měla úraz. Také jí dr-
žíme palce, ať se brzy mezi nás opět dostaví. 
Všem příznivcům košíkaření dáme včas vědět, 
kdy svoji činnost kroužky obnoví.
Nově bude pod domem dětí pracovat přípravka 
– fotbal. Sportovní kroužky jsou aktivní po celý 
rok. Velká je základna našich atletů. Na utkání 
se kvalitně připravují florbalisté a volejbalis-
té. Také Orienťáček se už těší na jarní závody. 
Medvědi i Medvíďata mají za sebou už řadu 
společných víkendů a chystají se na další výlety 
a letní tábor v Čestíně. Nejmenší sportovci mají 
pořád možnost se přidat ke dvěma kroužkům 
Pohybových her. 10. 3. začíná jarní desetihodi-
nový kurz – výuka plavání v Městském bazénu. 
Zájemce o hru BOCCE – (italská verze pétanque 
pro děti i dospělé s mentálním znevýhodněním) 
uvítáme v novém týmu hráčů – vždy ve středu 
v tělocvičně MILLS.
Výtvarné kroužky mají také plno práce. Kdyby 
měl někdo zájem se přidat, Kutílkové i Šikulové 
mají ještě volné místo. Také do Čárotvarů se dá 
ještě přihlásit. Děti i dospělí mají možnost při-
jít k nám paličkovat krajky. O víkendech máme 
vypsané dvě pěkné výtvarné dílny – je potřeba 
se na ně přihlásit předem – 4. 2. Tiffany vitráž 
s A. Blechovou a 1. 4. Korálkové náramky – du-
tinky – s V. Polreichovou. Výtvarná odpoledne 
pro děti chystá i H. Jandurová – pololetní 
prázdniny 3. 2. a Valentýnky 13. 2. Tvořivým 
nadšencům jsou určeny víkendové dílny v mu-
zeu – jsou součástí březnové výstavy Řemes-
la Polabí. Vyzkoušet si můžete 11. 3. plstění, 
12. 3. košík z pedigu a drátování, 18. 3. Enkaus-
tiku – malování voskem a zdobení perníčků, 
19. 3. tiffany vitráž a mozaiku a 25. 3. šperk 
z plechu a drhání. 
Máme řadu tanečních kroužků. Chystají se 
pilně na jaro. Mají vždy namířeno na několik 
tanečních soutěží a nevedou si na nich špatně. 
Kroužek P. Ježka Streat Dance – mladší děti 
ještě přijímá.
Zájemce o divadlo uvítáme na příměstském tá-
boře už o jarních prázdninách nebo v kroužku 
Od paty až k hlavě. Žonglování se stalo oblí-
beným kroužkem. Předvedli, co umí na náměstí 
při adventu. 

Zveme na akce MDDM

V sobotu 25. 2. projde městem náš třetí Ma-
sopustní průvod. Řemesla Polabí 11.–25. 3. se 
letos zaměří na téma řeka. Lodní modeláři chys-
tají další Čelákovický triangl. Čarodějnice 30. 4. 
mají pokaždé své příznivce. Do Čelákovic se 
sjedou 6. 5. taneční soubory na oblíbenou Čelá-
kovickou duběnku. Den dětí bude letos 1. 6. „Ve 
jménu bohů“ zaměřen na bájné Řecko.
Jaro je pro nás náročné, chystáme řadu spor-
tovních soutěží pro školy – okresní a krajská 
kola. Letos kromě okresního kola Dopravní 
soutěže ve spolupráce s BESIP jsme se ujali 
i organizace krajského kola. Pro školy pořádá-
me jarní dopravní výchovy a program prevence 
Zdravý životní styl.

Tábory s MDDM
• Alena Rozhonová, ředitelka

Zimní tábory o jarních prázdninách

Jarní prázdniny jsou pro nás možností výletů po 
okolí Čelákovic i výjezdů na hory. Do Strážného 
vyjíždí milovníci lyžování. Pod vedením Miloše 
Bukače se věnují výcviku na lyžích, ale místa už 
jsou všechna obsazena. 
Několik zájemců se ještě může přihlásit na tu-
ristický tábor v Sedloňově v Orlických horách 
– opět hledáme Yettyho pod vedením Martiny 
Slovákové. Díky skvělému zázemí, chatě Rou-
benka, je pobyt určen pro děti od 5 let, školou 
povinné a dospěláky. Zdatní lyžaři si během 
týdne sjedou i nějaký kopeček. Krom pátrání po 
sněžném muži se budou také prohlubovat tá-
bornické dovednosti, sportovat a užívat legrace. 
Rezervaci je třeba uskutečnit co nejdříve, cena 
pobytu včetně dopravy busem z Čelákovic, 
ubytování, celodenní stravy, pitného režimu 
apod. je 3 100 Kč. 
V Čelákovicích proběhne pod vedením 
Lucie Třešňákové v době jarních prázdnin pří-
městský divadelní tábor, který také nabízí volná 
místa.

Letní tábory

Je nejvyšší čas přihlásit děti také na letní tábo-
ry. Už se nám plní. Volná místa máme v Mili-
číně v 1. a 3. turnusu a v LT Ostrý. Začátkem 
prázdnin budou v Miličíně pobíhat Šmoulové 
(30. 6.–15. 7.), v 3. turnusu (28. 7.–12. 8., pro 
6–14 let, vede Kamil Vašica) si děti i vedoucí uži-
jí spoustu zábavy při táborové hře Po stopách 
Xapatánu. Tábor u krásného rybníka Ostrý bude 
tradičně v termínu 1.–15. 7.
Všechny naše tábory mají ubytování v cha-
tičkách a v Miličíně i v několika stanech. Jídlo 
je 5x denně, pitný režim po celý den. Věnuje-
me se zajištění kvalitního programu, využíváme 
vybavení tábořišť sportovním vybavením. 
Obě tábořiště jsou vedle lesa, s možností 
koupání, výletů, zábavy a letních radovánek. 
Pozor, počet míst je omezen, jezdí s námi 
děti opakovaně, proto je nutné se přihlásit co 
nejdřív. 
Ostatní tábory, které MDDM v létě pořádá, jsou 
již naplněny, patří k nim oblíbené LT Vojtův 
Mlýn, LT Bulharsko, LT Čestín, kde tráví léto tu-
ristický oddíl Medvědi, a další turnus v Miličíně. 
Přípravy jsou již teď v plném proudu a všichni 
vedoucí a další pomocníci se už nyní těší na 
společně prožité letní dny.

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

J. A. Komenského 414
Čelákovice

gymnázium

CHVALOZPĚV NA ŠUNGIT

• Kateřina Trnková, žákyně sexty

Tvar do pyramidy má,
jest pevný jako silná kost.
Barva černější než tma se zdá
a s jeho pomocí přemůžeš všechnu světa zlost.

Nezačneš-li věřit v ŠUNGIT,
promarníš toto poselství.
Budeš Boží rukou ubit
za velmi kruté rebelství.

Když ŠUNGIT ovládne tvou mysl
a ty v něj víru plnou budeš mít.
Poznáš pravý života smysl
jen aktivovanou vodu počneš pít.

ŠUNGIT však i svá pravidla má,
modlit se k němu musíš každý den.
Za to odmění se ti štědře
a dá ti to, co byl pro tebe dřív jen sen.

církve

Letní pobyt s angličtinou
• Církev bratrská Čelákovice

Zveme na English camp 2017 od 2. do 8. 
7. 2017 do konferenčního centra Immanuel 
Vysočina. 
Jedná se o pobyt s výukou angličtiny pro všech-
ny generace – američtí lektoři, výuka angličti-
ny pro dospělé a mládež, celodenní táborový 
program s angličtinou pro děti, americké sporty, 
konverzace, společné večerní programy. 
Cena od 2 900 Kč/týden včetně stravy, více 
informací na www.cb.cz/celakovice, e-mailu: 
celakovice@cb.cz, tel.: 731 172 641.
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Projekt ReStartuj kariéru s ROUTOU

Nový vzdělávací projekt pro ženy a rodiče 
s malými dětmi již začíná. Od února: kariérové, 
právní, psychologické poradenství, 24. 2. se-
minář Jak hledat a najít práci nejen po MD/RD 
(Brandýs n. L.), od března ReStart Klub rodina 
a práce (Čelákovice) – interaktivní setkávání pro 
rozvoj pracovních kompetencí, od dubna jazy-
kové kurzy AJ. Hlídání dětí zajištěno. Více infor-
mací na www.restartujkarieru.cz a Infocentrum 
Kariérový ReStart, Sedláčkova 107.

Dobročinný obchůdek

Otevřeno každé úterý v 10.00–12.00 a 15.00–
17.00 hod. a každý čtvrtek v 10.00–12.00 hod. 
Zavřeno bude v týdnu od 13. do 17. 2. Děkuje-
me za všechny vaše věcné dary, nákupy i další 

podporu. Uvítáme mezi sebou dobrovolníky, 
kteří nám pomohou s provozem obchůdku.

Komunitní centrum ROUTA

V jeho rámci jsou k dispozici naše komunitní 
sociální pracovnice vždy v úterý v 9.00–18.00 
hod. a ve čtvrtek v 9.00–19.00 hod. Nabízíme 
jednotlivcům i rodinám možnost individuálních 
konzultací i dlouhodobějšího doprovázení, psy-
choterapii, právní poradenství, vzdělávací se-
mináře, setkání sousedů a další nepravidelné 
akce. Komunitní zahrada je otevřena každé úte-
rý a čtvrtek – přijďte pobýt a užít si klidné místo 
v centru města. 

Mateřské centrum

V době jarních prázdnin 13.–17. 2. bude za-
vřené.

Tematické sousedské setkání

Út 21. 2. od 18.30 hod. – Otázka sociálního 
bydlení – diskutována bude zejména navr-
hovaná legislativní úprava, otázka Pro koho?, 
povinnosti obcí apod.

Náhradní rodinná péče pohledem biolo-

gických dětí

So 25. 2. v 10.00–16.00 hod. seminář, lektor 
Markéta Havlíčková Blažková a její biologická 
dcera. Seminář je určen pěstounům, osvojite-
lům a všem zájemcům o náhradní rodinnou péči. 
Zdarma pro pěstouny, kteří uzavřeli dohodu o vý-
konu PP s RC Routa, cena pro ostatní 1 000 Kč, 

program pro předem přihlášené děti zajištěn. Info 
a přihlášky Lenka Slováková, tel.: 603 538 763, 
e-mail: slovakova.routa@seznam.cz.

Tradice a legendy v Routě a okolí

So 4. 3. v 14.00–19.00 hod. ohlédnutí za tradi-
cemi našich předků, procházka Čelákovicemi, 
na které se seznámíte s pověstmi, které se váží 
k vašemu domovu. Info Andrea Pencová, tel.: 
732 727 161, e-mail: routa.komunita@gmail.
com.

Angličtina s rodilým mluvčím

Na 2. pololetí poslední volná místa ve skupinách 
pro 2., 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 anglič-
tině. Info Dominika Fijalová, tel.: 721 355 798, 
e-mail: routa-anglictina@seznam.cz.

LÉTOU S ROUTOU 2017

Chystáme tyto příměstské tábory (info a přihláš-
ky na info@rc-routa.cz, tel.: 728 660 493):
10.–14. 7 Škola čar a kouzel
10.–14. 7. Nejen fotbal to je hra
17.–21. 7. Polabím křížem krážem
24.–28. 7. Míčový tábor
31. 7.–4. 8. Minecraft
31. 7.–4. 8. In-line
7.–11. 8. Tanečně-kreativní tábor
14.–18. 8. Tanečně-kreativní tábor
21.–25. 8. Škola čar a kouzel
28. 8.–1. 9. Angličtina s rodilým mluvčím

VOLNÝ CAS

tel.: 732 727 161
e-mail: info@rc-routa.cz
http://www.rc-routa.cz
facebook: Mateřské centrum Čelákovice 
a RC Routa

Sedláčkova 107
Stankovského 1650 
(zadní vchod budovy pošty)

Čelákovice

rc routa + 
materské centrum

houbařské okénko

Zimní houby – II díl
• Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek, 
Sdružení houbařů Čelákovice

I v tomto článku se chceme věnovat houbám 
typickým pro zimní období, které lze najít v Če-
lákovicích nebo v blízkém okolí.
Vedle penízovky sametonohé, o které byla řeč 
v lednovém článku, je asi nejznámější hou-
bou zimního období hlíva ústřičná. Každý zná 
pěstovanou formu hlívy ústřičné, která je celo-
ročně k dostání snad v každém supermarketu či 
na farmářských trzích. Od konce září do dubna 
na ni lze při trošce štěstí narazit i ve volné pří-
rodě. Na rozdíl od té uměle pěstované je volně 
rostoucí hlíva ústřičná velmi barevně proměn-
livá. Barva klobouku může být od šedavé přes 
světle hnědou, šedomodrou až po tmavě hně-
dofialovou. Šedomodrá varianta je v některých 
atlasech označována za dokonce samostatný 
druh pod názvem hlíva holubí. Bez ohledu 
na barevnost je to výborná jedlá a všestranně 
kuchyňsky využitelná houba (hodí se do polé-
vek, omáček, gulášů atd.), navíc s výraznými 
léčivými účinky (především podporuje zvýšení 
imunity). Roste většinou trsnatě na odumřelém 
nebo odumírajícím dřevě listnáčů, často podél 
vodních toků. Vytváří 5 až 30 cm velké klobou-
ky se sbíhavými lupeny a krátkým, tuhým, po-
stranně přirostlým třeněm. Je zaměnitelná za 
jiné druhy hlívy.
Na první pohled velmi podobnou (zaměnitelné 
jsou hlavně starší plodnice) zimní houbu je 
pařezník pozdní.  Ač v podstatě vypadá jako hlí-

va, jedná se o jiný rod i čeleď.  Makroskopicky 
se od hlívy liší především zakončením lupenů 
na třeni. Hlíva má sbíhavé lupeny zakončené 
nepravidelně – každý je v jiném místě. Pařez-
ník, taktéž se sbíhavými lupeny, má všechny 
zakončené ve stejné výšce třeně – vytváří tam 
dokonce barevně odlišitelný proužek. Roste 
v zimním období v malých trsech nebo ve sku-
pinách na mrtvém i živém dřevě listnáčů.  Lze 
jej najít i společně s hlívou na stejném kmeni.  
Vytváří 3 až 12 cm velké klobouky s velmi krát-
kým třeněm. V mládí je olivově nazelenalý ve 
stáří hnědofialové až hnědé barvy.  Je to docela 
dobrá jedlá houba – kuchyňsky se hodí spíše 
do polévek. Některé plodnice však mohou být 
mírně nahořklé. Podle výzkumů posledních let 
má i pařezník pozdní léčivé účinky.
Jak hlíva ústřičná, tak pařezník pozdní jsou 
v okolí Čelákovic relativně hojné druhy.

Zamykání lesa
• Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek, 
Sdružení houbařů Čelákovice

Ve středu 28. prosince 2016 se uskutečnila tra-
diční akce pořádaná SHČ, a to „zamykání lesa“. 
Předcházející noc byl studený déšť a pokra-
čoval v podobě krátkých přeháněk celé násle-
dující dopoledne. Na start se dostavila necelá 
dvacítka účastníků – především z Čelákovic, ale 
i přátelé z Prahy, Poděbrad, Úval a Týnce. Přes 
chladné počasí nás hřála dobrá nálada a také ná-
lezy ještě zachovalých plodnic hub typických pro 
pozdně podzimní a zimní období. Zaznamenali 
jsme celkem 28 druhů hub, mezi nimi především 
penízovku sametonohou, Jidášovo ucho, hlívu 
ústřičnou a pařezník pozdní. Objevily se i jedovaté 
druhy jako čepičatka jehličnanová a strmělka lis-
tomilná. Asi nejvíce překvapil nález palečky zimní.
V cíli akce v Čelákovicích, došlo i na špekáčky 
a povídání nad donesenými nálezy.

Hlíva ústřičná – varieta „holubí“. Foto: Miroslav Rudolf

Zamykání lesa – skupinové foto části účastníků akce. 
Foto: Josef Kadeřávek
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• Martin Brejcha, předseda a vedoucí trenér SK karate Dragon Čelákovice

Rok 2016 byl absolutně nejúspěšnější sezonou v dosavadní historii klubu. Dosažené výsledky potvrdily, 
že SK karate Dragon patří na přední místa českého karate. Aktuálně jsme TOP klubem ČSKe a nejú-
spěšnější klub reprezentace ČR ČABK.
Celkem jsme se zúčastnili 29 soutěží včetně MS a ME, na kterých jsme se 13x stali nejúspěšnějším 
klubem soutěže. Celkem jsme vybojovali 689 medailí, z toho 303 zlatých, 186 stříbrných a 200 
bronzových. 
Naši reprezentanti získali 53 titulů mistr ČR, 31 titulů vicemistr ČR a 29 titulů druhý vicemistr ČR. Mistry 
ČR se stali Veronika Bohuslavová, Eliška Mihalčatinová, Eliška Fidlerová, Jakub Fidler, Vladimír Fafek, 
Matěj Lippert, Jan Řápek, Matyáš Miller, Denisa Brejchová, Daniel Brejcha, Filip Janda, David Le, Jan 
Le, Kristýna Toběrná, Jan Pajkrt, Filip Novák a Michaela Hrušková. 
Jedním z největších úspěchů byl zisk 7 medailí na Mistrovství světa WSF v Polsku. Na tomto šampionátu 
vybojovali naši reprezentanti ve složení Denisa Brejchová, Daniel Brejcha, Jan Pajkrt a Matěj Lippert v ob-
rovské konkurenci závodníků z 37 států světa šest zlatých a jednu bronzovou medaili.
Absolutně nejprestižnější akcí bylo Mistrovství světa WUKF, které se konalo v Irsku a kterého se zúčastnilo 
2 300 závodníků ze 41 států světa. Fantastického úspěchu na tomto šampionátu dosáhli reprezentanti 
našeho klubu Veronika Bohuslavová, Eliška Fidlerová, Denisa Brejchová, David Soběslavský, Eliška Mihal-
čatinová, Daniel Brejcha, Jan Pajkrt, Matyáš Miller, Jan Řápek, Vladimír Fafek, Jakub Fidler, Jan Le, David 
Le, Filip Janda, Helena Brejchová a František Kocourek, kteří vybojovali celkem 18 medailí. Stali jsme se 
nejúspěšnějším klubem státní reprezentace.
Na podzim se v Itálii konalo Mistrovství Evropy WUKF, ze kterého jsme si přivezli 12 medailí. Titul mistr 
Evropy zde vybojoval Matěj Lippert, Matyáš Miller, Jan Řápek, David Le a Jan Le, vicemistrem Evropy 
se stali Vladimír Fafek, Daniel Brejcha (2x), Jan Pajkrt a Matěj Lippert a druhými vicemistry Evropy 
Vladimír Fafek a Daniel Brejcha. 
Za dosažené výsledky a za vzornou reprezentaci je nutné poděkovat nejenom všem závodníkům, ale 
také městu Čelákovice za finanční podporu, ZŠ J. A. Komenského a institutu MILLS, s. r. o., za vy-
tvoření výborných podmínek pro cvičení. Děkujeme také všem rodičům a přátelům klubu za podporu 
a věříme, že letošní rok 2017 bude také tak úspěšný.

Fantastický rok 2016 pro náš klub

karate

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

Sady 17. listopadu 1753
Čelákovice

celákovická  
sportovní, p. o. 

• Petr Bambas, ředitel

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 – 11.00–21.00
                                    (9.00–11.00 senioři/ZTP)

ne – 11.00–20.00
(9.00–11.00 senioři, 17.00–20.00 pronájem 2x dráha)

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

Úspěšní reprezentanti SK karate Dragon na mistrovství ČR, kde vybojovali 57 medailí a 1. místo mezi kluby. Foto:    
archiv SK Dragon

Aktuální nabídka volných kurzů

Plavecký kurz pro děti 5–15 let (pondělí 15.45–
16.35 hod.)
Kurz obsahuje 14 lekcí (+1 náhradní) v termínu 
od 20. 2. do 12. 6., cena 1 820 Kč (130 Kč/lek-
ce).
Plavecký kurz pro děti 5–15 let (středa 15.00–
15.55 hod.)
Kurz obsahuje 17 lekcí (+1 náhradní) v termínu 
od 22. 2. do 14. 6., cena 2 210 Kč (130 Kč/lek-
ce).
Plavecký kurz pro děti 5–15 let (středa 16.00–
16.50 hod.)
Kurz obsahuje 17 lekcí (+1 náhradní) v termínu 
od 22. 2. do 14. 6., cena 2 210 Kč (130 Kč/lek-
ce).
Plavecký kurz pro děti 5–15 let (středa 17.00–
17.50 hod.)
Kurz obsahuje 17 lekcí (+1 náhradní) v termínu 
od 22. 2. do 14. 6., cena 2 210 Kč (130 Kč/lek-
ce).
Plavání dětí do 4 let (pondělí 13.55–14.25 hod.)
Kurz probíhá průběžně, délka lekce 30 minut, 
asi 10 lekcí, cena 150 Kč/lekce.
Vodní pólo (pondělí 14.30–15.30 hod.)
Kurz obsahuje 14 lekcí (+ 1 náhradní) v termínu 
20. 2. do 12. 6., cena 1 820 Kč (130 Kč/lekce).

Čelákovice budou mít vlastní plavecký oddíl

Nejpozději letos v létě začne v Městském bazé-
nu v Čelákovicích naplno fungovat plavecký 
oddíl. Zkušení instruktoři od vzniku Čelákovické 
sportovní každoročně učí desítky malých 
plaváčků základním plaveckým dovednostem 
v kurzech a kroužcích. Ti nejlepší nyní dostanou 
možnost postupně přejít do závodních družstev, 

kde se budou moci díky pravidelným tréninkům 
dále zdokonalovat a účastnit se také regio-
nálních závodů. Přípravka nového plaveckého 
oddílu začne pro všechny zájemce, a to nejen 
z řad účastníků našich plaveckých kurzů, fungo-
vat již od února. Tréninky budou probíhat každé 
pondělí (poprvé 20. 2. 2017) v čase 15.30–16.30 
hod. pod vedením absolventa FTVS a trenéra 
triatlonu II. třídy Jana Waltera. Od středy 5. 4. 
budou tréninky dvakrát týdně, v čase 17.55–
18.55 hod. povede přípravku Alena Doušová 
(trenér plavání III. třídy). Součástí každého tré-
ninku bude tzv. příprava na suchu (10–15 minut) 
a poté min. 45 minut plaveckého tréninku.
Zaváděcí cena za jeden trénink přípravky zů-
stává stejná jako u plaveckých kurzů a kroužků, 
tj. 130 Kč/trénink (v případě účasti na obou tré-
nincích činí cena 180 Kč/týden).

2. ročník Sportovního příměstského tábora

Po mnohými neočekávaném úspěchu prvního 
ročníku sportovního příměstského tábora pořá-
daného Čelákovickou sportovní již připravuje-
me ročník druhý. Princip zapojení všech našich 
sportovišť (Městském bazén, sportovní hala 
Vikomt, Městský stadion) zůstane zachován, 
rozšiřujeme ale nabídku termínů.
1. turnus: 3.–7. 7. 2017 (včetně státních svátků)
2. turnus: 10.–14. 7. 2017
3. turnus: 21.–25. 8. 2017
4. turnus: 28. 8.–1. 9. 2017
Denně: 8.00–16.00 hod.
Cena: 2 400 Kč/týden (individuálně lze domluvit 
denní účast – cena 500 Kč/den).
Další podrobnosti včetně přihlášek uveřejníme 
v průběhu února na našich webových strán-
kách.

Provozní doba
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• Milan Šikl

První dva měsíce roku 2017 jsou pro fotbalisty 
tak trochu „okurkovou sezonou“. Mužstva se ori-
entují na přípravu, na sestavení kvalitního celku 
pro jarní polovinu soutěže. Stejné problémy 
jsou i před Unionem, který začal přípravu 
10. ledna. Ta probíhá v místních podmínkách 
a hra se piluje v přátelských a turnajových zá-
pasech. Program těchto zápasů je následující 
– 4. 2. přátelské utkání s týmem I. B třídy TJ 
PÁTEK, 7. 2. další turnajový zápas s účast-
níkem I. A třídy VIKTORÍÍ ŠTĚRBOHOLY, 
11. 2. utkání ve skupině s mužstvem I. A třídy 
SK HOSTIVAŘ. Další dvě soboty 18. 2. a 25. 2. 
se hraje o konečné umístění na zimním turnaji. 
Týden před jarním výkopem zatím není soupeř 
určen. Druhou polovinu mistrovské soutěže 
středočeské I. A třídy otevře Union v sobotu 
11. 3. odpoledne na hřišti vedoucího celku 
tabulky TJ Polepy, a to bude velmi náročný 
úvod soutěže a mužstvo se musí řádně připravit. 

MLÁDEŽ

Připravuje se rovněž na jarní část soutěže. Za-
tímco všechny tři přípravky hrají halové turnaje, 
ostatní celky se připravují v domácím prostředí.
Dorostenci zahájili tréninky na konci ledna 
a mají v plánu několik přípravných zápasů. Ve-
dení mužstva se snaží zejména rozšířit hráčský 
kádr a ve druhé polovině soutěže posunout tým 
do vyšších pater tabulky. 

Mladší žáci „B“ jsou uprostřed tabulky okresního 
přeboru a trenér Krejčí by se rád posunul výše. 
K tomu by měl i přispět zimní turnaj v Třebora-
dicích, kde zatím sehráli dvě utkání se silnými 
soupeři – Ďáblice 2:7 a Viktoria Žižkov „A“ 0:18.
Mladší žáci „A“ vyhráli silně obsazený halový 
turnaj v Říčanech a dále mají naplánované zá-
pasy na umělce se soupeři z Prahy (Tempo, Vy-
šehrad) či z okolí.
Starší žáci mají v plánu vylepšit postavení 
v tabulce krajského přeboru a k tomu by měla 
přispět i účast na zimní lize v Mělníku. Zatím 
Union sehrál jeden zápas, a to s Běchovicemi, 
kde se soupeři rozešli bez branek. 

TRIBUNA „U HÁJKU“ V NOVÉM HÁVU
Podzimní fotbalová sezona skončila mistrovský-
mi zápasy sice v polovině listopadu, přesto na 
stadionu SK UNION Čelákovice „U Hájku“ na-
dále panoval čilý ruch nejen na trávníku. Zastu-
pitelstvo města na svém mimořádném zasedání 
totiž ve stejném období schválilo přidělení do-
tace na rekonstrukci tribuny, kterou bylo nutné 
realizovat ještě do konce kalendářního roku 
2016.
„Přálo nám příznivé počasí, ale hlavně jsme 

měli dobře připravený harmonogram všech 
nutných prací včetně včasného objednání 
nových plastových sedaček, takže se ve velmi 
krátkém termínu podařilo celý projekt rychle 
a úspěšně dokončit. Výrazně se zkvalitnilo jak 
divácké zázemí, tak logistické podmínky pro 
pořádání významných a hojně navštěvovaných 
akcí, jakou je především letní mezinárodní turnaj 
prvoligových týmů o „Ministerský pohár“, který 
SK UNION každoročně připravuje ve spolupráci 
s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
i za podpory města Čelákovic,“ říká spokojeně 
předseda klubu Václav Tichý. Nyní má rekon-
struovaná tribuna, kterou si těsně před Váno-
cemi osobně prohlédli starosta města Josef 
Pátek s oběma místostarosty Milošem Sekyrou 
a Petrem Studničkou, kapacitu téměř 150 míst.
I v novém roce 2017 plánuje vedení SK UNION 
pokračovat v dalších proměnách areálu svého 
domovského stadionu. „Zažádali jsme o několik 
dotačních titulů na různých úrovních. Uvidíme, 
jak v jejich získání budeme nakonec úspěšní. 
Týkají se rozšíření šatnového objektu, tribuny 
a dalšího prostoru pro fotbalové fanoušky,“ na-
značuje klubový šéf hlavní letošní priority v ob-
lasti investic.

SK UNION

• Libor Mrozinski

V soutěžích družstev Středočeského šachové-
ho svazu naše béčko podlehlo v 6. kole nejnižší 
regionální soutěže dne 15. 1. 2017 celku DDM 
Sokol Nymburk D (2:3). Ale výhra našeho Mar-
tina Sedmihradského v tomto kole a zatím do-
sahované výsledky Lukáše Jandy, Vojty Rubeše 
a Pavla Flose jsou příslibem pro budoucnost 
čelákovického šachu.
V regionálním přeboru naše áčko porazilo 
v 5. kole dne 8. 1. 2017 TJ Kralupy C (5:3), a tak 
zatím bez ztráty bodu obsazuje čelné místo 

průběžného hodnocení. Nicméně zápasy s nej-
zdatnějšími soupeři z Lysé a Odolena Vody nás 
čekají v posledních dvou kolech, takže se uvidí.
V prosinci loňského roku ukončil trenér Robert 
Kubíček svou sérii přednášek o ženách v ša-
chu, tentokráte zaměřenou na sestry Polgárovy. 
Pro šachový kroužek zorganizoval 23. 12. 2016 
šachovou vánoční besídku, která se setkala 
s příznivým ohlasem.
Dne 7. 1. 2017 jsme v prostorách sokolovny 
zorganizovali základní kolo krajského přeboru 
družstev mládeže, kterého se zúčastnilo 6 týmů. 
Za nás nastoupila 2 družstva – ti zkušenější 

obsadili krásné druhé místo, béčko se zatím 
otrkává a sbírá zkušenosti. Poděkování za or-
ganizaci patří zejména Robertu Kubíčkovi a Pe-
teru Jandovi, ale i mnoha dalším. I díky této akci 
se Čelákovice zase více prosadily na šachové 
mapě.
Dále proběhla již tři kola našeho tradičního 
turnaje v bleskovém šachu a prvními zápasy 
jsme zahájili letošní přebor šachového klubu.

Zájemci (děti i dospělí) o šachy z Čelákovic 
a blízkého okolí mohou získat další informace 
na www.sachycelakovice.cz.

Šachový klub TJ Spartak Čelákovice

Čelákovice–Velim. Foto: Pavel Slavíček

Tribuna fotbalového stadionu SK Union U Hájku po rekonstrukci. Foto: -ps-

šachy
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• Martin Bajer, Orka Čelákovice

Národní florbalová liga se přehoupla do druhé 
poloviny základní části a pokračovala dalšími 
třemi koly. V nich se nám podařilo po jednom 
vítězství nad Libercem a výborném výkonu 
v Turnově urvat čtyři body. V tabulce soutěže 
nám patří deváté místo.

FBC STRAKONICE P. A.–ORKA ČELÁKOVI-

CE 6:5

Do utkání jsme nastoupili s velkou marodkou. 
První třetinu jsme byli lepším týmem a zvítězi-
li v ní 2:1. Nakonec o zápase rozhodla druhá 
část, která se nám nepovedla, dostali jsme v ní 
tři branky a žádnou nevstřelili. V úvodu třetí 
části jsme opět inkasovali, ale poté se naše hra 
výrazně zlepšila a začali jsme dotahovat. I přes 
mohutný finiš se nám ale nakonec vyrovnat ne-
podařilo, a tak jsme i podruhé se Strakonicemi 
těsně prohráli.

ORKA ČELÁKOVICE–FBC PANTHERS LIBE-

REC 9:8

Vstup do zápasu se nám velmi vydařil a po 
čtyřech minutách jsme vedli 3:0. V utkání jsme 

byli jasně lepší a jedna pohledná kombina-
ce střídala druhou. Deset minut před koncem 
utkání svítil na ukazateli skóre stav 9:4 pro nás 
a utkání se zdálo jasně rozhodnuté. Bohužel 
jsme ale polevili v koncentraci a hosté vycíti-
li příležitost. Postupně se jim podařilo nastřílet 
čtyři branky, závěr jsme si ale již zkušeně po-
hlídali a o vítězství jsme se připravit nenechali.

TJ TURNOV–ORKA ČELÁKOVICE 6:5p

Domácí favorit, který je momentálně na druhém 
místě soutěže, dokázal v první třetině Orku pře-
konat jen jednou, a to v přesilové hře. V začátku 

druhé části domácí vstřelili druhou branku, ale 
poté se prosadila Orka a třemi góly skóre oto-
čila. Utkání bylo velmi vyrovnané, a to platilo 
i ve třetí třetině. V té se nejprve dvěma zásahy 
dostali do vedení znovu domácí, ale Orka opět 
dokázala otočit. Bohužel jsme ale znovu o vítěz-
ství přišli až v závěrečné minutě, když Turnov 
ve hře bez brankáře srovnal. V prodloužení se 
domácí znovu prosadili, takže jsme získali na-
konec jeden bod.

Aktuální informace a výsledky naleznete na 

www.orka.cz a na facebooku orkaflorbal.

Národní liga ve své druhé polovině

Extraligu na jaře ozdobí start Korejců 

Zápas mužů s Turnovem. Foto: Martin Bajer

• Petr Flekač, nohejbalový oddíl TJ Spartak 
Čelákovice

Jestli všechno klapne, tak to bude bomba. Čes-
ké extralize na jaře dodá lesk výjimečná návště-
va – na jejích kolbištích předvede své umění 
několik reprezentantů Jižní Koreje. 
Tuzemské publikum si už zvyklo na slovenské 
legionáře hájící barvy různých, v drtivé většině 
extraligových klubů. Hráči ze země pod Tatrami 
jsou dosud jedinými cizinci, kteří se v  nejvyš-
ší domácí soutěži objevili. To se ale na přelo-
mu dubna a května nejspíš změní. Do České 
republiky zamíří čtyři jihokorejští mušketýři, 
jejichž sportovním domovem se na měsíc stane 
Forbes Aréna v Čelákovicích. Lee Taeho, Son 
Yeonseok, Jung Youngchul a Jeong Won Deok 
obléknou dres Spartaku, a stanou se tak prota-
gonisty zatím největšího mezinárodního transfe-
ru v dějinách nohejbalu. „Celý tým se těší na 
start v české soutěži a vyzkoušení nohejbalu na 
dva dopady. Doufáme v nové zkušenosti. Mo-
mentálně futnet netrénujeme, ale každý se při-
pravuje individuálně. Hned od začátku nového 
roku trénujeme na nohejbalové sako s těžkými 
balony,“ vzkazují vyznavači bratříčka nohejbalu 
– jokgu českým fandům.
„Je to výsledek naší dlouhodobé vzájemné ko-
munikace,“ líčí předseda čelákovického klubu 
Martin Spilka. „Už na mistrovství světa v Nym-
burce před čtyřmi lety jsme měli několik setkání, 
kde jsme Korejcům ukazovali některé naše zá-
pasy v plné aréně. Hrozně je to zajímalo. Po vzá-

jemném přátelském utkání před šampionátem 
v Brandýse v roce 2014 už někteří z  nich mluvili 
o tom, že by si extraligu chtěli zahrát a jeden se 
chtěl do České republiky dokonce přestěhovat. 
Byli jsme v neustálém kontaktu. Poslední ve-
čer v Brně jsme se nakonec finálně dohodli na 
spolupráci a celé to upekli.“
Už na zmíněných podnicích v Nymburce a Bran-
dýse se čelákovičtí činovníci přesvědčili, že borci 
z asijské země jsou velkým lákadlem pro diváky. 
V Brně se pak potvrdilo nejen to, že je nohejbaloví 
příznivci milují, ale ukázali i jistý herní posun. Je 

tedy angažování Korejců jen neotřelým marke-
tingovým tahem, nebo se Čelákovičtí rozhodli 
zalovit v exotických vodách i z ryze sportovních 
důvodů? „Obojí. Uvidíme, jak jim budou sedět 
pravidla nohejbalu a jak zvládneme společnou 
přípravu. Věříme ale, že budou podávat kvalitní 
výkony. Určitě to bude zajímavé ve všech smě-
rech,“ tuší Spilka. Více o korejsko-čelákovické 
spolupráci přineseme v březnovém vydání.

Další informace najdete na webových strán-

kách www.nohejbal-celakovice.cz.

Korejská reprezentace s trenérem Čelákovic Michalem Douckem (vpravo dole). Foto: Michal Němec
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ˇKAM VE VOLNÉM CASE
do neděle 26. 2.

Městské muzeum
BYLI V ČELÁKOVICÍCH UPÍŘI?

Půlstoletí 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.

sobota 4. 2. 10.00–16.00 hod.

klubovna MDDM v KD
ZÁKLADY ŘEMESEL

výtvarná dílna – tiffany vitráže

sobota 4. 2. 19.00 hod.

modlitebna Církve bratrské, Vašátkova č. p. 288
ENGLISH MOVIE NIGHT

Promítání filmu The Martian s konverzací o fil-
mu – v angličtině a v angličtině s překladem. 
Vstup volný.

pondělí 6. 2. 18.30 hod.

Městská knihovna
DEPRESE Z POHLEDU PACIENTKY

Osobní svědectví Ludmily Křivancové, která se 
nebojí jít s kůží na trh. 

úterý 7. 2. 18.00 hod.

ZUŠ Jana Zacha
KONCERT ŽÁKŮ

neděle 19. 2. 8.00–11.00 hod.

chovatelský areál, Stankovského č. p. 1774
PRODEJNÍ BURZA

především akva-tera, s možností využít chova-
telské poradny

pondělí 20. 2. 18.30 hod.

Městská knihovna
KDE BYL PÉŤA?

Netradiční cestovatelská přednáška pod zášti-
tou Konta Bariéry. Peter Chalupianský bude vy-
právět o svých zážitcích z cest po Jižní Koreji, 
na Filipíny a do Japonska.

čtvrtek 23. 2. 18.00 hod.

ZUŠ Jana Zacha
KONCERT ŽÁKŮ

pátek 24. 2. 17.00 hod.

Restaurace Nová hospoda
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ZAHRÁD-

KÁŘŮ

sobota 25. 2. 14.00 hod.

Městské muzeum
ARCHEOLOGIE HRDELNÍHO PRÁVA A PO-

HŘBÍVÁNÍ ODSOUZENCŮ

Odborná přednáška Petra Sokola k výstavě: 
„Byli v Čelákovicích upíři? Půlstoletí od medi-
álně proslulého archeologického výzkumu.“

sobota 25. 2. 15.00 hod.

MDDM
MASOPUST

3. masopustní průvod

sobota 4. 3. 10.00 hod.

Mírové náměstí, Sedlčánky
MASOPUSTNÍ VESELÍ

Již třetí masopustní průvod ulicemi Sedlčánek 
a Císařské Kuchyně.

sobota 4. 3. 14.00 hod.

RC Routa, Sedláčkova č. p. 107
TRADICE A LEGENDY V ROUTĚ A OKOLÍ

Procházka s Lucií Hájkovou s pověstmi, které 
se váží k našemu domovu.

sobota 4. 3. 14.00 hod.

jednací sál Technických služeb
POSEZENÍ S PŘÁTELI U PŘÍLEŽITOSTI MDŽ

K poslechu a tanci hraje oblíbená kapela Poho-
da, drobné občerstvení zajištěno. Pořádá MěO 
KSČM Čelákovice.

čtvrtek 9. 3. 18.30 hod.

Městská knihovna
ZAMRZLÝ RÁJ

Přednáška Václava Sůry o polární expedici 
v Mongolsku.

Aktuálně na www.celakovice.cz (kalendář 

akcí ve městě)

sobota 4. 2.                                      20.00 hod. 

PLES MYSLIVCŮ

Předprodej v KD, vstupné: 180 Kč.

neděle 5. 2.                                     15.00 hod.

O PRINCEZNĚ MAJOLENCE

Pohádka Divadelního souboru Tyl, vstupné:  50 Kč.

úterý 7. 2.                                           9.30 hod.

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA

Pořad pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 40 Kč.

sobota 18. 2.                                    20.00 hod.

II. REPREZENTAČNÍ BOXERSKÝ PLES ČES-

KÉ BOXERSKÉ ASOCIACE

Předprodej ticketpro a v kanceláři KD, vstupné: 
200 Kč.

středa 22. 2.                                    19.00 hod.

MINIPÁRTY

Talkshow Karla Šípa s hostem J. A. Náh-
lovským, jednotné vstupné: 250 Kč.

pátek 24. 2.                                     20.00 hod.

MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA ČELÁKOVICE

středa 1. 3.                                        9.30 hod.

KDO SI POČKÁ, TEN SE DOČKÁ

Pořad pro MŠ a ZŠ, vstupné: 40 Kč.

sobota 4. 3. 19.00 hod.

III. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA ČELÁ-

KOVIC

Bohatý program a hudba – Big Band Felixe 
Slováčka, vstupné: 250 Kč.

středa 8. 3.  19.30 hod.

JAKUB SMOLÍK S KAPELOU

Koncert, odstupňované vstupné: 270, 290 
a 320 Kč.

Foto: archiv agentury

úterý 14. 3. 9.30 hod.

O STRAŠNĚ LÍNÉM HONZOVI

Pořad pro MŠ a ZŠ, vstupné: 40 Kč.

pátek 17. 3. 20.00 hod.

XIV. PLES MÍČOVÝCH KOUZELNÍKŮ

sobota 18. 3. 20.00 hod.

OPRAVDOVÝ TANEČNÍ PLES

čtvrtek 30. 3. 19.00 hod.

NOVÁ BESÍDKA 2017

Divadlo Sklep, odstupňované vstupné: 350, 
320 a 280 Kč.

sobota 8. 4. 20.00 hod.

COCOTTE MINUTE, HENTAI CORPO-

RATION, PRAGO UNION

koncert

úterý 11. 4. 9.30 hod.

VELIKONOČNÍ ČTYŘLÍSTEK PLNÝ POHÁ-

DEK

Pořad pro MŠ a ZŠ, vstupné: 40 Kč.

úterý 11. 4. 20.00 hod.

VLADIMÍR MIŠÍK, MICHAL AMBROŽ & 

HUDBA PRAHA, TRIO V. MERTA – J. HRUBÝ 

– O. FENCL

Koncert, vstupné: 250 Kč.

pátek 14. 4. 20.00 hod.

HARLEJ

koncert

úterý 25. 4. 19.00 hod.

KUTLOCH, ANEB I MUŽI MAJÍ SVÉ DNY

Černá komedie o těžkém údělu muže v sou-
časném světě. Hrají: Bob Klepl, Filip Blažek/
Roman Štabrňák, Kryštof Hádek/Václav Jí-
lek, Michal Slaný/Petr Bláha, režie: Jan Jirků, 
vstupné: 300 Kč.

čtvrtek 25. 5. 19.00 hod.

HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE

Jakub Kohák a David Kraus v zábavném pořa-
du, vstupné: 250 Kč.

tel.: 326 991 358
e-mail: info@kdcelakovice.cz
http://www.kdcelakovice.cz

Sady 17. listopadu 1380
Čelákovice

            

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

SMOLÍK


