
Investice do sportu dosáhly letos více než
20 milionů korun .........................................................
Z rozpočtu města byla financována řada investičních projektů sou-
visejících se sportovní činností. Nejvýznamnější byla rekonstrukce 
sportovní haly Vikomt. V roce 2018 bude vybudováno nové více-
účelové hřiště v Záluží. Město zároveň zpracovává plán rozvoje 
sportu.

Zvláštní příloha: Dostavba Kamenky.......................
Město Čelákovice má připraveny veškeré podklady k dostavbě 
Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organiza-
ce. Projekt byl registrován 18. srpna v rámci dotačního programu 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Stavební povolení 
nabylo právní moci 25. října.

Výroční cena města Čelákovic 2017.........................
Pátou držitelkou prestižního ocenění udělovaného městem Čelá-
kovice je paní Věra Šumanová. Zastupitelé ocenili její významný 
přínos k rozvoji základního a středního školství ve městě a mimo-
řádné zásluhy o vznik Gymnázia Čelákovice.

Slavnostní galakoncert ZUŠ Jana Zacha .................
Oslavy připomínající 70. výročí znovuotevření Základní umělecké 
školy Jana Zacha vyvrcholí galakoncertem, který se uskuteční 
7. listopadu v Kulturním domě. Škola u této příležitosti vydala 
rovněž almanach.
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V sobotu 28. října 2017 převzala paní Věra Šumanová Výroční cenu města Čelákovic za rok 2017. Foto: Jiří Suchý

Dotace na dostavbu Kamenky
• Josef Pátek, starosta, Petr Studnička, místostarosta II

Projekt dostavby základní školy byl zařazen Ministerstvem školství, mlá-
deže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) do Programu 133 330 „Podpora 
vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání 
zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí“ (dále jen „dotace“) 
23. listopadu 2016. Předpokladem poskytnutí dotace je minimální výše 
spolufinancování ve výši 30 % v případě, kdy žadatelem je obec, a tuto 
podmínku již Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání konaném 
dne 25. ledna. Kapacita nové přístavby bude 360 žáků, nicméně do 
jednoho podlaží budou přemístěni žáci ze zbouraného objektu CHANOS, 
takže maximální kapacita školy včetně přístavby se zvýší ze současných 
650 na 850 žáků.
Vzhledem k tomu, že se jedná o velký a důležitý projekt, bylo na jaře 2017 
vyhlášeno poptávkové řízení na dotační management, aby nezůstalo nic 
podceněno. Poptávkové řízení vyhrála poděbradská společnost LK Advi-
sory, s. r. o., která se pustila do zpracování žádosti o dotaci. Hlavním cí-
lem dotace je navýšení kapacity objektu pro základní vzdělávání v prstenci 
obcí kolem Prahy. V souladu s podmínkami dotace byl projekt po kontrole 
mírně upraven. Dne 18. srpna byl podán Investiční záměr i s projektem 
na MŠMT ke schválení. V září bylo město vyzváno k doplnění dokumentů 
týkajících se podané žádosti. Dokumenty byly na MŠMT obratem zaslá-
ny. Stavební úřad vydal stavební povolení na stavbu 29. září. Právní moci 
nabylo povolení dne 25. října. Dle vyjádření MŠMT byl investiční záměr 
a související dokumenty předány hodnotící komisi v polovině října 2017, 
čímž můžeme očekávat koordinované stanovisko s dalšími doporučeními.
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ZPRÁVY Z RADNICE, INFORMACE
Milé čtenářky,
milí čtenáři!

V den státního svátku 28. října, kdy jsme si při-
pomněli 99 let od vzniku samostatného čes-
koslovenského státu, byla udělena již popáté 
Výroční cena města Čelákovic. Její dosavadní 
držitele Bohumíra Hanžlíka, Věru Gissingo-
vou-Diamantovou, Richarda Scheucha a Mi-
loše Fridricha doplnila v pořadí pátá laureátka, 
paní Věra Šumanová, které byla cena Zastu-
pitelstvem města udělena za významný přínos 
k rozvoji základního a středního školství ve 
městě a mimořádné zásluhy o vznik Gymnázia 
Čelákovice. Prvnímu laureátovi, panu Bohumí-
ru Hanžlíkovi, bych chtěl jménem vedení města 
Čelákovic popřát vše nejlepší k jeho významné-
mu životnímu jubileu.

Základní umělecká škola Jana Zacha završí 
galakoncertem konaným 7. listopadu své oslavy 
70. výročí znovuotevření. Netrpělivě budeme 
očekávat i informace týkající se pravomocné-
ho stavebního povolení a registrace projektu 
k získání dotace na dostavbu Základní školy 
v Kostelní ulici – Kamenky. Této významné stav-
bě věnujeme zvláštní přílohu v listopadovém vy-
dání Zpravodaje. Na dětské táborové základně 
v Miličíně se připravuje demolice původního zá-
zemí a výstavba nového objektu.
V oblasti kultury připravuje město a jeho pří-
spěvkové organizace celoroční oslavy v rámci 
tzv. „osmičkových“ výročí (1618–1648, 1848, 
1918, 1938, 1948, 1968) s jednotným vizuálním 
stylem pod označením Český rok v Čelákovi-
cích. V sedmi vydáních Zpravodaje v roce 2018 
se budete moci blíže seznámit s postavením 
města Čelákovic během jednotlivých roků kon-
čících osmičkou.
Pomalu se nám blíží konec platnosti jízdních 
řádů železniční a veřejné autobusové dopravy. 
Ty nové začnou platit v neděli 10. prosince 
a v platnosti budou až do 8. prosince 2018. Naše 
město bude mít zajištěno přímé vlakové spojení 
s Prahou v pracovní dny celkem 99 spoji, což 
je historický rekord. V sobotu a v neděli bude 
jezdit zcela nový noční vlak z Čelákovic (odj. 
1.51) do Prahy a z Prahy (2.30) do Čelákovic. 
Až do srpna 2018 budou probíhat intenzivní 
stavební práce na peronizaci železniční stanice 
Čelákovice.
Věřím, že pět měsíců zimního času uteče jako 
voda. Přeji vám všem hezké podzimní dny 
a úspěšný vstup do adventního období. Tradiční 
Zahájení adventu ve městě se uskuteční v sobo-
tu 2. prosince. Městský vánoční strom bude na 
čelákovickém náměstí rozsvícen v 17.00 hodin. 
Těším se na setkání s vámi.

Petr Studnička, místostarosta II

ZPRAVODAJ MĚSTA ČELÁKOVIC. Ročník 39 (rok 2017), číslo 11. 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, 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 1. 11. 2017 v Čelákovicích.  POZOR! Uzávěrka pro číslo 12/2017 je 15. 11. 2017.

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.

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:

736 301 599
(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.

úvodník

Respondeo, z. s. –

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

            info@respondeo.cz

http://www.respondeo.cz

Konzultace v Čelákovicích: Bezplatné profe-
sionální 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.

Tištěný přehled akcí

„ZIMA v Čelákovicích“

POZOR, BLÍŽÍ SE UZÁVĚRKA

Uzávěrka pro tištěný přehled akcí „ZIMA v Če-
lákovicích“ (plakát; Zpravodaj města) obsahu-
jící akce od středy 6. prosince 2017 do středy 
7. března 2018 je v úterý 7. listopadu 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“.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ČELÁKOVICE, p. o.
NABÍDKA SLUŽEB PRO KLIENTY S PLATNOU SMLOUVOU

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

SMLOUVU JE MOŽNÉ UZAVŘÍT KDYKOLI.
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.pscelakovice.cz 

POZOR NA UZÁVĚRKU ZMČ!
Uzávěrka lednového čísla (1–2018) Zpravodaje je již ve středu 13. 12. 2017. Předpokládané 

vydání pak 3. 1. 2018.

Reklamace roznosu 
Zpravodaje

Vážení čtenáři, protože redakční rada zazname-
nala stížnosti na roznos našeho periodika (zajiš-
ťuje za úplatu Česká pošta, s. p., pobočka Če-
lákovice), zveřejňujeme, jak je možné reklamaci 
na roznos uplatnit.
Nejlépe zaslat co nejdříve e-mailem na zpravo-

daj@celakovice.cz adresu, kam nebyl Zpravo-
daj dodán. 
Redakce bude mít jasnou představu o rozsahu 
stížností a zároveň je předá zodpovědné osobě, 
která zajistí nápravu.
Děkujeme za pochopení.

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.
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Stolní kalendář města 
2018

• odbor školství, informací a kultury

Město Čelákovice i v tentokrát vydává stolní 
kalendář na blížící se rok 2018. Zdobí jej nové 
snímky, pořízené výhradně technologií HDR 
– vysokého dynamického rozsahu, oblíbené 
fotografky Jany Vondráčkové. Za bezplatné po-
skytnutí fotografií jí patří velký dík.
Kalendář bude možné zakoupit od poloviny 
listopadu v informačním centru v Městském 
muzeu.

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

KONANÝCH VE DNECH 20.–21. 10. 2017
Čelákovice celkově

            Okrsky  Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných

 celkem zpr. v % v seznamu obálky účast v % obálky hlasy hlasů

 11 11 100 9 011 6 016 66,76 6 012 5 977 99,42

   POŘADÍ Strana             Platné hlasy

 VE MĚSTĚ název číslo celkem v %

 1 ANO 2011 21 1 485 24,84

 2 Občanská demokratická strana 1 1 044 17,46

 3 Česká pirátská strana 15 903 15,10

 4 Svob. a př. dem. – T. Okamura (SPD) 29 486 8,13

 5 TOP 09 20 466 7,79

 6 Česká str. sociálně demokrat. 4 359 6,00

 7 Komunistická str. Čech a Moravy 8 337 5,63

 8 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 7 326 5,45

 9 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. 24 197 3,29

 10 Strana svobodných občanů 12 86 1,43

 11 Strana zelených 9 82 1,37

 12 Řád národa – Vlastenecká unie 2 56 0,93

 13 ROZUMNÍ – stop migraci, diktát. EU 10 42 0,70

 14 REALISTÉ 26 41 0,68

 15 Dělnic. str. sociální spravedl. 28 16 0,26

 16 Blok proti islam. – Obran. domova 13 10 0,16

 17 Strana Práv Občanů 30 9 0,15

 18 SPR – Republ. str. Čsl. M. Sládka 23 8 0,13

 19 Radostné Česko 6 5 0,08

 20 Občanská demokratická aliance 14 5 0,08

 21 Referendum o Evropské unii 19 4 0,06

 22 SPORTOVCI 27 4 0,06

 23 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 3 3 0,05

 24 Dobrá volba 2016 22 2 0,03

 25 Česká strana národně sociální 25 1 0,01

 26 Unie H.A.V.E.L. 17 0 0,00

Volební komise v okrsku č. 4 v Základní škole v Kostelní ulici. Foto: -dv-

Domácnosti mohou již rok 
třídit i použité

potravinářské oleje a tuky
• odbor životního prostředí

Ke konci roku 2016 bylo ve městě rozmístěno 
celkem 9 zelených popelnic s kruhovým vhozem 
ve víku, do kterých je možné odkládat PET láhve 
nebo jiné vhodné plastové nádoby (vždy dobře 
uzavřené) naplněné použitým kuchyňským ole-
jem nebo potravinářským tukem.
Najdete je ve sběrném dvoře a na stanovištích 
pro třídění odpadů: u hřiště V Prokopě, u Penny 
Marketu, proti MŠ Rumunská, u č. p. 1658 v uli-
ci Na Stráni, v ulici J. A. Komenského mezi MŠ 
a č. p. 1585, v Haškově ulici v Záluží, na kři-
žovatce ulic Jaselské a Jilmové, v Sedlčánkách 
na Mírovém náměstí.
Popelnice obsluhuje společnost EKO-PF, s. r. o., 
z Hlincové Hory. Jsou opatřeny samolepkami 
s jejím logem a nově i popisem, jaký olej do po-
pelnice rozhodně nepatří.
Do popelnice nepatří ani sklo – zelená barva 
nádoby může být sice zavádějící, pro sběr skla 
jsou však určeny kontejnery o objemu 1 100 l, 
které v blízkosti popelnice pro olej také najdete.
Děkujeme, že třídíte správně.

Foto: archiv odboru

2 0 1 8
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• -dv-

Územní plán města

Zastupitelsvo města rozhodlo nevyhovět ná-
vrhům na pořízení změn Územního plánu Čelá-
kovic, a to:
• č. 2017-01 od Spolku Dělnické domky, který 

navrhl změnu využití pozemků st. p. č. 1778, 
1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784 a 1785 
a p. č. 1786, 1788, 1789, o celkové rozloze 
6 993 m2, z využití pro komerci a nerušící vý-
robu na využití pro bydlení;

• č. 2017-02 podanému p. Antonínem Krát-
kým, který navrhl změnu využití pozemků 
p. č. 1790/3 a 1790/1 o celkové rozloze 
2 000 m2 tak, aby byly určeny k využití pro vý-
robu a skladování;

• č. 2017-03 podanému firmou BTS diagnostika, 
s. r. o., který navrhl změnu využití pozemku 
p. č. 1790/4 o celkové rozloze 947 m2 tak, aby 
byly určeny k využití pro výrobu a skladování.

Finanční záležitosti

Zastupitelé vzali na vědomí rozbor hospodaření 
města Čelákovic za období od 1. 1. do 30. 6. 
2017 a schválili změnu rozpočtu města Čelá-
kovic 2017 č. 14.

Požární řád města

Zastupitelsvo města schválilo a vydalo Obecně 
závaznou vyhlášku města Čelákovic č. 1/2017 – 
Požární řád města Čelákovic.

Dobrovolní hasiči města

Zastupitelsvo města schválilo Zřizovací listinu 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Čeláko-
vice.
Dále souhlasilo s poskytnutím dotace z Progra-
mu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu 
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, ob-
last podpory – Vybavení JSDH obcí izolovaný-
mi dýchacími přístroji přetlakovými v celkové 
hodnotě 200 000 Kč. 

Změny ve výboru ZM

Zastupitelé vzali na vědomí rezignaci členů 
kontrolního výboru pp. Vladimíra Najbrta a Pet-
ra Kauckého a stanovili počet členů kontrolního 
výboru na 5.

Výběr z usnesení ZM č. 21/2017.

Kanalizace v Záluží

Rada města schválila uzavření a text smlouvy 
o dílo mezi městem Čelákovice a Jiřím Dejmkem 
jako zhotovitelem na zpracování projektové 
dokumentace a inženýrskou činnost pro územní 
souhlas a zpracování projektové dokumentace 
pro provádění stavby, soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb, výkazu výměr a kontrolního 
rozpočtu na akci „Splašková kanalizace Záluží 
– kanalizační přípojky“, a to v maximální ceně 
600 000 Kč bez DPH.
Dále schválila nové znění vzorové Smlouvy o fi-
nančním příspěvku na zajištění projektu vybu-
dování přípojky splaškové kanalizace v místní 
části Záluží.

Technologické úpravy ČOV

Radní schválili zadávací dokumentaci veřejné 
zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení 
na stavební práce s názvem „ČOV Čelákovice 

– strojně technologické úpravy biologického 
stupně“ a uložili vedoucí odboru správy majetku 
a investic zahájit zadávací řízení této veřejné za-
kázky do 12. 9. 2017.

Pasportizace budov města

Rada města schválila, aby společnost Q – BYT 
Čelákovice, spol. s r. o., zajistila do 31. 3. 2018 
zpracování pasportizace budov a prohlášení 
vlastníka o rozdělení práva k nemovité věci na 
vlastnické právo k jednotkám u všech domů, 
které vlastní nebo spoluvlastní město Čelákovi-
ce v obci Milovice.

Svoz bioodpadů

RM schválila záměr na zajištění plošného svo-
zu biologicky rozložitelných odpadů ve městě 
Čelákovice od rodinných domů v nádobách 
o objemu 240 litrů v počtu 2 100 ks a od by-
tových domů ve vybraných stáních v nádobách 
o objemu 770 litrů v počtu 25 ks a vyčlenění 
příslušných finančních prostředků v rozpočtu 
na rok 2018. Dále schválila záměr na pořízení 
všech nádob na sběr biologicky rozložitelných 
odpadů z finančních prostředků města, pří-
padně z dotačních prostředků. Tyto kroky sou-
visí s podáním žádosti o dotaci z vyhlášené 
69. výzvy v Operačním programu Životní 
prostředí, kde má město záměr získat 85% do-
taci na nákup nádob.
Rada města také schválila uzavření a text smluv 
mezi městem Čelákovice a společností ISES, 
s. r. o., jako zhotovitelem:
• na přípravu, administrativní a organizační 

zajištění zadávacího řízení „Svoz biologicky 
rozložitelného odpadu na území města Čelá-
kovic“ za celkovou cenu 138 500 Kč bez DPH;

• na „Rozšíření systému odděleného sběru 
ve městě Čelákovice“, jejímž předmětem je 
zpracování podkladových studií a analýz, 
zpracování žádosti o poskytnutí podpory 
v rámci OPŽP včetně manažerského řízení 
realizace projektu a příprava a administrace 
zadávacího řízení na dodavatele, za celkovou 
cenu 165 000 Kč bez DPH.

Finanční záležitosti

Rada města vzala na vědomí rozpočtová opat-
ření – přesuny mezi položkami v rámci para-
grafů 2339, 3111, 3319, 5311 a 6399 rozpisu 
rozpočtu města 2017 provedené k 31. 8. 2017.

Přípojky v Záluží – Cihelna

RM rozhodla o stanovení finančního příspěvku 
na zajištění projektové dokumentace jedné 
vodovodní a jedné kanalizační přípojky v míst-
ní části Záluží – Cihelna, související inženýrské 
činnosti a poplatku za podání žádosti o územní 
řízení ve výši 5 000 Kč včetně DPH za kaž-
dou přípojku a schválila text příslušné vzorové 
smlouvy.

Rekonstrukce Městského muzea

Rada města se seznámila se studií rekonstruk-
ce Městského muzea v Čelákovicích, p. o., 
zpracovanou Projektovým atelierem pro archi-
tekturu a pozemní stavby, s. r. o., a schválila ji 
jako podklad pro navazující stupně projektové 
dokumentace.
V souladu s tím uložila RM starostovi města za-
hájit jednání o majetkovém vypořádání k části 
sklepního prostoru pod tvrzí a části nádvoří 

tvrze včetně sklepního prostoru na pozemku st. 
p. č. 138/1.

Výměna šoupat na vodovodu

Rada města schválila jako pro město nej-
vhodnější nabídku účastníka řízení 1. SčV, a. s., 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce s názvem „ČELÁKOVICE – Vý-
měna sekčních šoupat na vodovodu“ za cenu 
4 343 884,68 Kč včetně DPH a příslušnou 
smlouvu o dílo.

Dotace města

Rada města rozhodla o poskytnutí individuální 
dotace Spolku pro varhanní hudbu ve výši 
9 000 Kč na náklady spojené s pořádáním 
koncertu „Martin Luther v hudbě“ dne 14. 10. 
2017 v Husově sboru v Čelákovicích a schválila 
uzavření veřejnoprávní smlouvy SML/2017/122/
DI-SPR11.

Výběr z usnesení RM č. 20–23/2017.

Rekonstrukce ulice
Na Švihově – 1. etapa

• Petr Studnička, místostarosta II

Rekonstrukce ulice Na Švihově byla rozděle-
na do dvou etap. Cílem první etapy je vychýlit 
stávající trasu komunikace ulice Na Švihově, 
vybudovat nová parkovací stání a nové veřejné 
osvětlení s LED svítidly a nově propojit ulice 
Na Švihově a B. Smetany. Druhou etapu bude 
možné provést po opravě rozvodů technické 
infrastruktury a její součástí bude vybudování 
nových povrchů komunikace a chodníků.
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekon-
strukce ulice Na Švihově v rámci 1. etapy o šíři 
6 m, výstavba parkovacích stání z dlažby BEST 
KROSO, chodníků ze zámkové dlažby a pojíž-
děné plochy (účelové komunikace) propojující 
dvě ulice ze zámkové dlažby. V rámci realizace 
stavby dojde k vychýlení stávající trasy komu-
nikace a oddálení místní komunikace spojují-
cí ulice Na Švihově a B. Smetany od hranice 
pozemku (plotu) vlastníka nemovitosti přilehlé 
k této místní komunikaci. Komunikace bude 
provedena z asfaltového betonu.
Rada města na své schůzi konané dne 17. října 
schválila smlouvu o dílo se zhotovitelem, kte-
rým se stala společnost STRABAG. Ta podala 
pro město nejvhodnější nabídku za cenu 5,3 
mil. Kč bez DPH. Termín dokončení realizace 
stavby je stanoven na 120. den od protoko-
lárního předání staveniště.

V ulici Na Švihově bude vybudováno nové parkoviště 
s více než 40 místy k parkování. Zdroj: odbor správy 

majetku a investic

o čem jednali zastupitelé a radní města
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ZPRÁVY Z RADNICE

• Prokopa Holého č. p. 1444, byt č. 3, Čelá-

kovice

Byt č. 3 o velikosti 3+1 o celkové ploše 
87,53 m² (započitatelná plocha 85,49 m² – sklep 
je započten ½ plochy), sestávající z těchto 
prostor: 1. pokoj 21,33 m², 2. pokoj 14,83 m², 
3. pokoj 21,33 m², kuchyň 11,16 m², předsíň 
8,99 m², koupelna 2,78 m², WC 0,88 m², komora 
1,16 m², sklep 6,07 m².
Byt je situovaný v prvním nadzemním podlaží 
dvouvchodového pětipodlažního panelové-
ho domu z roku 1957 se sedlovou střechou 
a půdní vestavbou. Vytápění a dodávka teplé 
vody jsou zajištěny z kotelny umístěné v domě. 
Výše nájemného je minimálně 8 549 Kč měsíčně 
(100 Kč/m² měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služ-
by).
Nabídky se předkládají v zalepené neprů-

hledné obálce označené nadpisem: Proná-

jem bytu č. 3, Prokopa Holého č. p. 1444, 

Čelákovice.

• Rumunská č. p. 1447, byt č. 6, Čelákovice

Byt č. 6 o velikosti 2+kk o celkové ploše 
54,06 m² (započitatelná plocha 52,24 m² – sklep 
a balkon jsou započteny ½ plochy), sestávají-
cí z těchto prostor: 1. pokoj 15,23 m², obýva-
cí pokoj + kuchyňský kout 26,59 m², předsíň 
3,92 m², koupelna 3,75 m², WC 0,93 m², sklep 
1,89 m², balkon 1,75 m².
Byt je situovaný ve 2. podlaží třívchodového pě-
tipodlažního cihlového domu z roku 1962 s val-
bovou střechou. Vytápění a dodávka teplé vody 
jsou zajištěny z kotelny umístěné v domě. Výše 
nájemného je minimálně 5 224 Kč měsíčně (100 
Kč/m² měsíčně) a je předmětem nabídky (jedná 
se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprů-

hledné obálce označené nadpisem: Proná-

jem bytu č. 6, Rumunská č. p. 1447, Čelá-

kovice.

• Rumunská č. p. 1447, byt č. 12, Čelákovice

Byt č. 12 o velikosti 2+kk o celkové ploše 
54,70 m² (započitatelná plocha 52,56 m² – sklep 
a balkon jsou započteny ½ plochy), sestávají-
cí z těchto prostor: 1. pokoj 15,23 m², obýva-
cí pokoj + kuchyňský kout 26,59 m², předsíň 
3,92 m², koupelna 3,75 m², WC 0,93 m², sklep 
2,53 m², balkon 1,75 m².
Byt je situovaný ve 4. podlaží třívchodového pě-
tipodlažního cihlového domu z roku 1962 s val-
bovou střechou. Vytápění a dodávka teplé vody 
jsou zajištěny z kotelny umístěné v domě. Výše 
nájemného je minimálně 5 256 Kč měsíčně (100 
Kč/m² měsíčně) a je předmětem nabídky (jedná 
se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprů-

hledné obálce označené nadpisem: Proná-

jem bytu č. 12, Rumunská č. p. 1447, Čelá-

kovice.

Byty si lze prohlédnout po domluvě 

s pracovnicí 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.

Závazný a konečný termín pro předložení nabí-
dek od případných zájemců je:
středa 15. 11. 2017 do 12.00 hod. v poda-

telně MěÚ Čelákovice.

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 záměru. Na základě předložených nabídek 
sestaví komise pořadí zájemců o pronájem. 
V případě předložení více shodných nabídek 
na 1. místě vyzve komise zájemce, kteří na-
bídky předložili, k dalšímu kolu soutěže stejným 
způsobem. Jestliže vítěz od uvažovaného 
nájmu z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní 
stanovené podmínky, bude nájem nabídnut 
dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebu-
de k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové 
řízení.
Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do 
pěti pracovních dnů od obdržení usnesení Rady 
města o souhlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného, uhradí 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 předá-
ny klíče od bytu a byt bude protokolárně pře-
dán. Pokud ve stanoveném termínu nebude 
uhrazena jistota, nájemné a zálohy na služby 
za běžný měsíc, bude nájem nabídnut 
dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebu-
de k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové 
řízení.

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.

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

Pozvánka na seminář 
pro žadatele o dotace

z rozpočtu města 2018
• odbor školství, informací a kultury

Město Čelákovice zve žadatele o dotace z roz-
počtu města pro rok 2018 na seminář, na kte-
rém bude objasněno členění dotací dle zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších před-
pisů, změny v Zásadách pro poskytování dotací 
z rozpočtu města Čelákovic a upozorněno na 
nejčastější chyby při vyplňování žádostí o dotaci 
a finančním vyúčtování dotace.
Seminář se uskuteční v pondělí 20. listopadu 

2017 od 18.00 hod. v sále Kulturního domu 

Čelákovice.

REZERVACE
STÁNKOVÉHO MÍSTA

Adventní jarmark na náměstí

2. prosince 2017

Město Čelákovice, každoročně pořádá zahájení 
adventu ve městě a v souvislosti s touto akcí je 
pořádán adventní jarmark – tentokrát v sobotu 
2. 12. 2017.
Rezervace stánkového místa včetně platby pro-
bíhají on-line prostřednictvím rezervačního sys-
tému – viz úvodní strana internetových stránek 
města www.celakovice.cz.
Rezervační systém bude uzavřen v pátek 1. 12. 
2017 v 10.00 hod. tak, aby bylo možné zajistit 
potřebné podpisy nájemních smluv a tisk origi-
nálních voucherů pro umístění na jednotlivých 
stáncích.
Agendu zajišťuje odboru správy majetku a in-
vestic MěÚ, pí Lenka Kalinová (II. patro budova 
radnice), e-mail: lenka.kalinova@celakovice.cz, 
tel.: 326 929 141.

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

středa 13. 12. 2017

od 18.00 hod. v Kulturním domě

Aktuální program ZM bude zveřejněn týden 
před zasedáním na úřední desce města a na 
webových stránkách města.

pozvánka

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
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ZPRÁVY Z RADNICE
Město letos investovalo do sportu více než

20 milionů korun!
• Martin Spilka, zastupitel, Petr Bambas, ředitel Čelákovické sportovní

Rok 2017 se rozhodně zapíše do sportovní historie, protože město tento rok investovalo rekordní 
finanční prostředky do oblasti sportu a volnočasových aktivit. Investice města lze rozdělit do dvou 
kategorií. První kategorie je oblast finanční podpory sportovních klubů. V tomto volebním období se 
daří každý rok navyšovat balík peněz, který se přerozděluje, o čtvrt milionu. Vzhledem k tomu, že 
pro sportovce je každá koruna potřebná, a to zejména na práci s dětmi a mládeží, je toto navyšování 
rozhodně vítáno. Letos se celkově přerozdělilo 2,7 milionu korun. Níže je zobrazen vývoj objemu 
finanční podpory do oblasti sportu v uplynulých pěti letech, který se více než zdvojnásobil.

Rok 2013 2014 2015 2016 2017

Objem podpory v tis. Kč 1 150 1 770 2 223 2 487 2 670

Zdroj: odbor školství, informací a kultury

Druhou oblastí jsou investice do sportovního zázemí města, tedy do výstavby a údržby hřišť, hal 
a venkovních hracích prvků. I v této oblasti je letošní rok rekordní.

Sportovní hala Vikomt

Letos sportovní hala prošla třetí, a to nejzásadnější etapou rekonstrukce. Na tuto rekonstrukci město 
obdrželo dotaci od Státního fondu životního prostředí. Podařilo se kompletně vyměnit střechu i ob-
vodové stěny, díky čemuž se výrazně snížila energetická náročnost budovy. Dále byla instalována 
nová vzduchotechnika, která této hale významně chyběla, a tuto etapu rekonstrukce zakončila vý-
měna svítidel. Celá rekonstrukce vyšla na 8,1 milionu korun včetně DPH, z tohoto dotace činí 2,46 
milionu korun. V roce 2018 se počítá s rekonstrukcí dřevěného obložení topení a laviček, která by 
měla proběhnout v průběhu letních prázdnin. Provozovatelem haly je Čelákovická sportovní, pří-
spěvková organizace.

Víceúčelové hřiště Na Nábřeží

Toto hřiště, které bylo za dobu používání v dezolátním stavu, bylo kompletně rekonstruováno v prů-
běhu prvního pololetí. Opraveny byly podkladní vrstvy, položen nový umělý povrch, hřiště dostalo 
nové dřevěné obložení, sítě, fotbalové branky i basketbalové koše. Na tomto hřišti je tak možno hrát 
bezpečně fotbal, basketbal a další míčové sporty. Rekonstrukce vyšla celkem na 2,27 milionu korun 
včetně DPH.

Rekonstrukce zázemí sportovní haly BIOS

Tělocvična BIOS volala po rekonstrukci zázemí už hodně dlouho, však se do ní už dlouho nein-
vestovalo. Letos se sportovci a zejména žáci Základní školy v Kostelní ulici dočkali. Rekonstruk-

ce se dotýká kompletního zázemí. Tedy šaten, 
toalet, rozvodů vody, kanalizace, elektro a rea-
lizována bude také vzduchotechnika. Stavba 
bude dokončena v listopadu a odměnou bude 
reprezentativní zázemí, za které se sportovci 
nebudou muset stydět. Celkové náklady na re-
konstrukci dosáhnou asi 8 milionů korun včetně 
DPH.

Víceúčelové hřiště v Záluží

Stavba, která je na svém počátku. Zálužáci se 
konečně dočkají, jako poslední z města, kva-
litního hřiště, které si rozhodně zaslouží. Nové 
dětské hřiště, venkovní posilovna, posilova-
cí stroje pro seniory, inline dráha, víceúčelové 
hřiště pro kopanou, basketbal a další míčové 
sporty. To vše je v kostce nový sportovní are-
ál v Záluží, který bude dokončen do 30. června 
2018. V letošním rozpočtu města je na stavbu 
vyčleněn 1 milion korun, zbytek bude finan-
cován z rozpočtu 2018. Celkové náklady by se 
měly pohybovat kolem 8 milionů korun.

Městský bazén

Po loňské výměně pískových filtrací a instalaci 
úsporného LED osvětlení došlo letos k výměně 
vysloužilých čerpadel (chlorační a temperanční) 
za modernější, opravena byla středotlaká UV 
lampa, zabezpečeno chlorové hospodářství, 
ve sprchách jsou nové podomítkové baterie, 
obnoveno bylo elektronické zabezpečení bu-
dovy bazénu a osazen bude také nový průtoko-
měr. Celkové investice dosáhly výše 300 tisíc 
korun.

Dětská hřiště

Čelákovice získaly v roce 2017 nové, v pořadí 
již osmé dětské hřiště, které vzniklo v soused-
ství workoutu U Hájku. Nové pryžové dopadové 
plochy mají dva herní prvky na dětském hřišti 
V Prokopě a Na Stráni. Údržbu všech dětských 
hřišť, herních prvků i sekání trávy zajišťuje 
Čelákovická sportovní, příspěvková organizace.

Cvičební stroje pro seniory

Město Čelákovice ve spolupráci s Čelákovickou 
sportovní a se společnostmi AVE odpadové 
hospodářství a ZEMOS AGRO Sedlčánky za-
koupilo celkem osm posilovacích strojů Colmex 
nejen pro seniory. Rozmístěny byly po celém 
městě na čtveřici míst s tím, že na každém 
stanovišti lze procvičit jak horní, tak dolní část 
těla. Celkové náklady činily 280 tisíc korun.

Plán rozvoje sportu v Čelákovicích do roku 

2030

Současné vedení města věnuje podpoře spor-
tu zvýšenou pozornost. V souladu se zákonem 
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, bude zpra-
cován nově zřízenou pracovní skupinou Plán 
rozvoje sportu v Čelákovicích do roku 2030. 
Tento dokument bude obsahovat zejména vy-
mezení oblastí podpory sportu, stanovení pri-
orit v jednotlivých oblastech podpory sportu, 
opatření k zajištění dostupnosti sportovních 
zařízení pro občany obce a určení prostředků 
z rozpočtu obce, které jsou nezbytné k naplnění 
plánu. Plán rozvoje sportu mají obce povinnost 
zpracovat dle zákona. V tomto plánu bude ře-
šena mimo jiné lokalizace a následná výstavba 
nové sportovní haly ve městě, výstavba nového 
hřiště v areálu Základní školy v Kostelní ulici po 
její dostavbě či připomenutí 100 let čelákovické-
ho fotbalu v roce 2021.

Takto by mohl vypadat nový sportovní areál u Základní školy v ulici J. A. Komenského po celkové rekonstrukci 
stávajícího sportoviště. Zdroj: Čelákovická sportovní, p. o.
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• Petr Studnička, místostarosta II

Investor stavby, kterým je Správa železniční 
dopravní cesty, informoval na ředitelském 
kontrolním dnu 9. října zástupce vedení města 
o nutnosti prodloužení uzavření podjezdu na 
silnici č. II/245 z důvodu havárie. Zároveň se 
předpokládá, že od prosince bude zprovoz-
něno nové ostrovní nástupiště pro veřejnost, 
ke kterému se bude chodit provizorním pře-

chodem od výpravní budovy. Tento přechod 
bude zabezpečený, a to buď závorami, nebo 
obsluhou. Obě možná řešení jsou v současné 
době v jednání a jejich cílem je dodržet veškeré 
bezpečnostní předpisy platné v drážní dopravě. 
Provizorní přechod bude vhodný i pro vozíčkáře 
či kočárky. Na veškerých přístupových cestách 
k vlakům budou prováděna různá zimní opat-
ření tak, aby se cestujícím nic nepřihodilo (např. 
zdrsnění povrchu, štěrkování).

Současné provizorní nástupiště u 2. koleje bude 
v provozu do začátku ledna příštího roku. Oba 
podchody nebude možné používat až do konce 
stavby, protože v nich budou probíhat dokon-
čovací práce. Vstupy do těchto podchodů bu-
dou řádně zajištěny, aby se dovnitř nikdo nedo-
stal a případně je neničil. 

V prosinci bude částečně zprovozněno ostrovní nástupiště v žst. Čelákovice

Foto: -ps-
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• Miloš Sekyra, místostarosta I, 
a V&M, spol. s r. o.

Původní záměr na dostavbu základní školy 

vznikl již v roce 2008 s předpokládaným za-

hájením stavby v roce 2010 a dokončením 

stavby v roce 2012. Z důvodů nedostatku fi-

nancí v rozpočtu města Čelákovic stavba ne-

byla zahájena. S ohledem na změnu legisla-

tivy bylo v srpnu 2016 vyhlášeno poptávkové 

řízení na revizi dokumentace pro provedení 

stavby dle současné legislativy. Doku-

mentace byla odevzdána v březnu 2017. Žá-

dost o dotaci byla odevzdána v srpnu 2017 

a stavební povolení bylo vydáno v září 2017. 

Podkladem pro vypracování projektové doku-
mentace pro územní řízení byly:
• Studie rekonstrukce a dostavby ZŠ „Ka-

menka“ v Čelákovicích, vypracovaná Vác-
lavem Filsakem v roce 2005;

• Studie rekonstrukce a dostavby ZŠ „Ka-
menka“ v Čelákovicích, zpracovatel Inprojekt 
Poděbrady, spol. s r. o., v roce 2008;

• Projekt víceúčelové sportovní haly BIOS vy-
pracovaný KPÚ Praha v roce 1983;

• Pasport budovy „Kamenka“;
• Projekt přístavby školy, zpracovatel Elek-

troprojekta Praha v roce 1992;
• Projekt odstranění havarijního stavu nové bu-

dovy školy, zpracovatel Inprojekt Poděbrady, 
spol. s r. o., v roce 2005;

• Projekt rekonstrukce ústředního vytápění ZŠ 
Kamenka, zpracovatel Moopex Praha v roce 
2005;

• Výškopisné a polohopisné zaměření parku 
u ZŠ „Kamenka“, zpracovatel Geostar Praha 
v roce 2005;

• Technické podklady pro zpracování staveb-
ních programů k rekonstrukci a modernizaci 
škol a školských zařízení vydané MŠMT ČR 
v roce 1998. 

Projekt pro územní řízení byl zpracován 
společností Inprojekt, spol. s r. o., Ostende 87/II, 
Poděbrady. 

Předmětem územního rozhodnutí byla dostavba 
objektu Základní školy Kamenka v Kostelní ulici 
v Čelákovicích. Dostavba sestává z třípodlažní 
učebnové části, tělocvičny, stavebních úprav 
stávajících objektů, zpevněných ploch a přípo-
jek a přeložek inženýrských sítí.
Cílem programu, a tedy i projektu, je navýšení 
kapacity Základní školy Čelákovice, Kostelní 
457, příspěvková organizace, aby mohla být 
plně uspokojena neustále se zvyšující se po-
ptávka po základním vzdělávání ve městě.

Základní údaje stavby

Zastavěná plocha  1 307 m2

Užitková plocha 2 736 m2

Čistá užitková plocha 1 990 m2

Plocha komunikací 746 m2

Obestavěný prostor celkem 14 068 m3

z toho: 
Učebnová část 11 305 m3

Tělocvična 2 375 m3

Spojovací chodba 214 m3

Spojovací krček 174 m3

Zdroj: V&M, spol. s r. o., Liberec

Související investice s dostavbou objektu zá-
kladní školy dle projektu pro územní řízení byly:

• přeložení trasy splaškové kanalizace od 
domu č. p. 1414 do ul. Matěje Červenky nebo 
Sukovy;

• změna odkanalizování objektu tělocvičny 
BIOS;

• demolice stávajícího objektu základní školy 
CHANOS, dále staré kotelny, družiny a bytu 
školníka;

• přeložky nebo vybudování nových inženýr-
ských sítí v areálu základní školy.

Soutěž na dokumentaci pro stavební povolení 
a dokumentaci pro provedení stavby vyhrála 
v roce 2009 firma V&M, spol. s r. o., Liberec, 
s předáním dokumentace pro stavební povo-
lení v říjnu 2009. Stavební povolení bylo vydáno 
12. dubna 2010. Dokumentace pro provedení 
stavby byla předána v září 2010 s platností dva 
roky od nabytí právní moci. 
Z důvodů nedostatku financí v rozpočtu města 
Čelákovic stavba nebyla zahájena a stavební po-
volení propadlo. S ohledem na změnu legislativy 
bylo v srpnu 2016 vyhlášeno poptávkové řízení 
na revizi dokumentace pro provedení stavby dle 
současné legislativy. Poptávkové řízení vyhrála 
firma V&M, spol. s r. o., Liberec. Dokumentace 
byla odevzdána v březnu 2017. 

POPIS STAVBY

Areál základní školy se nachází v severový-
chodní části města v blízkosti seskupení 
stavebně a historicky významných budov (tvrz, 
kostel, fara), v sousedství parkové zóny u ra-
mene řeky Labe, na pozemcích, jejichž vlast-
níkem je město Čelákovice v k. ú. Čelákovice. 
Hlavní vstup do školy i vjezd do areálu je z ulice 
Kostelní, vedoucí z centra města. Školní poze-
mek přímo sousedí s farními objekty a pozemky 
římskokatolické církve, přičemž jeden z objek-
tů (bývalá stodola) ovlivňuje uspořádání budov 
a komunikací v areálu školy. 
Navrhovaná dostavba ve tvaru písmene „L“ 
je situována mezi stávající tělocvičnou halu 
„BIOS“ (šatnovou část) a starou budovu školy 
„Kamenka“. Půdorysný tvar reaguje na polohu 
stávajících budov školy na pozemku a na polo-
hu budovy na sousedním pozemku, která patří 
církvi. 
Dostavba je spojovacím dvoupodlažním krčkem 
napojena na „Kamenku“, spojovací chodba pak 
zajišťuje propojení se stávající šatnovou částí 
tělocvičny „BIOS“. Vstup do areálu školy mezi 
„Kamenkou“ a sousedním pozemkem zůstane 
zachován, napojí se na něj nové komunikace 

pro pěší, které vedou k bytu školníka, k zadní-
mu vstupu do školní družiny a k samostatné-
mu venkovnímu vstupu do tělocvičny. V dláž-
děné ploše mezi farním objektem (stodolou) 
a spojovací chodbou, která může sloužit jako 
přestávková plocha, bude ochráněn strom – 
jinan dvoulaločný. Součástí dostavby jsou i již 
proběhlé demolice některých nevyhovujících 
objektů, které uvolnily místo pro novou výstav-
bu. Zdemolovány byly objekt školní družiny 
včetně bytu školníka a objekt bývalé plynové 
kotelny a objekt CHANOS.

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Budova dostavby školy je navržena v klasickém 
duchu klasickou zděnou technologií s ohledem 
na stávající zástavbu, tzn. na původní budovu 
„Kamenka“, na kterou bezprostředně navazuje, 
na dostavbu školy i na objekt tělocvičny „BIOS“. 
Budova učebnové části má tři nadzemní pod-
laží a je nepodsklepená, valbová střecha sklo-
nu 30° má hřeben v úrovni hřebene pološtítů 
„Kamenky“. Tvar klasické budovy školy, s okny 
jako samostatnými otvory ve stěně, korespon-
duje s okolním prostředím, ve kterém je škola 
zasazena. Členění oken odpovídá oknům stáva-
jící dostavby školní budovy. Zdánlivé snížení 
hmoty dostavby zdůrazněním objemu dvou 
spodních podlaží (které odpovídá „Kamence“) 
plyne z optického potlačení třetího podlaží, 
které bude nepatrně zasunuto a obloženo ke-
ramickým materiálem ve shodném odstínu jako 
tašková střešní krytina. Stěny budou omítnuty 
ve světle béžovém odstínu, který je použit na 
hlavním průčelí „Kamenky“ (spolu se světle še-
dou) a doplní světle žlutý odstín dostavby z let 
1992–1993. Okna budou hnědá obdobně jako 
na stávající zástavbě. 
Spojovací krček bude mít prosklený fasádní 
plášť stíněný předsazenou fasádou z hranol-
ků ze světlého dřeva na svislo. Tato fasáda 
vytvoří neutrální přechod mezi budovou „Ka-
menky“ z konce 19. stol. a současnou budovou 
dostavby. Konstrukce proskleného fasádního 
pláště bude tmavá, aby spolu se zasklením tvo-
řila jednu plochu. Dostavba tělocvičny opakuje 
členění stávající tělocvičny „BIOS“ (zvýraznění 
atiky a nároží) v světlých béžových a šedých 
odstínech. 
 
DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Obě křídla budovy navržené dostavby tvoří dis-
poziční trojtrakt se střední chodbou. Hlavní ko-
munikační prostor se schodištěm a s výtahem 
je situován na konci delšího východního křídla 
budovy, druhé schodiště je v kratším severním 

Dostavba Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace

Severní pohled na novou budovu základní školy. Zdroj: odbor správy majetku a investic
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křídle. Budova dostavby školy bude provozně 
propojena se stávajícím objektem staré ško-
ly spojovacím dvoupodlažním krčkem, který 
zároveň vyrovná rozdílnou výškovou úroveň 
jednotlivých podlaží staré školy a dostav-
by – 2. nadzemní podlaží dostavby bude po-
mocí vloženého přímého schodiště spojeno 
s podestou schodiště ve staré škole. Spojova-
cí chodbou je zajištěno spojení se stávající 
šatnovou částí tělocvičny „BIOS“. Žáci proto 
nemusí přecházet v průběhu vyučování ven-
kovním prostorem, ale mohou projít vnitřními 
schodišti a koridory celý areál (od tělocvičny až 
po jídelnu). 
V 1. nadzemním podlaží je v objektu dostav-
by navrženo jedno oddělení školní družiny 
a čtyři kmenové učebny. Pro vstup do druži-
ny lze použít spojovací krček s návazností na 
průchozí šatnu, nebo lze využít zadní vstup 
na přestávkový dvůr. V 1. nadzemním podlaží 
jsou dále umístěny kabinety. Ve 2. nadzemním 
podlaží je sedm kmenových učeben a kabinety 
1. stupně (přemístěné z objektu „CHANOS“). 
Ve 3. nadzemním podlaží jsou čtyři kmenové 
učebny, odborná učebna a kabinety. Dále 
je v tomto podlaží studijní centrum pro žáky 
2. stupně (knihovna, studovna, víceúčelová pra-
covna). 
Učebny jsou navrženy ve dvou velikostech – asi 
60 a 40 m2. Tyto velikosti při počtu žáků ve třídě 
15–25 zajišťují dostatečnou variabilitu pro sou-
časný i budoucí stav, což je pro provoz školy 
důležité např. vzhledem ke kolísajícímu počtu 
žáků ve školní družině a k proměnlivým poža-
davkům na doplňkovou školní činnost. 
V každém podlaží jsou záchody a umývárny 
žáků i WC pro osoby užívající vozík pro invalidy 
a WC a sprchy učitelů. V 1. nadzemním podla-
ží je umístěn byt pro školníka velikosti 3+kk se 
samostatným vstupem z venkovního prostoru 
a zároveň s možností vstupu přímo do prostor 
školy. Nová tělocvična s rozměry 12 x 24 m 
naváže na stávající šatny a umývárny pro cvi-
čící, přístup do nové i původní tělocvičny bude 
zajištěn spojovací chodbou. Na střeše tělocvičny 
je umístěna strojovna VZT pro větrání tělocvičny 
přístupná ze skladu v 3. nadzemním podlaží.

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 

Areál základní školy Kamenka je v současné 
době odkanalizován do jednotné kanalizační 
stoky v ulici Kostelní. V areálu školy je stávající 
jednotná areálová kanalizace, do které jsou za-
ústěny svody budov, splaškové i dešťové a deš-
ťové vpusti odvodňující zpevněné plochy. Větší 
část areálové kanalizace je napojena na uliční 
stoku přípojkou vedenou vjezdem do areálu 
u č. p. 28. Menší část, tj. byt školníka a dva svo-
dy ze školní budovy, jsou zaústěny do přípojky 
vedené přes sousední pozemek č. 1581/1. 
V rámci projektu „Odstranění havarijního stavu 
objektu základní školy“ byla vyprojektována 
první část areálové dešťové kanalizace v areálu 
školy. V rámci stavby nové budovy bude prove-
dena rekonstrukce areálové kanalizace, jejíž 
součástí bude sjednocení odvádění splaškových 
odpadních vod do jižní přípojky u č. p. 28, vybu-
dování oddílné kanalizace v areálu v návaznosti 
na areálovou dešťovou kanalizaci vyprojek-
tovanou v rámci akce „Odstranění havarijního 
stavu objektu základní školy“. Všechny budovy 
areálu budou na novou, oddílnou areálovou 
kanalizaci přepojeny. 

VODOVOD 

V areálu školy je v současné době areálový roz-
vod napojený na vodovodní přípojku ukončenou 
ve vodoměrné šachtě ve vjezdu v ulici Kostelní, 
na jižní straně areálu školy. Z areálového roz-
vodu jsou napojeny jednotlivé budovy. V rámci 
výstavby nové budovy je navržena celková re-
konstrukce areálového vodovodu s tím, že bude 
odstraněno rizikové vedení vodovodu pod bu-
dovou školy v místě stávající trafostanice. Nové 
vedení areálového vodovodu je navrženo do 
vjezdu u č. p. 28. 

PLYNOVOD 

Areál školy je napojen středotlakou přípojkou 
z ulice Matěje Červenky. Na hranici pozemku 
je sloupek měření a regulace plynu. Dále je 
veden nízkotlakový plynovod areálem školy 
do kotelny v suterénu budovy školy. Z důvodu 
přístavby školy bude část potrubí plynovodu 
přeložena. Potrubí bude provedeno v soula-
du se stávajícím stavem. V projektovaném 
objektu bude na plynovod napojen pouze byt 
školníka. 

TEPLOVOD 

V suterénu objektu školy je stávající plynová 
kotelna, osazena dvěma kotli o výkonu 2 x 
300 kW. Tato kotelna zásobuje teplem a tep-
lou užitkovou vodou všechny objekty v areálu. 
Z kotelny je proveden rozvod předizolovaným 
potrubím do jednotlivých objektů, kde jsou pro 
vytápění osazeny směšovací stanice. Z důvodu 
výstavby nového objektu bude část potrubí tep-
lovodu přeložena. Přeložka teplovodu je rovněž 
z předizolovaného potrubí v dimenzích dle 
stávajícího stavu. Ze stávajícího rozvodu bude 
nově napojen projektovaný objekt. 

ELEKTŘINA 

Měření spotřeby pro celý areál školy je stáva-
jící v hlavním rozvaděči umístěném v hlavní 

rozvodně vedle distribuční trafostanice 22/0,4 
kV ČEZ i jižního štítu stávající budovy Ka-
menky. Napájecí kabel pro areál školy je veden 
vnitřkem objektu nové a staré školy, zbytek 
trasy v zemi. Nový byt správce (školníka) bude 
napojen samostatným kabelem z hlavní rozvod-
ny, současně bude nově napojen samostatným 
kabelovým přívodem z hlavní rozvodny stávající 
objekt BIOS.

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Areál základní školy má hlavní přístup z Kostelní 
ulice – vstup pro žáky a učitele a další za-
městnance školy, dále vjezd na jižní straně 
u nové školní budovy a přístup do družiny 
a k bytu školníka na severní straně u staré 
školní budovy. Všechny uvedené vstupy budou 
i po dostavbě školy zachovány a využity. Ved-
lejší příjezd do areálu školy a chodník severně 
podél haly BIOS je z ulice Matěje Červenky na 
východní straně – a vjezd zůstane zachován 
a pěší přístupový chodník bude přebudován na 
příjezdovou cestu pro eventuální požární zásah 
ze severní strany. 
Komunikace a zpevněné plochy v areálu školy 
se prakticky provedou nové – při stavbě vlastní-
ho objektu školy a přeložkách inženýrských sítí 
se stávající plochy zničí. Asfaltová komunikace 
propojí jako dosud ulice Kostelní a Matěje Čer-
venky, dlážděné chodníky umožní pěší pohyb 
a možnost shromáždění v areálu. Plocha vzniklá 
po demolici učebního pavilonu CHANOS bude 
využita pro vybudování školního hřiště. 

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ

Součástí dostavby základní školy je i z dotace 
hrazená výstavba nového školního hřiště, na 
které se v současné době bude zpracovávat 
samostatná projektová dokumentace. Ta se 
bude zabývat výškopisným a polohopisným za-
měřením zájmového území, hydrogeologickým 
průzkumem či sportovními plochami.

Na školním hřišti, které vznikne na místě zdemolovaného objektu CHANOS, je plánováno vybudovat běžecký ovál, 
rovinku, prostor pro skok daleký a víceúčelovou hrací plochu. Zdroj: odbor správy majetku a investic



str. 10 listopad 2017str. 10 listopad 2017

ZPRÁVY Z RADNICE
Přivítáni do života byli tito noví občánci města Čelákovic

Foto: Jiří Suchý

Mikuláš Kurel, Zuzana Krejcárková,
Emilie Šulcová,

Karolína Šťastná, Mirek Vodička, Tobiáš Přichystal,
Karina Kobková,

Matyáš Sixta, Štěpán Marek 
a Sebastián Došek.

v sobotu 23. září 2017 v sobotu 14. října 2017

Jakub Bareš, Oscar Patrik Labič, Zuzana Veselá, Zuzana Tytlová, 
Martin Křížek, Karel Pekař,

Jiří Königsmark, Věra Šimkaninová,

Matouš Kamarád, Běla Šejnohová, Jan Marek, Julia Vaňková 
a Jindřich Tomeček.
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• Miroslav Opa, zastupitel

Místní poplatky by měly primárně 
sloužit k pokrytí služeb, které 
svým občanům město poskytuje. 
Neměly by se stát další více či 
méně skrytou daní. Rozhodně 
tedy nepodporuji zavádění žádné-
ho dalšího místního poplatku. 
Naopak bychom měli zvážit zru-
šení poplatku z ubytovací kapa-
city, který je do určité míry právě 
tou skrytou daní a u kterého navíc 
vybraná částka pravděpodobně 
ani nepokryje administrativní 
náklady. V případě již existujících 
poplatků provedeme v rámci 
aktivit finančního výboru Zastupi-
telstva města srovnání jejich výše 
s okolními obcemi. Na základě 
tohoto srovnání budeme navr-
hovat případné změny ve výši a ve 
struktuře poplatků. Pro následující 
období bude potřeba upravit výši 
místního poplatku za svoz odpadu 
a zohlednit tak nově zaváděný 
svoz biologicky rozložitelného 
odpadu. V tomto případě musíme 
být obzvlášť pečliví a nastavit po-
platek tak, aby smysluplně přispěl 
k pokrytí nákladů města 
a byl adekvátní 
a konkurenceschopný ve srovnání 
s běžnou praxí okolních obcí.

Zastupitelé zvolení za ANO 2011 
se k tématu nevyjádřili.

Zastupitelé zvolení za PRO Č se 
k tématu nevyjádřili.

• Petr Bařina, zastupitel
Poplatky! Daně! Zvyšovat! Nové!
Opakující se snahy. Snahy co 
nejvíce zatížit a obrat všechny ob-
čany, podnikatele, mladé rodiny, 
důchodce.
Říkám: Ne! Proč?
1. Celkové daňové zatížení, 
17. nejvyšší na světě! Mezd, 
8. nejvyšší na světě! Podnikate-
lů, jedno z nejvyšších na světě! 
Spotřební daně u benzínu, cigaret, 
alkoholu, jedny z nejvyšších! 
Vysoké poplatky za odpad, vodné, 
stočné, energie.
2. Jak ty peníze stát, obce vybírají 
a kde ty peníze jsou?
Zdravotnictví nic moc, školství 
zanedbané, po silnicích se nedá 
jezdit. Miliardy peněz propadnou 
a ztratí se v neprůhledných 
a předražených státních zakáz-
kách.
Je nám to jedno?
V okolních zemích se postaví 
ročně víc km dálnic a za poloviční 
cenu než u nás! Kam se ztrácí 
stovky miliard z kasy státu, měst 
a obcí? Kdo jednou bude platit ty 
ohromné dluhy? Jak dlouho bude 
takhle špatně hospodařit stát?
Ne další poplatky! Ne jejich zvy-
šování! Ne vyšší domovní daň! Ne 
změny poplatků!
Lepší výběr! Lepší hospodaření 
s penězi, které od každého z nás 
vyberete!

• Renata Fialová, zastupitelka

Vzhledem k opravdovým problé-
mům města mi toto téma přijde 
skoro zavádějící.
To neznamená, že není důležité, 
ale teď věnujme pozornost oprav-
dovým problémům.

Zastupitelka zvolená za KSČM se 
k tématu nevyjádřila.

• Tomáš Janák, zastupitel

Další „šalamounská otázka“. 
Zvláště v dnešní době, kdy jsou 
lidé už dost zatíženi všelijakým 
placením, nevidím prostor pro 
změny, a když tedy, tak určitě 
směrem vedoucím ke zjednodu-
šení. V tuto chvíli by asi stačilo
mít v rukou účinný nástroj, již 
zavedené poplatky efektivněji 
vybírat. Na mysli mám např. 
poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. Když se 
povede městu tento poplatek 
účinněji inkasovat od všech 
obyvatel fyzicky se zdržujících na 
katastru města, tak snad ani ne-
bude třeba nic dalšího vymýšlet. 
Musíme se však vrátit na úplný 
začátek, co se procesu finančního 
toku týče, kde vstupem je právě 
diskutovaný poplatek občana. Zá-
sadní prostor pro změnu se totiž 
nachází na opačném konci tohoto 
řetězce, kde město už konečně 
musí účelně, hospodárně 
a transparentně vynakládat 
finanční prostředky. A když 
budeme přesto chtít dále zvyšovat 
příjmy do městské pokladny? 
Zaveďme poplatek za neplnění 
předvolebních slibů.

Otázka
Jaké změny byste 

navrhli ve výběru 

místních poplatků?

ZASTUPITELSKÁ ARÉNA
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Výroční cena je prestižním oceněním města Če-
lákovic, které je udělováno jednou ročně osobě, 
která významným způsobem ovlivnila některé 
obory lidské činnosti, významným způsobem 
působila ve prospěch občanů našeho města, ší-
řila dobré jméno našeho města doma i ve světě. 
O tom, komu je cena udělena, rozhoduje Zastu-
pitelstvo města.
Součástí ocenění je také pozoruhodné umě-
lecké dílo pana Michala Burdy symbolizující 
„Domov na Labi“. Skleněná plastika se stříbrnou 
plaketou, kterou autor navrhl jako zvětšeninu 
otisku pečetidla rychtářského práva primase 
Ježdíka z roku 1631.
První Výroční cenu v dějinách Čelákovic získal 
v roce 2012 pan Bohumír Hanžlík za významný 
přínos k rozvoji školství a kultury ve městě.
Držitelkou druhé Výroční ceny je paní Věřa 
Gissingová-Diamantová. Z vděčnosti za ší-
ření dobrého jména Čelákovic po celém světě 
ji Zastupitelstvo města Čelákovic ocenilo dne 
26. června 2013. Cenu jí předali zástupci města 
přímo v jejím bydlišti ve Velké Británii. Paní Gis-
singová je jedním z tzv. Wintonových dětí a na-
psala velmi zajímavou knihu Perličky dětství.
V pořadí třetí Výroční cenu města Čelákovic, a to 
za rok 2015, udělilo Zastupitelstvo města dne 
24. června 2015 pateru Richardu Scheuchovi za 
dlouholetou obětavou službu věřícím města.
Čtvrtým laureátem je pan Miloš Fridrich, který 
byl oceněn v roce 2016 za aktivní, věrnou službu 

a celoživotní úsilí o rozvoj Sboru dobrovolných 
hasičů města Čelákovic.
Nyní mezi držitele Výroční ceny města Čelákovic 
patří další dáma. Zastupitelé dne 28. června 
2017 udělili v pořadí pátou cenu za významný 
přínos k rozvoji základního a středního školství 
ve městě a mimořádné zásluhy o vznik Gym-
názia Čelákovice paní Věře Šumanové.
Na charitativní účel bylo tentokrát darováno 
38 200 Kč, a to obecně prospěšné společnosti 
Život dětem, jejíž ředitelka Maria Křepelková 
osobně v Kulturním domě městu za dar podě-
kovala.
Po oficiální časti večera zazněly v podání zpě-
vačky DASHY za doprovodu skupin PAJKY 
PAJK a EPOQUE QUARTET např. hity Man in 
the Mirror (Michael Jackson), Halo (Beyoncé), 
New York, New York nebo Řeka lásky známá 
od Marie Rottrové.
Slavnostním večerem v Kulturním domě 
provázel moderátor Josef Prokop, který jménem 
organizátorů požádal o zamyšlení nad nominací 
osobnosti vhodné pro udělení Výroční ceny roku 
2018.
Termínem pro předání Výroční ceny je stanoven 
den státního svátku 28. říjen a příští rok to bude 
přesně sto let od rozpadu monarchie a vzniku 
nového, samostatného československého státu.
Město Čelákovice si vás dovoluje pozvat 
již nyní na příští, o to významnější slavnostní 
večer.

Výroční cena města Čelákovic 2017
• Dagmar Vitáčková, odbor školství, informací a kultury

V pořadí pátým držitelem ocenění Výroční cena města Čelákovic, a to za rok 2017, je za vý-

znamný přínos k rozvoji základního a středního školství ve městě a mimořádné zásluhy o vznik 

Gymnázia Čelákovice paní VĚRA ŠUMANOVÁ.

Cenu převzala z rukou starosty města v sobotu 28. října 2017 v Kulturním domě na slavnost-

ním večeru s koncertem zpěvačky DASHY za doprovodu skupin PAJKY PAJK a EPOQUE 

QUARTET pod vedením Martina Kumžáka.

Posláním o. p. s. Život dětem je pomoc 
nemocným, handicapovaným a opuštěným 
dětem v rámci celé České republiky, které se 
ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují od-
bornou pomoc a podporu svého okolí.
Chcete přispět také? Poskytnout finanční dar 
v jakékoliv výši je možné na dárcovský účet: 
83297339 / 0800 nebo např. odesláním dár-
covské SMS ve tvaru: DMS ZIVOTDETEM 30 
na tel.: 87 777 (odečtená částka 30 Kč, o. p. s. 
obdrží 29 Kč).
Více informací o nadaci se dočtete 
na www.zivotdetem.cz.

Nominujte osobnost hodnou Výroční ceny roku 2018
Nominace se předávají dle pravidel „Statutu Výroční ceny města“ od ledna 2018, nejpozději však do 
31. března 2018. Veškeré podrobnosti k Výroční ceně města – statut, tiskopis návrhu, o skleněné 
plastice, o laureátech, o jednotlivých ročnících včetně TV záznamů – získáte na webových stránkách 
města: http://www.celakovice.cz/cs/mesto/vyrocni-cena.

Koncert zpěvačky DASHY za doprovodu skupin PAJKY PAJK a EPOQUE QUARTET pod vedením Martina Kumžáka. 
Foto: Jiří Suchý

Věra Šumanová se skleněnou plastikou a podpis 
v pamětní knize.

Maria Křepelková, ředitelka obecně prospěšné 
společnosti Život dětem.



str. 13www.celakovice.czwww.celakovice.cz

ZPRÁVY Z RADNICE
VĚRA ŠUMANOVÁ – laureátka Výroční ceny města Čelákovic 2017

• navrhovatelé

Věra Šumanová se narodila 27. listopadu 1939. Své dětství prožila v České Skalici a od roku 

1975 žije v Čelákovicích. V revolučním roce 1989 se angažovala ve městě, ale i v rámci okresu 

a kraje v hnutí Občanské fórum. V letech 1989–1990 přispěla k bezproblémové transformaci 

základního školství ve městě a zasloužila se zvlášť významným způsobem o vznik Gymnázia 

Čelákovice, které od roku 1994 do roku 2006 řídila. V letech 1990–1998 působila v městské 

samosprávě jako zastupitelka a radní.

Gymnázium absolvovala v Náchodě a po 
maturitě pracovala jeden rok jako dělnice 
v textilní továrně v České Skalici. Následně 
byla zaměstnána jako školní družinářka ve 
Velkém Poříčí u Hronova, poté pracovala jako 
učitelka 1. stupně základní školy. Pedagogickou 
maturitu absolvovala dálkově v Hradci Králové. 
V roce 1962 se vdala za manžela Vladimíra 
a žili v Broumově. Manželé Šumanovi půso-
bili v amatérském divadelním souboru KLA-
DIVADLO, se kterým Věra Šumanová dokonce 
jednou zvítězila v soutěži Jiráskův Hronov. Díky 
politickému vývoji v zemi dostal soubor KLA-
DIVADLO nabídku k přestěhování do Kadaně, 
kde probíhala tzv. stavba mládeže Tušimice. 
Všichni členové souboru dostali nabídky za-
městnání a pět z nich, kteří byli učitelé, působili 
na jedné základní škole. 
Po narození dcery v roce 1963 se musela Věra 
Šumanová rozhodnout, zda bude působit jako 
profesionální herečka, či bude studovat. Před 
„kočovným“ životem herců dala přednost studiu 
a dodnes považuje toto rozhodnutí za správné. 
V roce 1970 dokončila na Přírodovědecké fakul-
tě Univerzity Karlovy v Praze dálkové studium 
v oboru Chemie odborná a získala titul magistr.
V roce 1969 byla Věra Šumanová na mateřské 
dovolené a její manžel ztratil práci kvůli poli-
tickým názorům. V roce 1971 se manželé Šu-
manovi s rodinou přestěhovali za manželovou 
prací do malého bytu v Praze. V letech 1967 
a 1974 se manželům narodili dva synové. A pro-
tože se byt skládal pouze ze dvou pokojů, ve 
kterých žilo pět osob, v roce 1975 se přestě-
hovali do Čelákovic. Od té doby žijí Šumanovi 
v rodinném domku v ulici Majakovského v loka-
litě Za Dráhou.
Věra Šumanová působila v čelákovickém škol-
ství v letech 1979–2006. V roce 1979 začala 
pracovat v základní škole v ulici Rudé armády 
(J. A. Komenského), první rok učila 5. ročník, poté 
působila na 2. stupni a vyučovala chemii a bio-
logii. Vzhledem k tomu, že škola měla již 1 200 
dětí, bylo rozhodnuto o jejím rozdělení na dvě 
školská zařízení a Věra Šumanová poté pracova-
la v základní škole v ulici Hakenově (Kostelní).
V roce 1989 došlo v Československu k výraz-
ným politickým změnám. I v Čelákovicích pů-
sobilo Občanské fórum a Věra Šumanová se 
v tomto hnutí angažovala nejen ve městě, ale 
i v rámci okresu a kraje. V důsledku podobné 
aktivity manžela nejmladší syn toto období 
shrnul do jedné věty: „Revoluce mi vzala rodinu.“
V lednu 1990 probíhaly volby nových ředite-
lů základních škol, a přestože Věra Šumanová 
působila na „Kamence“, byla oslovena učiteli 
„Nové školy“, například Evou Kadlečkovou či 
Milošem Bukačem, aby kandidovala do funkce 
ředitelky školy. Byla zvolena a největší nadšení 
v ní vzbuzovala představa, že bude moci vybu-
dovat „školu přátelskou dětem“.

V letech 1990–1998 se Věra Šumanová anga-
žovala také v samosprávě města, byla členkou 
Zastupitelstva a Rady města Čelákovic. Na 
počátku 90. let 20. století byla Radou města 
pověřena usilovat o vznik střední školy v Čelá-
kovicích. Přestože se jednalo o velmi náročnou 
administrativu, nutná jednání s Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy i s dalšími 
subjekty, tento úkol se podařilo splnit a Gym-
názium Čelákovice bylo zřízeno ke dni 1. září 
1994. Dnes neexistuje v České republice město 
s více než 10 000 obyvateli, ve kterém by nebyla 
střední škola.
Následně bylo největším úkolem vytipování 
vhodných pedagogů, kteří budou ochotni pra-
covat na projektech, cestovat do zahraničí a se-
bevzdělávat se, a splní tak očekávání žáků nově 
budovaného gymnázia. V prvním roce existence 
se podařilo na gymnáziu otevřít tři třídy v os-
miletém cyklu a jednu třídu ve čtyřletém cyklu. 
V druhém roce byly otevřeny další dvě třídy, 
čímž se postupně začala naplňovat kapacita os-
miletého gymnázia se zaměřením na všeobecné 
vzdělání.
Během prvního roku činnosti gymnázia působi-
la Věra Šumanová souběžně jako ředitelka zá-
kladní školy i gymnázia v ulici J. A. Komenské-
ho, v letech 1995–2006 byla 11 let ředitelkou 

Gymnázia Čelákovice. Přitom celých třináct let, 
kdy už mohla odejít do důchodu, ve své funkci 
přesluhovala a usilovala o rozvoj středního škol-
ství v našem městě. Během výkonu své funkce 
se také podílela na dostavbě budovy základní 
školy a gymnázia v ulici J. A. Komenského, 
pro kterou se jí podařilo získat dotaci od Mi-
nisterstva financí. Po dobu stavby gymnázium 

Věra Šumanová – laureátka Výroční ceny města Čelákovic 2017. Foto: Jiří Suchý

působilo v náhradních prostorách ve Střední 
odborné škole v ulici U Učiliště. Jednalo se 
o náročné období, během kterého bylo třeba 
zabezpečit chod obou škol. Dostavba objektu 
byla dokončena v roce 2002. K tomuto období 
paní ředitelka Šumanová uvádí, že se vše po-
dařilo zvládnout díky aktivitě a iniciativě řady 
spolupracovníků a dodává: „Chvalte, to mají 
lidé rádi.“
Ve své tvůrčí činnosti se více než 10 let podíle-
la na vydávání každoročního Almanachu gym-
názia. V jiném období své pedagogické činnosti 
získala státní cenu za projekt „Pedagogické 
čtení“, jehož podstatou byly možnosti ovlivně-
ní profesní orientace žáků základní školy. Ten-
to čtyřletý projekt úspěšně realizovala ve třídě, 
ve které byla třídní učitelkou. V oblasti školství 
podporovala i celou řadu dalších aktivit, na-
příklad projekt Zdravá škola, jehož byla meto-
dikem, a byla členkou celostátního poradního 
sboru.
V období starobní penze je členkou v golfových 
klubech v Poděbradech a ve Staré Boleslavi, 
kde působí také jako golfová rozhodčí. Mezi její 
koníčky patří vedle golfu ještě péče o zahradu.
Stará se o manžela, má tři děti, z nichž dce-
ra žije v Čelákovicích a synové v Praze, a má 
sedm vnoučat.
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Čelákovický „železničák“

Původní jednokolejný most z počátku 70. let 
19. století měl čtyři přímá mostní pole. Dvě říční 
a dvě inundační na pravém břehu Labe. Po 35 
letech provozu byl zásadně zrekonstruován. 
Dvě přímá říční pole byla nahrazena obloukový-
mi příhradovými nosníky nýtovanými na místě, 
uloženými na zvýšené pilíře obložené kameny. 
Zároveň byla na budoucí zdvojkolejnění trati při-
pravena také šířka pilířů. K uložení souběžné 
mostní konstrukce stejného typu s druhou ko-
lejí na připravené pilíře ale došlo až počátkem 
20. let 20. století. Od té doby má tedy most 4 
oblouková pole říční a 4 přímá pole inundační. 
Uvádí se, že celková délka mostu je 166,2 m a šířka 
16 m. Tato převzatá čísla jsem se neodvážil ověřit. 
Zastavila mě tabule s nápisem Zákaz vstupu.
Za dobu své dosavadní existence byl most 
svědkem mnoha změn svého okolí, činnos-
tí, zajímavých radostných i smutných udá-
lostí a příhod. Byl situován do míst, kde od 
18. století při ústí jednoho ze zdejších potoků do 

Labe vznikala poněkud odloučená část našeho 
města. Pohledem do mapy z 19. století zjistíte, 
že tehdy bylo z Čelákovic do Jiřiny „dost dale-
ko“. Možná proto měla Jiřina až do roku 1908 
s tichým souhlasem „čelákovických“ něco jako 
vlastní zastupitelstvo. „Společenským“ centrem 
Jiřiny byla od doby jejího vzniku již zmíněná hos-
poda, rybárna a s nimi i přívoz přes Labe, který 
si předávala z pokolení na pokolení až do 70. let 
20. století jedna rodina.
V souvislosti s opravou jezů byla v říjnu 2012 
mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi uměle 
snížena hladina Labe o více než 2 m. Snížení 
hladiny odhalilo mnoho zajímavostí. Jednou 
z nich byly zbytky konstrukce bývalého jezu pod 
železničním mostem, přes který odbočovalo 
do 30. let 20. století jedno ze dvou zdejších 
labských ramen směrem k chráněnému úze-
mí lužního lesa Lipovka. Vytvářelo spolu s ra-
menem směřujícím k čelákovickému mlýnu 
velký ostrov sahající skoro až ke Káranému. 

Konstrukci jezu tvořilo několik řad dubových 
pilot zaražených okovanými hroty do labské-
ho dna. Prostor mezi piloty vyplňovalo kamení 
a zemina. Jez vyrovnávající vodní hladiny roz-
dvojujícího se Labe pod železničním mostem byl 
oblíbené místo skokanů – návštěvníků Českého 
Grada ve 20. a 30. letech 20. století. Po regula-
ci Labe v čelákovickém úseku, včetně dokon-
čení výstavby zdymadla, Grado zaniklo. Pláže 
postupně ubývaly opevňováním říčních břehů. 
Jedna z posledních bývala ještě v 50. letech na 
pravém břehu Labe mezi mostem a přívozem.
Zásadní změna přišla v 60. letech 20. století. Pří-
voz pana Bodláka byl přestěhován na opačnou 
stranu mostu směrem po proudu, pláž zrušena, 
břeh opevněn lomovým kamenem a přístup na 
krásnou květnatou louku s mnoha motýly mezi 
tůní Václavka a železničním náspem zatarasen 
materiálem vytěženým v 70. letech z labské-
ho dna podvodním bagrem Komatsu při pro-
hlubování jiřinské plavební úžiny. Most býval 
i svědkem lidských radostí z pohybu na zamrzlé 
řece. Po ledě se proháněli nejen kluci, ale také 
aktivní sportovci. Na průzračném bezpečném 
ledu mezi mostem a přívozem trénovali vytrva-
lostní běžci, kteří v zimě místo treter navlékali 
boty s „dlouhými noži“.
Ještě v polovině 60. let bylo pod železničním 
mostem přístaviště velkých pískařských 
lodí, k němuž přiléhalo překladiště labské-
ho štěrkopísku. Tato zařízení byla dědictvím 
po firmě Bukovský, která přišla do Čelákovic 
v roce 1938 „bagrovat strojně“. Do té doby se 
tady a všude kolem, např. v Káraném a Tou-
šeni, písek těžil ručně. Ze dna řeky ho pískaři 
nabírali perforovanými „šoufky“ na dlouhých 
bidlech a sypali do pramic. Plnou loď pak mu-
seli dopravit – bidly nebo lany, v lepším přípa-
dě splutím – k vykládce. Pak zbývalo „jen“ vy-
vézt písek na břeh dřevěným kolečkem. Jedno 
z vykládacích míst bývalo pod kostelem Nane-
bevzetí Panny Marie. Pan Bukovský na to nešel 
„od lesa“, ale přímo z vody. Těžil štěrkopísek 
plovoucím korečkovým bagrem až do hloubky 
6 m nejprve na Řehačce. Tam i po znárodnění 
už pod hlavičkou Povltavského průmyslu ka-
mene do let 1952–1953. Pak do 60. let bagroval 
jezero v Ostré. Mezitím, podle zadání, prohlu-
boval jeho bagr labské koryto v okolí Čelákovic. 
Štěrkopísek vytěžený ze dna se přímo z bagru 
sypal do přistavených velkých člunů o nosnosti 
až 30 t. Několik takto naplněných člunů odvlekl 
pak motorový remorkér k překladišti pod jiřinský 
most. Po vyložení do výklopných vozíků odvá-
žel písek kolejový traktor po úzkokolejné dráž-
ce k výsypce do nákladních automobilů u že-
lezničního podjezdu v Přístavní ulici, nebo se 
materiál z lodí překládal pásovým dopravníkem 
přímo do železničních vagonů.

Starý dobrý čelákovický železniční most v Jiřině. Když ho stavěli, rekon-

struovali a rozšiřovali, chodívali určitě lidé z rakouské Severozápadní dráhy 

a později lidé od Československých státních drah na pivo do hospody 

U Bodláků. Od těch dob už proteklo pod mostem hodně labské vody a obě-

ma směry po něm projelo nepočítaně osobních i nákladních vlaků.

Železniční most (rok 2016), který by po více než sto letech měl nahradit most nový. Foto: Kamil Voděra, 

www.ceska-mesta.cz

Dům, v němž od roku 1792 bývala hospoda U Bodláků 
v Jiřině, dosud stojí. Foto: soukromá sbírka

Překladiště písku pod mostem v 50. letech 20. století. 
Foto: soukromá sbírka

„Pan převozník“ Václav Bodlák s lodí na Labi v Jiřině 
v 60. letech 20. století. Foto: soukromá sbírka
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Jednoho dne koncem 50. let se u jiřinského 
přívozu na pravém břehu Labe nad železničním 
mostem objevili českoslovenští vojáci 13. tan-
kové divize z Mladé. Nechystali se k útoku, 
ale připravovali tank, tehdy ještě válečný typ 
T-34/85, na hluboké brodění, tj. k překonání 
Labe jízdou po jeho dně. Samozřejmě že na 
našem – jiřinském břehu sledovala akci spousta 
zvědavců. Příprava byla zdouhavá. Na tankovou 
věž byl nasazen kónický komín – i z dálky bylo 
vidět, že jsou čímsi utěsňovány spáry, jimiž by 
do tanku pronikala voda – na některé jeho části 
byly navlečeny nepromokavé „futrály“, výfu-
ky opatřeny klapkami, aby do motoru nevnik-
la voda výfukovým potrubím. My kluci jsme si 
naivně mysleli, že v komíně bude stát vojáček 
a taháním za provázky bude navigovat řidi-
če uvnitř. A nebyli jsme sami. Všichni zvědaví 
a vzrušení. Jen převozník pan Bodlák byl v kli-
du. Ze dna řeky mu vojáci vyzvedli a smotali 
dolní vodicí řetěz, vyklidili přístaviště na obou 
březích Labe – to na levém i od nás, „čumilů“ 
a akce mohla začít. Nikdo nevěděl, že vlastnímu 
brodění předcházelo pečlivé zjištění profilu dna 
v místě přejezdu, nácvik postupu a záchranné 
akce pro případ zastavení tanku při průjezdu 
řekou a bůhví co ještě. Konečně se tank po-
malu rozjel a mizel pod vodou za jejího hlasitého 
bublání. Na levém břehu se pomalu otočil, svými 
pásy trochu prohrábl přístaviště a pomalu zase 
zmizel pod vodou. Po vyjetí na druhý břeh z něj 
voda pořádně tekla – a jistě nejen z povrchu. 
Tímto prvním, úspěšným hlubokým broděním 
tanku T-34/85 vstoupily Čelákovice, tedy Jiřina 
a železničák, do poválečné historie českoslo-
venského tankového vojska.
Milovické tankové divizi se v Čelákovicích zalíbi-
lo. Jízdy po labském dně u železničního mostu 
cvičila pak s přestávkami každý rok. Od roku 
1961 to už byly tanky T-54AR (Řeka) v kon-
strukční úpravě pro hluboké brodění (trvalé 

těsnění, úchyty pro vodotěsné kryty, čerpadla 
k odsávání vody z kokpitu, zařízení pro orientaci 
pod vodou, moderní spojení, atd.). Při rychlosti 
proudu do 1,5 m/s mohly prý přejíždět vodní 
překážky v šířce do 1 000 m v hloubce až do 7 
m. To byl náš případ. Několik jich s doprovodem 
vždy přijelo po vlastní ose od sv. Václava, resp. 
od Lysé nad Labem, „železničák“ se bavil 
a vojáčci v tancích se potili i pod vodou. Kromě 
brodění tanků cvičili „milovičtí“ v Jiřině také 
řízení plovoucích vozidel a transportérů, a to 
bývala také zajímavá a napínavá podívaná.

Železniční most byl svědkem i mnoha dramatič-
tějších událostí. Samostatnou kapitolou by v této 
souvislosti mohlo být květnové povstání v roce 
1945. O tom jsme ale podrobně informovali již 
ve Zpravodaji v roce 2015, čísle 5. Jen stručně 
si proto dovoluji přpomenout půzkumnou akci 
bezpečnostní služby čelákovického revolučního 
národního výboru, provedenou 5. května 1945 
snad v souvislosti s podezřením, že Němci chtějí 
vyhodit most do povětří. Při ní byli na západním 

svahu železničního náspu zastřeleni německou 
stráží třiadvacetiletý Miroslav Mašek a o rok 
starší Zdeněk Aust. V těsné blízkosti mostu 
znemožnili čelákovičtí železničáři průjezdy ně-
meckých vojenských vlaků z Lysé nad Labem 
do Prahy. Dne 5. května rozebrali koleje před 
pancéřovým vlakem a o dva dny později zata-
rasili trať za mostem před vlakem s německými 
posilami. Památkou na tyto události jsou nejen 
pomníček připomínající oba čelákovické padlé, 
ale také dodnes patrná místa pro uložení náloží. 
Najdete je označená křížky na pravobřežních pi-
lířích mostu.
K dramatickým událostem na mostu docházelo 
i v mírových dobách. Občas i s tragickým kon-
cem, zejména když lidé nerespektovali výstražné 
tabule na obou jeho koncích s nápisem: „Přísný 
zákaz vstupu na most“. Železobetonové mostní 
pilíře, obložené pískovcovými kvádry odolávaly 
v minulosti častým povodním a plovoucím krám 
v období tání ledu. Až půjdete někdy po levém 
břehu Labe pod mostem, všimněte si na jeho 
nábřežním pilíři, kam až vystoupila hladina roz-
vodněné řeky v roce 1891.
Z informací o průběhu optimalizace železniční 
trati v úseku Lysá nad Labem – Praha-Vyso-
čany zveřejněných na stránkách Zpravodaje 
v loňském i letošním roce vyplývá, že v průběhu 
2. etapy prací v letech 2019–2022 bude stávající 
železniční most nahrazen novým. Starý tedy pů-
jde po více než 100 letech služby do starého že-
leza, zachovány zůstanou mostní pilíře. Investoři 
akce a projektanti slibují nižší hlučnost průjezdu 
vlaků po novém mostě a spolu s vedením města 
i možnost zavěšení lávky pro pěší a cyklisty. To 
je dobrá zpráva na závěr.

Téma zpracoval
Ivan Vaňousek

Jez pod mostem ve 30. letech 20. století. Foto: soukromá sbírka Pozůstatky jezu (hlavy pilot) pod mostem, rok 2012. Foto: soukromá sbírka

První hluboké brodění tanku T-34/85 v ČSSR u želez-
ničního mostu v Čelákovicích. Řřidič tanku por. Jaro-
slav Taušner. Foto zdroj: internet Původní schéma železničního mostu a projekt zdvoukolejnění. Zdroj: Národní archiv

Místa k uložení náloží označená křížky v pilířích na 
pravém břehu Labe. Foto: -iv-
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senioři

V případě potřeby volejte svou Městskou policii:

731 136 156

Nocležník
V pondělí 25. 9. v 12.40 hod. oznámil domovník 
CMC, že se ve společných prostorech vchodu C 
neoprávněně zdržuje neznámá osoba. Hlídka MP 
ji vyzvala k prokázání totožnosti a PČR ji lustrova-
la v pátracích evidencích. Osoba uvedla, že zde 
přespala, protože nemá nikde trvalé bydliště, je 
bez finanční hotovosti a nemá kde přespávat. 
Osoba byla poučena a z místa vykázána.

Domácí hádka
Ve středu 27. 9. v 16.42 hod. požádala PČR 
o asistenci při podezření z domácího násilí. 
V bytě v ulici J. Zeyera č. p. 1475 se poháda-
li muž se ženou, tou dobou partneři žijící ve 
společné domácnosti. Hlídka muži doporu-
čila, aby si vzal své věci a z bytu odešel, což 
bylo i přání ženy. Ten tak učinil. Při zákroku nedo-
šlo ke zranění a nevznikla žádná škoda na maje-
tku.

Dopravní nehoda
V pátek 29. 9. v 7.17 hod. byla přijata zpráva, že 
na silnici mezi Čelákovicemi a Císařskou Kuchyní 
došlo k dopravní nehodě. U nehody pekařské-
ho vozidla zasahovala PČR, HZS Stará Boleslav 
a JSDH Čelákovice. Hlídka MP usměrňovala 
provoz během vyprošťování vozidla, v 10.00 hod. 
byl provoz na silnici obnoven.

Krádež lešení
V pátek 6. 10. v 7.11 hod. oznámila ředitelka Ma-
teřské školy Sluníčko, že kdosi během předchozí-
ho večera nebo noci odcizil ze zahrady MŠ volně 
odložený ruční dvoukolový vozík. Ten byl nalezen 
za budovou MŠ naložený lešením používaným při 
opravě sousedící ZŠ. S majitelem stavební firmy 
bylo dohodnuto, že jeho zaměstnanci zjistí, zda 
jí nebylo odcizeno nějaké lešení. Vozík byl vrácen 
do MŠ Sluníčko. 

Pomoc staršímu muži
V pondělí 9. 10. v 13.30 hod. oznámila pracovnice 
Pečovatelské služby, že jejich 85letý klient doma 
upadl, nemůže vstát a jeho dům v Husově ulici je 
zamčený. Hlídka se rozhodla použít pro vniknutí 
do domu okénko na WC, aby rozbitím skla vznik-
la co nejmenší škoda. Muže se ujala pracovnice 
PS a následně ZZS. Rozbité okno bylo provizorně 
zabezpečeno a byla informována mužova dcera.

Mládež
V úterý 17. 10. v 10.30 hod. informoval občan 
Městskou policii o tom, že asi před 3 týdny seděl 
na lavičce před domem ve Spojovací ulici u Pen-
ny Marketu a že k němu přistoupili dva chlapci ve 
věku asi 10 a 12 let, mladší hubený, starší silnější, 
a že mu za odměnu 1 000 Kč nabízeli, že jej naučí 
krást. On to odmítl a mladíci jej slovně napadli. 
Podařilo se mu zahnat je holí, ale situace se na-
zítří opakovala. MP proto věnovala této oblasti 
zvýšený dohled a informovala oddělení sociálně-
právní ochrany dětí MÚ v Brandýse nad Labem 
– Staré Boleslavi.

Z naší činnosti
• Anděla Nosková

Úspěšně se rozběhly avizované kurzy. Pondělní 
cvičení na židlích – tedy mezi námi, ono se řekne 
„sedím na židli“, ale pod vedením cvičitelky 
paní Ryvolové naše tělíčka dostávají zabrat… 
Trénování paměti, které provází bezvadná at-
mosféřa klidu, pohody a radosti. Naše kouč-
ka Renata Nentvichová si s námi hravě poradí 
a o smích není nouze. Teď jen, aby nám to po-
mohlo. No, uvidíme. V neposlední řadě také ang-
ličtina, kde se dobíráme ke stále těžším lekcím 
a pěkně se u toho potíme. Lektor pan Špringr 
má s námi svatou trpělivost.
Z výletů je letos před námi již jen jeden, a to do 
Jablonce nad Nisou dne 21. listopadu. Odjezd 
bude v 8.00 hod. z náměstí.

Kontakty:
Anděla Nosková, e-mail: anybety@seznam.cz, 
tel.: 608 750 633

nebo seniori@celakovice-mesto.cz,
IT e-mail: pcpomsen@seznam.cz

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

Našim seniorům
• odbor pro občanské záležitosti

Město Čelákovice pořádá ve čtvrtek 7. 12. 2017 
od 14.00 hod. v Kulturním domě v Čelákovicích 
Vánoční setkání pro seniory našeho města. Bě-
hem odpoledne vystoupí „MUZIKA V NÁLADĚ“ 
pod řízením Zdeňka Švancara s programem 
písní lidových, ze Semaforu, z filmů a popu. Zá-
jemci se mohou hlásit na odboru pro občanské 
záležitosti (v budově radnice) nejpozději do 
6. 12. 2017 (tel.: 326 929 118, 119).
Těšíme se na vaši návštěvu!

Pouť u kapličky
Panny Marie

Růžencové v Jiřině
• Adéla Dvořáková

V sobotu 7. října se shromáždila skupina asi 
dvaceti lidí na poutní mši u kapličky v Jiřině při 
příležitosti církevního svátku Panny Marie Rů-
žencové. Mši celebroval vikář Staroboleslav-
ského vikariátu P. Libor Bulín, který je v sou-
časné době nově také farářem Římskokatolické 
farnosti Čelákovice. Po mši připravily obětavé 
obyvatelky z Jiřiny výtečné poutní pohoštění. 
Doufáme, že se tato mše s následným přátel-
ským setkáním stane první z nové tradice poutí 
u kapličky P. Marie Růžencové v Jiřině. Velké 
poděkovaní patří zejména obyvatelce Jiřiny 
paní Růženě Bodlákové za její dlouholetou péči 
o místní kapličku, která, jak se můžete sami 
přesvědčit, je po opravě ve velmi pěkném stavu. 
P. Bulín navíc přislíbil repasi oltářního obrazu 
P. Marie, tak se za rok můžeme těšit na ještě 
hezčí interiér.

Foto: AD

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE

Město Čelákovice přijme do pracovního po-

měru strážníky Městské policie Čelákovice.

Platové zařazení: 7. platová třída dle NV 
č. 222/2010 Sb. a 564/2006 Sb.
Pracovní poměr: na dobu neurčitou.
Termín nástupu: ihned nebo dohodou.
Požadavky: stanovené § 4, § 4a – § 4d zákona 
553/1991 Sb., o obecní policii; střední vzdělání 
s maturitní zkouškou; bezúhonnost; spolehlivost; 
zdravotní způsobilost; občan ČR starší 21 let.
Další požadavky: uživatelská znalost MS Office 
a flexibilita.
Výhodou: praxe v bezpečnostních složkách; 
znalost zákona 553/1991 Sb., o obecní policii; 
zbrojní průkaz skupin D, E; řidičský průkaz sku-
piny B; znalost regionu.

Více informací na www.celakovice.cz nebo 

služebně Městské policie, Stankovského 

č. p. 1650 (vchod z ulice Rybářské), tel.: 

326 929 150.

volné pracovní pozice
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INFORMACE, DOPISY, INZERCE

společenská kronika

Děkujeme všem známým, 
kamarádům a přátelům, kteří 
se přišli 20. 9. 2017 rozloučit 
s naší maminkou Růženou 

HNÍZDOVOU.
Syn Ladislav a dcera Dag-

mar

Někdy si vzpomeňte…

V listopadu 2017 uplynou již 
čtyři roky, co nás opustila 
naše milovaná maminka paní 
Milada KRATOCHVÍLOVÁ. 
Letos by se dožila 70 let.
S láskou vzpomínají manžel 

Milan a synové Jiří a Milan 

s rodinami.

Dne 3. 11. 2017 uplyne dva-
cet let od úmrtí paní Věry 

ŠUSTROVÉ.
S láskou stále vzpomínají 
manžel Ladislav, dcery Laď-

ka a Radka, vnučky Kristýna 

a Hela.

Dne 29. 11. 2017 uply-
ne již 14 let, kdy po dlouhé 
a těžké nemoci zemřel 
pan Karel PULDA, a to 
v pouhých 58 letech.
Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte si na něj s námi.
Za celou rodinu děkuje 
manželka Ivana.

podekování volicumˇ ˇ °

MS ODS Čelákovice
• Josef Pátek, předseda, Petr Studnička, 
místopředseda

Rádi bychom poděkovali všem voličům za 
důvěru a odevzdané hlasy ve prospěch Ob-
čanské demokratické strany v Čelákovicích ve 
volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR konaných ve dnech 20.–21. října. Velmi si 
vážíme vyjádřené podpory a uděláme vše pro 
to, abychom nezklamali Vaši důvěru i v komu-
nálních volbách v příštím roce. Postupně bu-
deme zveřejňovat informace na internetových 
stránkách www.odscelakovice.cz. 

Dvě publikace
o Čelákovicích

V informačním centru města v Městském mu-
zeu v Čelákovicích jsou v prodeji dvě publika-
ce dokumentující proměny našeho města.

• Čelákovice na pohlednicích 19. a 20. století 
– cena 150 Kč

• Čelákovice – Domov na Labi (současnost na 
snímcích Kamila Voděry) – cena 150 Kč

Nabídka prostor
k občanským

smutečním obřadům
• Rada starších CČSH

Rada starších náboženské obce Církve českoslo-
venské husitské v Čelákovicích nabízí možnost 
posledního rozloučení v důstojném prostoru Hu-
sova sboru, který má kapacitu asi 100 míst a má 
dobrou dostupnost z centra města.
V Husově sboru je možné konat nejen církevní 
obřady, ale i obřady občanské, tzn. smuteční 
rozloučení bez účasti faráře, s řečníkem či beze 
slov a s využitím reprodukované hudby. Po-
hřební služba je s touto možností seznámena 
a organizaci obřadu v Husově sboru zprostřed-
kuje. Církev za smuteční obřad v Husově sboru 
nestanovuje žádný poplatek, nicméně bude-
me vděčni za příspěvek na pokrytí nákladů na 
provoz kostela, které v souvislosti s obřadem 
vznikají (elektřina). Na takový finanční dar vy-
stavíme potvrzení.

Věnec a svíčka –
symboly Dušiček

• Mira Poloprutská, farářka CČSH

Na Dušičky většina lidí zamíří k hrobu svých 
drahých, očistí ho, ozdobí květinami, položí věnec, 
někdy s nápisem „Vzpomínáme“, rozsvítí svíčku 
a postojí. Je statisticky podchyceno, že tento zvyk 
v naší zemi dodržuje nejméně polovina obyvatel, 
i když přesné datum dodrží jen každý desátý. 
Někoho možná napadne, odkud tento zvyk klást 
na hrob věnec a rozsvěcet svíčku pochází. 
Věnec obecně je symbolem, který nacházíme 
ve všech dobách a kulturách i náboženstvích. 
Vytvářel se z květin nebo ze zelených rostlin, 

husuv sbor°

Reakce na článek „Současnému vedení 

města zbývá poslední rok, v říjnu 2018 se 

uskuteční komunální volby“ publikovaný ve 

Zpravodaji č. 10/2017

Oprava nepravdivé 
informace

• Ladislav Číla

Informace o udání není pravdivá. Křikloun, jak 
mě pan starosta nazval i na svém soukromém 
facebooku, nikdy úředníky nebo stavební firmu 
nikomu neudal. Neudal ani technický dozor, ale 
pouze jako člen České komory autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále 
jen ČKAIT), což je veřejnoprávní stavovská or-
ganizace, jsem podal návrh na zahájení dis-
ciplinárního řízení se dvěma osobami, které 
jsou rovněž členy téže organizace a které jsou 
profesně spojeny s opravami podhledů na gym-
náziu. Návrh jsem podal pro závažné porušení 
profesního a etického řádu ČKAIT.
Návrh jsem podal transparentně a v souladu 
s vnitřními předpisy ČKAIT.
Jestli bude disciplinární řízení zahájeno, je ryze 
věcí interní a rozhodují o tom příslušné orgány 
ČKAIT.

které byly uctívány nebo jim byla přisuzována 
magická moc. Věnec měl plnit ochrannou funk-
ci a symbolizoval něco pro lidi posvátného – 
slunce, běh času, božstvo. Od antiky je věnec 
známou odměnou pro vítěze sportovního klání. 
Také římští soudci vedle dalších odznaků svého 
stavu nosili na hlavě zlatý věnec.
Ze všech těchto pramenů se tedy přeneslo 
používání věnců i do křesťanství. Kruh se stal 
symbolem Boží dokonalosti. Věnec, který býval 
určen pro vítěze, symbolizuje Ježíše Krista jako 
vítěze nad smrtí. Použití stálezeleného chvojí, 
květin a jiných rostlin symbolizuje věčný život, 
pokračování života za hranicí našeho pozem-
ského přebývání. 
Každá svíčka rozsvícená na hřbitově symbo-
lizovala v minulosti velikonoční svíci, která je 
znamením vzkříšeného Krista. Pro křesťany není 
tedy památka zesnulých jen prostorem pro zár-
mutek, ale je zároveň prozářena světlem naděje 
a víry ve věčný život. 
Přestože tyto symboly a jejich význam byly již 
většinou zapomenuty, zvyky mezi lidmi přetrvaly. 
Je jistě dobře, že nezapomínáme na své předky 
nebo přátele, že se umíme v naší každodennosti 
zastavit a zavzpomínat. Naši zesnulí nám vedle 
všech společně prožitých chvil zanechávají navíc 
připomínku naší vlastní smrtelnosti. Je to sku-
tečnost, před kterou dnes lidé často utíkají. Její 
připomenutí je nepříjemné, ale nedá se před ním 
schovat a není marné, protože nás nutí zastavit se 
a zamyslit také nad vlastním konáním, nad celým 
životem… A možná i něco změnit, dokud je čas.

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.
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KAM VE VOLNÉM CASE  
do neděle 12. 11.

Městské muzeum
PETR ETTLER: OBRAZY JIŽNÍCH ČECH

Výstava ve výstavní síni muzea přístupná denně 
9.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.

do čtvrtka 30. 11.

Městské muzeum
MINIVÝSTAVA MEZI MOSTY

přístupná zdarma v infocentru denně 9.00–
12.00 a 13.00–17.00 hod., přibližuje architek-
tonickou lokalitu mezi Čelákovicemi a Lázněmi 
Toušení.

čtvrtek 2. 11. 17.00 hod.

Husův sbor
DUŠIČKOVÁ VZPOMÍNKA

vzpomínka při památce zesnulých

sobota 4. 11. 21.00 hod.

Irish Music Pub
BIG FIVE A MEDEA

koncert skupin

úterý 7. 11. 9.00–16.00 hod.

Gymnázium Čelákovice
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

sobota 11. 11. 10.15 hod.

hřiště U Hájku
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ

SK Union hostí SK Kosmonosy.

sobota 11. 11. 21.00 hod.

Irish Music Pub
DEAD END ROAD

koncert 

pondělí 13. 11. 18.30 hod.

Městská knihovna
DĚJINY A SOUČASNOST ČESKÉHO VINAŘ-

STVÍ

přednáška vinaře Pavla Kukala

čtvrtek 16. 11. 13.30 hod.

Sady 17. listopadu
VEČERNÍ BĚH MĚSTEM ČELÁKOVICE

Memoriál Rudolfa Vichery – kategorie děti 
a mládež

čtvrtek 16. 11. 2017 – neděle 28. 1. 2018

Městské muzeum
JOSEF ČAPEK – MALÍŘ, BÁSNÍK, SPISOVA-

TEL

Výstava přístupna ve výstavní síni muzea denně 
9.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.
Ve čtvrtek 16. 11. v 18.00 hod. vernisáž vý-

stavy.

pátek 17. 11. 16.20 hod.

J. A. Komenského
VEČERNÍ BĚH MĚSTEM ČELÁKOVICE

Memoriál Rudolfa Vichery – kategorie dorosten-
ců a dospělých

pátek 17. 11. 17.00 hod.

park Na Zájezdě, Sedlčánky 
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD

sobota 18. 11. 21.00 hod.

Irish Music Pub
PIRANHA + HOSTÉ

koncert 

neděle 19. 11. 8.00–11.00 hod.

chovatelský areál, Stankovského 1774
PRODEJNÍ BURZA

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

čtvrtek 23. 11. 18.30 hod.

Městská knihovna
VEČER AUTORSKÉHO ČTENÍ

Čtení úspěšných autorů literární soutěže 2016, 
hudební doprovod Vít Andršt.

sobota 25. 11. 21.00 hod.

Irish Music Pub
QWIL + PAPA JOE

koncert skupin 

pátek 1. 12. 17.00 hod.

Mírové náměstí, Sedlčánky
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Zahájení adventního období s kulturním progra-
mem a prodejem předmětů s vánoční tema-
tikou.

sobota 2. 12. 2017 – neděle 28. 1. 2018

Městské muzeum
MALÁ MINERALOGICKÁ VÝSTAVA

přístupna ve vstupní síni muzea denně 9.00–
12.00 a 13.00–17.00 hod.

sobota 2. 12. různé části města

ZAHÁJENÍ ADVENTNÍHO ČASU VE MĚSTĚ

21. městská slavnost s rozsvícením vánočního 
stromu (17.00 hod.), adventními trhy, koncerty 
a vystoupením žáků ZUŠ Jana Zacha, tentokrát 
s koncertem Anety Langerové (18.00 hod.) 
a dalších. Více viz poslední stranu Zpravodaje.

pondělí 4. – čtvrtek 21. 12.

Městská knihovna
ADVENT V KNIHOVNĚ

Setkání pod stromečkem – pásmo pohádek 
a básniček pro 1. třídy ZŠ, Duch Vánoc s Char-
lesem Dickensem pro 5. třídy ZŠ.

pondělí 4. – úterý 26. 12. 9.00–21.00 hod.

náměstí 5. května
ČELÁKOVICE BRUSLÍ

Veřejné bruslení pod širým nebem na umělém 
ledě.

pondělí 4. 12. 16.00–18.00 hod.

náměstí 5. května
ODPOLEDNE VÁNOČNÍCH PŘÁNÍ

Zahájení vánočního bruslení s MDDM – zdobení 
stromečků vyrobenými vánočními přáními, za-
hrají a zazpívají Sedlčánci (16.00 hod.), Zuzka 
a kocouři (16.30 hod.), T.E.T.R.I.S. (17.30 hod.).

pondělí 4. 12. 17.00–19.00 hod.

ZŠ J. A. Komenského
MIKULÁŠSKÁ STEZKA ODVAHY

Děti od školky až po třeťáky, s sebou baterku 
a 30 Kč, vstup hlavním vchodem. 

úterý 5. 12. 18.00 hod.

MDDM
MIKULÁŠSKÉ VYRÁBĚNÍ S NADÍLKOU

Přijem nadílek do 16.00 hod.

úterý 5. 12. 16.00–20.00 hod.

Ve Skále 
MIKULÁŠ VE SKÁLE

sobota 9. 12. 21.00 hod.

Irish Music Pub
BEER BAND

koncert

ˇ

Aneta Langerová. Foto: archiv zpěvačky

KONCERT ANETY LANGEROVÉ

v sobotu 2. prosince od 18.00 hod. na náměstí 5. května
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pátek 3. 11. 19.30 hod.

UDG + O5 A RADEČEK + POKÁČ

úterý 7. 11. 18.00 hod.

GALAKONCERT ZUŠ JANA ZACHA

Slavnostní koncert k 70. výročí znovuotevření 
školy.

čtvrtek 9. 11. 19.00 hod.

DEŠTIVÉ DNY

Hrají: Richard Krajčo a David Švehlík. 

pondělí 13. 11. 19.00 hod.

LENKA FILIPOVÁ + HOSTÉ

úterý 14. 11. 9.30 hod.

O PRINCEZNĚ MAJOLENCE

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

pátek 17. 11. 20.00 hod.

HORKÝŽE SLÍŽE

a ZAKÁZANÝ OVOCE a MEAN MESSIAH, 

Vstupné: 300 Kč v předprodeji, 350 Kč na místě.
 

pátek 24. 11. 21.00 hod.

BIGBEATOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA

Hraje Dekameron, hosté večera Nechráněná 
dílna a Lehkej odpad, vstupné: 200 Kč.

neděle 26. 11. 15.00 hod.

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

Úspěšná pohádka domácího souboru DS Tyl, 
vstupné: 80 Kč.

pondělí 27. 11. 19.30 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT 2017 ORCHESTRU 

VÁCLAVA HYBŠE

host: Josef Laufer, vstupné: 300 Kč, platí sleva 
pro seniory a ZTP.

pátek 1. 12. 20.00 hod.

JANA JELÍNKOVÁ & STO ZVÍŘAT

Koncertní turné Dáma s čápem – podzim 2017, 
vstupné: 230 Kč v předprodeji.
 
čtvrtek 7. 12. 9.30 hod.

LEGENDA O HVĚZDĚ

Pohádka o Vánocích s Evou Hruškovou 
a Janem Přeučilem, vstupné: 40 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).

°

Nabitý listopad
• Tomáš Staněk, ředitel

Dovolte, abychom vás pozvali na pár vy-
braných listopadových akcí do našeho Kul-
turního domu. Hned z kraje měsíce, v pátek 3. 
listopadu, jsme pro vás připravili lákavý trojkon-
cert skupin UDG, O5aRadeček a písničkáře 
Pokáče. Velmi výjimečnou událostí spojenou 
s oslavami 70. výročí založení čelákovické ZUŠ 
Jana Zacha je Galakoncert v úterý 7. listopadu. 
Vyprodané je ve čtvrtek 9. listopadu divadelní 
představení Deštivé dny s Richardem Krajčem 
a Davidem Švehlíkem v hlavních rolích. Další 
hvězdou, která přijala naše pozvání, je Lenka 
Filipová. Její koncert můžete navštívit v pondělí 
13. listopadu. 
Dalším rockovým koncertem měsíce listopadu 
budou slovenští Horkýže Slíže. Kapela přijede 
v pátek 17. listopadu oslavit do Čelákovic 25 
let na scéně.
Nezapomněli jsme ani na domácí kulturu. 
V pátek 24. listopadu vás čeká Bigbeatová 
taneční zábava. Přijďte si opět po třech letech 
zatancovat na staré dobré rockové pecky čelá-
kovické hudební legendy skupiny Dekameron, 
která zde s jednou přestávkou působí již od 
roku 1966. Program zpestří bigbeatová legen-
da z Lysé nad Labem Lehkej odpad. Hudební 
večer otevře brandýská skupina Nechráněná 
dílna s Petrem Trafinou v sestavě.
V neděli 26. listopadu Divadelní spolek Tyl za-
hraje svoji úspěšnou pohádku Sněhová králov-
na. Nabitý měsíc zakončíme klasikou v podání 
Vánočního koncertu Václava Hybše.

Horkýže slíže. Zdroj: Ameba.cz

Jana Jelínková. Foto: Šimon Kotek

čtvrtek 7. 12. 14.00 hod.

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ PRO SENIORY

úterý 12. 12. 19.00 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT MĚSTA ČELÁKOVIC

Orchestru Bohumíra Hanžlíka, vstupné: 180 Kč, 
platí sleva pro seniory. 

čtvrtek 21. 12. 19.00 hod.

HEJ MISTŘE! Česká mše vánoční Jakuba 

Jana Ryby

Vstupné: 240 Kč, platí sleva pro seniory.
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Týden knihoven
v Čelákovicích

• kolektiv knihovny

Letošní týden knihoven jsme věnovali Čelákovi-
cím a jejich okolí. Každoroční výstavu exponátů 
zapůjčených od našich čtenářů jsme tentokrát 
nazvali Čelákovice včera a dnes. K vidění 
toho bylo opravdu hodně. Návštěvníci mohli 
zhlédnout obrazy, fotografie a jiné předměty, 
které přibližovaly život a změny v Čelákovicích 
v průběhu zhruba sta let. Dřívější podobu Če-
lákovic zachycovaly různé dokumenty a mapa 
města z roku 1946, doplněné alby starých fo-
tografií a pohlednic. Pozornosti ale neunikly 
ani fotografie a obrazy současných Čelákovic 
a videozáznam procházky po městě s od-
borným výkladem.
Během Týdne knihoven se také uskutečnila be-
seda s Václavem Kořánem o novém vydání his-
torického příběhu z Polabí Tři bratři z Mydlovaru 
od Karla Sellnera a cestopisná přednáška Vla-
dimíra Kokošky věnovaná řece Jizeře a krajině, 
kterou protéká.
Celý týden tradičně uzavřel Den otevřených 
dveří, kdy mohli návštěvníci zavítat do knihovny 
a prohlédnout si výstavu až do večerních hodin.
Poděkování patří všem čtenářům a ná-
vštěvníkům knihovny, kteří nám zapůjčili vy-
stavené předměty nebo se jen na výstavu přišli 
podívat.

Listopadové
pozvánky

• Lenka Herčíková

Dějiny a současnost českého vinařství, jak 

víno ovlivnilo české dějiny

Jak to bylo s počátky vinařství v Čechách? 
Svatý Václav, nebo svatá Ludmila? Kde všude 
se réva rozšířila? Královská nařízení a ekono-
mické aspekty pěstování révy. Kdy byl zlatý věk 
českého vinařství a kdy jeho nejhlubší úpadek? 
Současný stav a vyhlídky do budoucna. To vše 
a ještě více se dovíte na přednášce zahradníka 
a vinaře Pavla Kukala v pondělí 13. listopadu 
2017 v 18.30 hodin.

Večer autorského čtení

Ve čtvrtek 23. listopadu v 18.30 hod. se 
v knihovně sejdeme s úspěšnými účastníky 
literární soutěže z roku 2016. Během veče-
ra bude slavnostně představen nově vydaný 
sborník ze tří posledních ročníků literární sou-
těže, kterou knihovna pořádá. Na flétnu bude 
večerem provázet Vít Andršt.

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

Přerov nad Labem
Svatomartinská jízda

Sobota 11. 11. od 14.00 do 16.00 hod.
Příjezd sv. Martina na koni, program pro děti i dospělé ve skanzenu, průvod, který vyjde v 15.00 hod. 
ze zámeckého parku do spodní části skanzenu ke kapličce, lampionový průvod po setmění.

Lidové Vánoce v Polabí

Pátek 17. 11. – sobota 30. 12. 2017
Tradiční vánoční výstava v celém areálu skanzenu s doprovodným programem každou sobotu 
a neděli – ukázky starých řemesel a prodej dárků. Otevírací doba pro veřejnost je pátek až neděle od 
9.00 do 16.00 hod., poslední vstup v 15.00 hod.

pozvánka do okolí

Výstava Čelákovice včera a dnes. Foto: archiv knihovny

Martin Luther v hudbě
• jer

Čelákovický Spolek pro varhanní hudbu (pů-
sobí už deset let) uspořádal 14. října v Husově 
sboru koncert pěvkyně Ireny Troupové a var-
hanice Jiřiny Dvořákové Marešové, jehož téma-
tem bylo připomenutí pětistého výročí počátku 
reformace, za který se považuje zveřejnění 95 
tezí. Zazněly zhudebněné texty žalmů a ordina-
ria od Luthera samotného, H. Schütze, Ph. Fr. 
Böddeckera, A. Hammerschmidta a J. Fr. Meis-
tera. Program gradoval od jednoduché Luthe-
rovy písně až k Meisterovu rozsáhlé komposici 
žalmu „Ach, Herr, strafe mich nicht“. Pěvkyně 
vycházela z obsahu textu a jeho hudebního 
zpracování, svou stylovou interpretací dotvá-
řela, vykládala smysl – přesně tak, jak Luther 
chápal poslání hudby v církvi. Uplatnila svoji 
neokázalou, samozřejmou techniku i všestranný 
smysl pro stylovou a výrazovou diferencia-
ci – od dramatických momentů až k výkřikům 
s prosbou o pomoc (Eile mich, Gott zu erretten), 
od sladké chvály Pána (O süsser, freundlicher) 
k prosebným melismatům (Ach, Herr, strafe 
mich nicht). Kromě suverénního zvládnutí ozdob 
a obsahově naplněných koloratur upoutala také 
lehce nasazovanými vysokými i nebývale hlu-
bokými tóny.
Varhanice ji podpořila stylově odlišeným do-
provodem: k Lutherově písni zvolila zvuk malého 
pozitivu, v dalších skladbách postupně uplat-

ňovala zvukové možnosti moderního nástroje. 
V improvizacích pak rozvedla nejen hudební, ale 
i slovně obsahovou stránku skladeb, promyš-
leně vedla posluchače k zamyšlení i reflexi.
Koncert byl nejen hudebním, ale i duchovním 
zážitkem – potvrdila se tak stálá platnost Luthe-
rova chápání hudby jako prostředku k vyjádření 
i prožití víry.

V sobotu 14. října se uskutečnil v Husově sboru koncert 
s názvem „Martin Luther v hudbě“ v podání vynikajících 
umělkyň – pěvkyně Ireny Troupové (vpravo) a varhanice 
Jiřiny Dvořákové Marešové (vlevo). Součástí koncertu 
byla i malá výstava o dějinách a vývoji reformované 
hudby, kterou bylo možno zhlédnout do konce října. 
Koncert též připomněl 10leté působení Spolku pro
varhanní hudbu v Čelákovicích a jeho stejnou dobu 
trvající spolupráci s Husovým sborem. Foto: Tomáš 

Kopecký
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KULTURA

Poválečné Čelákovice 
očima

švédské novinářky
• Martin Dolejský, kurátor muzea

V depozitáři Městského muzea v Čelákovicích 
se nacházejí téměř všechny výtisky časopi-
su Příslib. Šlo o závodní časopis strojírenské 
továrny J. Volman, který vycházel v letech 1945 
a 1946. Časopis je užitečným zdrojem informa-
cí k poválečným dějinám nejen místní továrny, 
ale také celého města. V čísle z 29. 10. 1945 se 
nachází drobná černobílá fotografie mladé ženy 
s tímto textem: „Dne 3. 10. 1945 dostali jsme 
v naší továrně vzácnou návštěvu. Byla u nás 
paní Ely Jannes, redaktorka největšího švédské-
ho obrazového časopisu VIM vydávaného švéd-
skými odboráři a redaktorka sociálně-demokra-
tického deníku Morgen Tydlingen.“
Pro zájemce o historii není bez zajímavosti, že 
zážitky švédské novinářky vyšly i knižně. Ely 
Jannes (15. 11. 1907 – 11. 2. 2006) byla zku-
šenou autorkou a za svůj život vydala 12 knih, 
z čehož 9 z nich byly knihy cestopisných článků 
psaných pro tisk. První knihu vydala už v roce 
1942 a poslední (Setkání v Mosambiku) v roce 
1976. Krátce po skončení druhé světové války 
se vydala na cestu Evropou a navštívila kromě 
Československa například Německo, Maďarsko 
nebo Itálii. Své zážitky z cest publikovala v roce 
1946 v knize Människor där ute (což lze přeložit 
jako Lidé tam venku) v nakladatelství Švédská 
družstevní unie. Československu je věnováno 
několik kapitol, autorka navštívila například 
Prahu a Lidice. Krátká kapitola Verklighetens 
vardag (Každodenní realita) je věnována Čelá-
kovicím a je datována listopadem 1945.
Autorka se snaží švédskému čtenáři přiblížit 
situaci, která panovala v poválečném Čes-
koslovensku. Reportážním stylem popisuje 
svojí cestu z Denisova nádraží v Praze (Praha-
Těšnov) do Čelákovic a zmiňuje německé zlo-
činy, které byly spáchány na československém 
lidu. S velkým zaujetím popisuje především za-
vedením národních správ na majetek a projekt 
znárodnění. V Čelákovicích se jí líbila radnice, 
škola, líčí obydlí dělníků a pomník padlým, kte-
rý byl krátce po osvobození od nacismu znovu 
umístěn na původní místo na náměstí, kde 
se nachází dodnes. Z místních osob zmiňuje 
inženýra Jiřího Pösnera, účastníka květnových 
událostí roku 1945 a v době autorčiny návštěvy 
jednoho z národních správců firmy J. Volman. 
Autorka se táže sama sebe, nakolik se lidé 
v době útlaku museli odvrátit od „běžného živo-
ta“ a jak dlouho jim bude trvat návrat do nor-
málních, svobodných poměrů.
Nejvíce je však zaujatá systémem řízení tová-
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ren, který v případě toho největšího (J. Volman) 
řídili tři národní správci. Podle autorky všichni tři 
výborně spolupracovali a doplňovali se. Pokud 
ale víme, že text byl určen odborářskému ča-
sopisu nebo sociálně-demokratickým novinám, 
nepřekvapí nás to. Jde o pouhý střípek z histo-
rie města, zajímavost, která ukazuje Čelákovice 
z jiného úhlu jako město s továrnou, která je, dle 
mínění autorky, v národní správě a pod péčí lidu 
v nejlepších rukách.

Výstava Mezi Mosty
• hrg

Kdo by v Čelákovicích neznal jezero Malví-
ny ležící v lokalitě s pomístním jménem Mezi 
Mosty? Toto místo však nesloužilo vždy jen 
k vodním radovánkám, má za sebou poměrně 
dlouhou a pestrou minulost. Tu vám Městské 
muzeum v Čelákovicích ve svém infocentru 
částečně zprostředkuje malou výstavou na-
zvanou stručně Mezi Mosty, která se koná od 
30. října do 30. listopadu 2017. Návštěvníci 
mohou na vlastní oči spatřit nejzajímavější ar-
cheologické nálezy z tohoto prostoru a též po-
mocí staré mapy a leteckých snímků sledovat 
proměny podoby této lokality vyvolané činností 
člověka. 
Rád bych veřejnost upozornil zejména na dvě 
vystavené „lahůdky“. V první řadě se jedná 
o bronzový meč z mladší doby bronzové, nale-
zený v roce 1950 dělníky těžícími písek, který 
bude prezentován v Čelákovicích vůbec po-
prvé. Meč byl zapůjčen z Ústavu pro archeologii 
FFUK. Druhým nepřehlédnutelným lákadlem je 
nedávno Státním oblastním archivem v Praze 
publikovaná mapa brandýského a přerovského 
panství z roku 1764 od Jana Filipa Frasta, v níž 
jsou mimo jiné vyznačeny dva tehdy tu stojící 
dřevěné mosty přes Labe, které daly lokalitě 
její název. Výřez z kopie této mapy je součástí 
výstavy. Čelákovické možná zaujme i ta sku-
tečnost, že díky Frastově mapě můžeme po-
sunout používání nepůvodního jména Hrádek 
Čelákov pro prostor, v němž se nachází naše 
tvrz, kostel, fara, škola a mlýn, již do osmnác-

Obálka knihy Ely Jannes. Zdroj: archiv muzea

tého století, ačkoliv se dříve mělo za to, že tento 
umělý název je až mladšího data.
Kolegyně z infocentra a vůbec celé osazenstvo 
čelákovického muzea se těší na vaši návštěvu.

Tajemný dům
• Ivan Vaňousek

Před rokem 1920 byla východně od našeho 
města, za ještě jednokolejnou železniční tratí, 
širá pláň s políčky a loukami, protkaná polní-
mi cestami, zjizvená stopami po těžbě písku 
a opuky. Do Mochova vedla prašná silnice 
Kollárovou ulicí přes koleje, kolem bývalé hos-
pody „U Řežábků“. První dům Za Dráhou je 
z roku 1921. Po něm ve 20. a 30. letech rychle 
následovaly další. Stavělo se v lokalitách s po-
místními názvy „Na Rajtčůře“, Na Požárách“, 
„Na Příční mezi“, „U Mrchovláčky“ – respektive 
poblíž ní, atd. Činily se zejména zdejší firmy 
pánů Faita, Havlíčka a Prýmka, betonové zboží 
dodávala firma Veselý a Lisý.
Vnější vzhled rodinných domků a vilek odpoví-
dal tehdejšímu vkusu, zvyklostem, možnostem 
firem a investorů. Dalo by se říci, že všechny 
si byly v mnohém podobné – až na jeden pří-
pad. Stylově zásadně odlišný dům z tototo 
období je v místě jednoho z vrcholů pomyslné-
ho trojúhelníku, tvořeného dnešními ulicemi 
Jungmannovou, Rooseveltovou a Třebízské-
ho, v poloze poblíž původně nazývané „U Mr-
chovláčky“. Podobá se domům, které známe 
z krajů, rozkládajících se od západního pobřeží 
Francie a podél kanálu La Manche až po Dán-
sko – vyberte si. Když jsem byl ještě kluk, při-
pomínal mi stavení, která jsem znal z ilustrací 
Andersenových pohádek. Jeho pozemek býval 
obklopený paloukem, svažujícím se k jihu do 
bývalého opukového lomu. Dnes už dům není 
tak tajemný, ale zvláštní zůstal. Určitě stojí za 
povšimnutí i za vzpomínku na paní učitelku 
Zdeňku, co v něm bydlívala a kterou jsme měli 
rádi.

chodíme kolem nich

Bronzový meč. Foto: archiv muzea

 Foto:-iv-
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Projekt „Setkávání“ – 
1. návštěva

• Renáta Michaliková, učitelka

V pondělí 18. září přijel k nám do školy první 
člověk, který přijal pozvání do našeho projektu 
„Setkávání“ (setkávání s handicapovanými lid-
mi). Jmenuje se Pavel Hejhal a je od osmnácti 
let po autonehodě ochrnutý na všechny konče-
tiny. Svou situaci ale zvládl s obrovským nad-
hledem a začal kreslit ústy. Zároveň se věnuje 
osvětě, jezdí za dětmi do škol, aby jim vyprávěl, 
jak dokáže jediný okamžik změnit celý život. 
Odpověděl dětem na jakoukoliv otázku. A že 
jich bylo. Pavlovi moc děkujeme, že mezi nás 
v jeho nelehké situaci přijel, že nám ukázal, jak 
se dá vypořádat s nastalou životní situací a jak 
krásně pusou maluje.
A jak to vidí děti?
Dan: „Nejvíc se mi líbilo, že lidi na vozíku doká-
žou něco takového. Psát pusou, to je něco, co 
si neumím představit. Na to, že kreslí pusou, na-
kreslil strašně hezký obrázek. Palec nahoru pro 
ně.“
Nela: „Pan Pavel je moc milý a bylo skvělé si 
s ním povídat. Těch lidí je mi strašně líto… I 
když… měl se připoutat… Jeho rodiče, kteří se 
o něj starají, musí být hrozně trpěliví. Obdivuju 
je. A obrázky, které namaloval pusou, to bych ani 
rukou nenamalovala.“
Vašek: „Včera k nám do školy přijel pán, kte-
rý měl autonehodu. Tři roky byl v nemocnici, 
pak si ho vzali do domácí péče. Volný čas trávil 
malováním. Poučení pro mě je: Nikdy to ne-
vzdávej.“
Markéta: „Překvapilo mě, že sem k nám pan 
Hejhal vůbec přijel, protože je pro něj cestování 
složité. Líbilo se mi, jak krásně maluje pusou. Od 
této doby se budu v autě vždy poutat.“

VÝLET ZA DELFÍNY
• Martina Kavková, třídní učitelka ZŠ J. A. Komenského

V polovině září se dvě páté třídy vypravily do jedné z nejnavštěvovanějších zoologických zahrad Ně-
mecka – zoo Norimberk s delfíní lagunou.
V zoo nás přivítalo množství zvířat, se kterými se děti mohou setkat i v českých zoo. Vynechat jsme 
nemohli oblíbené surikaty, žirafy, lvy, tygry, opice a mnoho dalších. Obrovským zážitkem pro mnoho 
dětí bylo pozorování pandy červené, která se v pražské zoo často schovává. V Norimberku se ale 
pandy předvedly v celé své kráse.
Největším zážitkem, na který jsme se všichni moc těšili a kvůli kterému jsme sem hlavně jeli, byla 
návštěva akvária s delfíny, tuleni a kapustňáky. Třešničkou na dortu pak vystoupení sedmi delfínů. 
Viděli jsme všemožné skoky, obraty, točení obručí i hody balónem.
Domů jsme se vrátili ve večerních hodinách – sice unavení, ale plní skvělých dojmů. Výlet byl pro 
všechny nezapomenutelný.

Festival autorského čtení ve vlaku s oblíbeným 
básníkem a spisovatelem Jiřím Žáčkem

• vedení Základní školy Větrník

Dne 19. září se soukromá Základní škola Větrník stala součástí pěkné myšlenky – festivalu, kte-
rý nabídl nový způsob moderního cestování. Zájemci se mohli na vybraných trasách v pražských 
příměstských spojích setkat s výraznými osobnostmi současné české literatury, které cestujícím 
zpříjemnily čas a nabídly ukázky ze své tvorby.
Žákům 5. ročníku ZŠ Větrník zpříjemnil čas strávený ve vlaku na trase Praha-hl. n. – Řevnice – 
Praha-hl. n. pan Jiří Žáček, v současné době jeden z nejčtenějších autorů. Děti festival nadchl, a tak 
se zrodil nápad v hodině komunikační a slohové výchovy… napsat vzkazy: 

• Ema Pospíšilová

„Mám moc hezký zážitek z výletu s panem Jiřím Žáčkem a chtěla bych všem doporučit tento výlet. 
Moc se mi líbily jeho poznámky ke svým knihám, které nás rozesmály. Tento výlet mě inspiroval 
k přečtení dalších jeho knih.“

• Anežka Nová

Čtení ve vlaku je skvělá akce.
Ten den, kdy jsem se zúčastnila festivalu Čtení ve vlaku, byl příjemným zážitkem.
Efektivně jsem využila svůj odpolední čas se spisovatelem Jiřím Žáčkem.
Nechala jsem si od něj podepsat knížku Ezopovy bajky a poslechla jeho zajímavé vyprávění.
Íááá dělá osel z mé oblíbené bajky „Jak osel chytračil“ od Jiřího Žáčka.

Ve vlaku byla příjemná atmosféra.
Extra bonus byla možnost se s Jiřím Žáčkem vyfotit.

Všichni spolužáci byli touto akcí potěšeni.
Literatura je můj oblíbený školní předmět.
A proto jsem se moc ráda zúčastnila tohoto festivalu.
Každému bych jej doporučila.
Určitě si to užije.

Pokus druhý:

Knížky mám moc ráda, proto se mi festival Čtení ve vlaku moc líbil.
Největší zážitek pro mě bylo setkání se spisovatelem Jiřím Žáčkem.
I skutečnost, že se mi Jiří Žáček podepsal, do jím napsané knihy, byla skvělá.
Hezkou, zajímavou a přínosnou jízdu vlakem si užili i moji spolužáci.
A proto všechno bych organizátorům festivalu poděkovala a všem ostatním jej doporučila.

Žáci ZŠ J. A. Komenského v norimberské zoo. Foto: archiv školy

Zveme všechny odvážné děti od školky
až po třeťáky

na MIKULÁŠSKOU STEZKU ODVAHY,
která se koná v pondělí 4. prosince od 17.00 

do 19.00 hod. v naší ZŠ J. A. Komenského.

Vezměte si s sebou baterku a 30 Kč.
Vstup hlavním vchodem.
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Polabská strašidla
popáté

• Jana Krejčí

Z Poddubu pán s paní,
navštívili nás bez meškání.
Jako každý rok v tomto čase,
za dětmi přišli zase…

Tak tu máme podzim. A jako každý rok i letos se 
s prvními dny měsíce října objevila v Čelákovi-
cích strašidla. Opět jste mohli zahlédnout, jak 
se městem prohání bludičky, světýlka, vodní-
ci, upíři nebo čarodějnice. Letošní Vejšlap za 
Polabskými strašidly se konal v neděli 8. října. 
Celé dopoledne organizátoři vedli rozhovor se 
svatým Petrem, zda by mohl přichystané špatné 
počasí spustit až po návratu posledního účast-
níka vejšlapu. Podařilo se nějakou tu hodinu 
umluvit, ale stihlo se to jen tak tak.
Jako každý rok se i tentokrát nacházelo výchozí 
stanoviště na nádvoří muzea. Děti na cestu ob-
držely kartičku, kam od strašidláckých pomocní-
ků dostávaly razítka. Pokud po projití celé trasy 
u čertíků v loděnici žádné nechybělo, mohli si 
za odměnu vybrat jakoukoliv z vystavených cen. 
Samozřejmě že razítka nebyla zadarmo. Každá 
tajemná bytost měla pro ně připraven malý úkol, 
který bylo potřeba splnit – například bludičkám 
pomoct najít lucernu, hejkalovi přinést na bo-
lavý krk nějakou tu bylinku nebo proti dotěrným 
upírům získat česnek či krucifix. Na úplný závěr 
vejšlapu, při oddychu v budově loděnice, mohly 
děti namalovat či vyrobit libovolné strašidlo. Vý-
sledné obrázky si můžete prohlédnout buď na 
webu 1. Čelákovického klubu vodních sportů, 
nebo v prodejně Papír – hračky Čelákovice. 
Jste zvědaví, jak tento jubilejní pátý ročník do-
padl? I přes velikou nepřízeň počasí jej navštívilo 
a celou téměř tří kilometrovou trasu absolvovalo 
celkem 80 dětí v doprovodu 45 dospělých. 
Mockrát všem odvážným účastníkům děkujeme 
a věříme, že se vám letošní Vejšlap líbil.
Tak zase za rok – AHOJ!

Foto: Jana Krejčí

ADVENT VE SKÁLE 
2017

• Domeček Ve Skále, z. s.

Srdečně vás zveme na šestý ročník Adventu Ve 
Skále. Můžete se těšit na Mikulášský jarmark, 
unikátní staročeský loutkový betlém, jarmareční 
divadlo, pana flašinetáře a již daleko za hranice-
mi města proslulý čertovský rej. I tentokrát vás 
rozveselí rozverné čertovské pohádky. To vše 
v sobotu 2. prosince 2017 od 11.00 do 18.00 
hodin na rynku Ve Skále v Čelákovicích.
V úterý 5. prosince od 16.00 do 20.00 hodin pak 
do Domečku Ve Skále zavítá opravdový svatý 
Mikuláš se svými anděly a tlupou čertů. Bližší 
informace najdete na facebooku Domeček Ve 
Skále.
Advent Ve Skále se koná za laskavé finanční 
podpory města Čelákovic. Mikuláš Ve Skále. Foto: archiv spolku

ZUŠ Jana Zacha v Čelákovicích, její vedení i všichni její učitelé si vás dovolují 

srdečně pozvat na Galakoncert 2017. V historii naší ZUŠ je v pořadí druhý a ne ná-
hodou se koná v době, kdy si připomínáme sedmdesáté výročí znovuotevření školy, 
jedné z nejstarších v naší zemi.
Sedmdesát let od okamžiku, kdy v obtížné poválečné době naši předchůdci nastoupili 
nelehkou cestu výchovy mladých hudebníků. Cesta od čelákovické Městské hudební 
školy přes Lidovou školu umění až po dnešní Základní uměleckou školu Jana Zacha 
byla dlouhá a nelehká, jistě však stála za to. Svědčí o tom stovky, nebo spíše tisíce 
žáků, kteří školou prošli.
Koncert má být i vzpomínkou, poctou našim předchůdcům, kteří mnohdy ve velmi 
obtížných podmínkách dosahovali skvělých výsledků, na jejichž práci jsme navázali 
a k jejichž odkazu se svým úsilím hlásíme. Každým rokem se škola rozvíjí, počet žáků 
roste, stejně tak i počet nástrojů, které jsou na naší ZUŠ vyučovány. Mimochodem, 
počet žáků účinkujících na Galakoncertu je mnohonásobně vyšší než celkový počet 
žáků školy před sedmdesáti lety.
Pokud patříte k bývalým žákům, absolventům, neměli byste si nechat ujít možnost 
shledání se svými někdejšími učiteli, spolužáky a spoluhráči. Můžete zavzpomínat 
na svá studia a porovnat výkony dnešních žáků s výkony tehdejšími. Jistě vám jejich 
umění udělá radost. 
Dlouhých a neuvěřitelných sedmdesát let působí naše škola v Čelákovicích. Sedm-
desát školních roků. Ten letošní je ve znamení velkého jubilea, neuvěřitelných sed-
mi desítek let existence hudební vzdělávací instituce v našem městě. Ať se nazývala 
Městským hudebním ústavem, nebo LŠU, či moderně ZUŠ, vychovávala, vychovává 
a pevně věřme, ještě mnoho let bude vychovávat množství talentovaných mladých 
umělců. 

Přijďte si nás poslechnout 7. listopadu 2017 od 18 hodin do Kulturního domu. 

Vstupenky si můžete zakoupit v pokladně KD, nebo v kanceláři ZUŠ. Těšíme se na 
vás.

ˇ
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e-mail: mddm.celakovice@seznam.cz

Havlíčkova 691
Čelákovice

mddm

tel.: 326 991 217 

VEČERNÍ BĚH MĚSTEM 
ČELÁKOVICE

• Eva Bukačová

Naše příspěvková organizace je pořadatelem již 
43. ročníku Večerního běhu městem Čelákovi-
ce – Memoriálu Rudolfa Vichery. Srdečně zve 
občany města na čtvrtek 16. listopadu v 13.30 
hod. do parku ke Kulturnímu domu. Budou zde 
závodit dětské a mládežnické kategorie (pre-
zence v KD).
První startují kategorie nejmladších dětí do 6 let, 
následně smíšené kategorie chlapci i dívky 6 
let, 7 let, 8 let, 9 let. Odděleně již poběží chlapci 
a děvčata 10 let a 11 let. Následují mladší žá-
kyně a žáci, starší žákyně a žáci, dorostenky 
a dorostenci.
V pátek 17. listopadu bude prezence v ZŠ 
J. A. Komenského a start v ulici J. A. Komenské-
ho. Závod zahájí kategorie juniorů a juniorek 
v 16.20 hod. a hlavní kategorie mužů do 39 let 
vyběhne tradičně v 18.00 hod. Ženy se postaví 
na startovní čáru v 17.00 hod. Všechny veterán-
ské kategorie startují v 17.20 hod.
Organizace běhů je velmi náročná a vyžaduje 
vedle nadšení pořadatelů i hodně porozumě-
ní veřejnosti. Pořadatelé a příznivci závodu 
děkují všem, kteří svou účinnou pomocí 
umožní uspořádat tento závod. Přijďte si 
s námi zaběhat, nebo jen fandit, a užít si tak je-
dinečnou atmosféru večerního běhu. Veškeré 
informace o běhu získáte v MDDM (kontakty viz 
výše).

Turistický oddíl
Medvíďata hledá

nové členy!
• Jindřich Vaněk, vedoucí oddílu

Hledáme děvčata a kluky od 1. třídy ZŠ se zá-
jmem o přírodu, cestování a táboření. Nabízíme 
kamarádské prostředí, spoustu her a soutěží, 
výlety jednodenní i vícedenní do lesa i do měst, 
do jeskyní i na hory. V létě nás čeká třínedělní 
stanový tábor na Kutnohorsku. Kdo z vás by 
chtěl zažít na vlastní kůži to, o čem zatím jen 
četl v knihách od Jaroslava Foglara, ať přijde 
a uvidí. Náš oddíl v Čelákovicích pracuje už 
22. rok. Scházíme se přímo v MDDM, každý 
čtvrtek od 17.00 hod. Hrajeme si, soutěžíme, 
učíme se morseovku, znát přírodu, nebát se 
potmě v lese, uzlovat, lasovat, číst v mapě, 
zacházet s buzolou, vyřezávat ze dřeva, 
odlévat ze sádry, vařit na ohni, hrajeme hu-
tu-tu, ringo a spoustu dalších her, které jinde 
nepotkáte.
Případné dotazy na tel.: 602 333 061 nebo 
v MDDM.

Připravujeme pro vás
• Veronika Kratochvílová

Advent v muzeu

V sobotu 2. 12. v 14.00–17.30 hod. v čelá-
kovickém Městském muzeu v Síni Jana Zacha 
vás přivítáme na tradičních vánočních dílnách 
s koledami v podání členů kroužku Muzicí-
rování.

Odpoledne vánočních přání

V pondělí 4. 12. od 16.00 hod. k příležitosti za-
hájení vánočního bruslení si s námi přijďte vy-
tvořit vánoční přání, které pověsíme na strome-
ček na náměstí. Součástí akce bude vystoupení 
dětského pěveckého sboru Sedlčánci, Zuzky 
a kocouři a skupiny T.E.T.R.I.S. a výstava oz-
dobených stromečků dětí místních mateřských 
a základních škol.

Mikulášské vyrábění s nadílkou

V úterý 5. 12. zveme děti od 16.00 hod. na 
Mikulášské odpolední vyrábění do MDDM 
v Havlíčkově ulici. Ozdobíme perníčky, na-
malujeme si čertíka, vyrobíme svíčku. A až se 
setmí, v altánku na zahradě bude čekat Mikuláš.
Označené balíčky přijímáme celý den v MDDM, 
cena za balíček je 20 Kč.

Mikulášská nadílka v MDDM. Foto: archiv MDDM

Jarní prázdniny – turistický tábor

Turistický tábor v Sedloňově aneb Putování po 
Orličkách v době jarních prázdnin 17.–24. 2. 
2018. Pobyt v zimní přírodě, blbnutí na sněhu, 
vycházky, turistika, hry, turnaje, diskotéka. Pro 
zdatné lyžaře možnost lyžování.
Ubytování v chatě Roubenka Sedloňov v Or-
lických horách (www.chataroubenka.cz). Cena 
3 400 Kč zahrnuje ubytování, dopravu busem 
z Čelákovic a zpět, stravu 5x denně (vaříme 
z vlastních zdrojů, zajistíme i bezlepkovou di-
etu), pitný režim, ostatní požitky. Kapacita je 
omezena. Je nutné se včas přihlásit na e-mail: 
martina.slovako@mddmcelakovice.cz, tel.: 777 
268 885 nebo v MDDM.

Lyžařský kurz o jarních prázdninách

V termínu jarních prázdnin 17.–24. 2. 2018 pořá-
dáme také již tradiční lyžařský výcvik pro začá-
tečníky i pokročilé lyžaře. Večery se zábavním 
programem. Na závěr výcviku je uspořádán 
závod ve slalomu. Vyhodnoceni jsou vítěz eta-
pové hry, nejlepší maska karnevalu a vítěz zá-
vodu.
Ubytování je ve Strážném u Vrchlabí v chatě Vl-
tava. Cena 3 700 Kč zahrnuje ubytování, stravu, 
pitný režim a dopravu busem z Čelákovic 
a zpět. Přihlášky a další informace v MDDM.

Výlet do Častolovic
• Jaromír Kurka, předseda ZO ČZS 
Čelákovice

V pátek 29. září 2017 se naši členové vydali na 
výstavu „Zahrada východních Čech“, kterou 
pořádá ZO ČZS Častolovice spolu s Územním 
sdružením ČZS Rychnov nad Kněžnou a městy-
sem Častolovice.
Počasí nám přálo, a tak jsme si během slu-
nečného dne v areálu častolovické zahrádkář-
ské budovy, sokolovny a v přilehlé sokolské 
zahradě spolu s dalšími návštěvníky prohléd-
li krásnou výstavu zahrádkářských výpěstků 
z celého regionu. Vystaveno bylo ovoce sou-
časně pěstované i perspektivní z ovocnářských 
a šlechtitelských výzkumných ústavů. Viděli 
jsme expozice hroznového vína, paprik, oře-
chů, kolekci bylinek, mnoho druhů zeleniny, 
brambor a česneku. Z ovoce dominovala jablka 
všech barev a odrůd včetně přehlídky staro-
českých a stále dobrých odrůd jablek. Výstavu 
zkrášlovaly vystavené květiny, především jiřiny, 
chryzantémy, begonie, fialy i pokojové květiny 
a bonsaje. Také jsme mohli hlasovat v soutěži 
o nejkrásnější aranžované ovoce, zeleninu či 
květiny. Po dobu trvání výstavy jsme mohli vyu-
žít i poradenské služby nebo si poslechnout od-
bornou přednášku „Jak pěstovat zdravé ovoce“ 
pana Matejska.
Součástí výstavy byl také stánkový prodej za-
hrádkářských potřeb, okrasných dřevin, ci-
bulovin, květin, ovoce i zeleniny, bonsají, čajů, 
léčiv, keramiky a odborné literatury. Dále jsme 
viděli ukázky gastronomie s ovocem i zeleninou 
včetně ochutnávky. K dobré náladě návštěvníků 
přispívalo nejen počasí, ale i vystoupení různých 
hudebních skupin.
Mnoho našich členů stihlo navštívit kromě vý-
stavy i nedaleký renesanční zámek Častolovi-
ce, který je již od roku 1694 v majetku rodu 
Sternbergů. Na interiérech zámku je znát, že 
jeho současná majitelka Diana Phipps Sternber-
gová je významná bytová architekta. Pokud 
někdo nestihl prohlídku zámku, mohl se poko-
chat krásným anglickým parkem, růžovou 
zahradou, vodní zahradou, navštívit oboru s bí-
lými daňky nebo minizvěřinec. V celém are-
álu jsou vysazeny rozmanité druhy vzácných 
květin, především 200 druhů staromódních 
růží, pro jejich prohlídku v plné kráse je však 
nejvhodnější měsíc červen. Zájezd byl velmi 
pěkný, zajímavý a pro naše členy velmi poučný 
a inspirativní. Uskutečnil se i díky dotaci města 
Čelákovic.

Na podzim nás čeká ještě jedna důležitá 
akce – ukončení zahrádkářské sezo-

ny na Společenském večeru v pátek 

10. listopadu 2017 od 18.00 hod. v KD 

Čelákovice. Tento večer je určen nejen 
zahrádkářům, přijít může každý, komu se 
již stýská po tanci a dobré zábavě. Sál 
Kulturního domu bude, jako vždy, krásně 
vyzdoben výpěstky našich členů.

zahrádkáři

ˇ
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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

Náš kompletní program včetně kontaktů 

pro rezervace míst naleznete na webových 

stránkách (viz výše).

• Komunikace v rodině – Mužský a ženský 

jazyk aneb Jak mluvit napříč pohlavími, 
3. 11. v 9.30–12.00 hod. Jurta na zahradě 
Routy.

• Výroba ekodrogerie a přírodní kosmetiky, 
úterý 7. 11. v 16.00–18.00 hod., Routa, téma 
jídla, pohybu a shonu dnešní doby.

• Peříčkárna aneb Ženy sobě, čtvrtek
9. a 23. 11.

• Lampionový průvod městem, pátek 10. 11. 
v 17.00 hod. start u Mateřského centra, cíl 
v zahradě ROUTY.

• Setkání osvojitelů a zájemců o osvojení, 
pátek 10. 11. v 15.00–19.00 hod., Mateřské 
centrum.

• Národní potravinová sbírka, sobota 11. 11. 
v 8.00–20.00 hod., Tesco Čelákovice.

• Klub náhradních rodin – Psychiatrické za-

tížení u dětí v NRP, sobota 11. 11. v 10.00–
16.00 hod., seminář s Jeronýmem Klimešem, 
Routa. Program pro předem přihlášené děti 
zajištěn. Pro pěstouny RC Routa zdarma, 
cena pro ostatní zájemce 1 000 Kč. Info: 
Lenka Slováková, e-mail: slovakova.routa@
seznam.cz, tel.: 603 538 763. 

• Vernisáž obrazů Milana Cikánka, úterý 14. 
11. v 16.00–18.00 hod., Jurta na zahradě 
Routy.

• ReStartuj kariéru s ROUTOU!, středa 15. 
11. v 8.30–12.30 hod., Jurta, zážitkový mo-
tivační workshop Jak hledat a najít svůj po-
tenciál. Pomůže nasměrovat k profesnímu 
cíli pomocí interaktivní metody za využití ka-
riérového koučování. Účast zdarma, hlídání 
dětí zajištěno. Akce pro rodiče dětí do 15 let, 
zaměstnané i na MD/RD, ženy nezaměstnané 
a pro všechny, kteří hledají či chtějí měnit 

práci. Na aktivity projektu ReStartuj kariéru 
s ROUTOU! je možné přihlašovat se prů-
běžně, již nyní obsazujeme kurzy na rok 2018. 
Přihlášky a informace: Infocentrum Kariérový 
ReStart, tel.: 608 723 465, e-mail: restart.rou-
ta@gmail.com, www.restartujkarieru.cz, FB @
restartujkarieru.

• V pátek 17. 11. volná herna v MC uzavřena.

• Divadélko pro nejmenší, pátek 24. 11. 
v 11.00 hod. O pejskovi a kočičce – jak vařili 
dort, MC.

• Etiketa s Míšou, úterý 28. 11., v 15.00–18.00 
hod., Routa.

• Roční období v nás, každé úterý v 12.00–
19.00 hod., naučné dílny pro všechny gene-
race, Routa.

• Trénink paměti, každou středu v 9.30–11.00 
hod., smysluplná a zábavná aktivita pro 
správnou činnost mozku, Routa.

• Setkání osob pečujících o blízkého se-

niora v domácím prostředí, každou středu 
v 11.00–12.00 hod.

• Klubík pro děti NEZBEDA, každé úterý 
v 15.00–16.00 hod. pro děti 4–15 let, hry, tvo-
ření, trocha sportování, aktivity na zahradě, 
předškolní příprava, pomoc s domácími úko-
ly, doučování, prostor pro další dětské aktivi-
ty…

• Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek, Spolek 
houbařů Čelákovice

Pokračujeme v sérii článků, ve kterých se vě-
nujeme nálezům vzácných druhů hub v Čelá-
kovicích a blízkém okolí. Pokud bychom měli 
vybrat vzácné houby, které jsou pro Čelákovice 
v posledních letech vysloveně typické, tak by 
to byly právě dvě teplomilné muchomůrky ježo-
hlavá a šiškovitá. Daly by se označit za mykolo-
gický symbol Čelákovic. 
Prvním druhem je muchomůrka ježohlavá – vy-
tváří střední až větší bíle až šedobíle zbarvené 
plodnice. Vyznačuje se kloboukem o průměru 
5–20 cm pokrytým jehlanovitými bradavkami 
u dospělých plodnic často uspořádanými do 

kruhů. Velmi mladé plodnice jsou svým vzhle-
dem zaměnitelné za jiné velmi běžné druhy 
muchomůrek, jako je muchomůrka červená 
nebo muchomůrka růžovka (masák). Má nepří-
jemný, ale ne příliš výrazný pach. V Čelákovi-
cích ji nacházíme již řadu let především v par-
cích a alejích převážně pod lipami nebo břízami. 
Je nejedlá. Jedná o vzácnou houbu, která je 
zapsaná v Červeném seznamu makromycetů 
(hub) jako ohrožený druh.
Druhým druhem je muchomůrka šiškovitá – 
jedná se o jednu z nejmohutnějších mucho-
můrek rostoucích v parcích či alejích převážně 
také pod lipami nebo břízami. Vyznačuje se še-
dým kloboukem o průměru 10–25 cm pokrytým 
nepravidelnými, často velkými šupinami. Dále až 
20 cm vysokým třeněm s rýhovaným, výrazným, 
ale časem mizejícím prstenem. Má nepříjemný 
charakteristický pach. Je nejedlá (nověji uvá-
děná i jako mírně jedovatá). Jedná o vzácnou 
houbu (na Slovensku je dokonce zákonem 
chráněná), nicméně v několika posledních le-

Vzácné druhy hub Čelákovicka – muchomůrky 
ježohlavá a šiškovitá

houbařské okénko

Muchomůrka šiškovitá, náměstí 5. května, 11. 9. 2017. 
Foto: Miroslav Rudolf

Mladá plodnice muchomůrky ježohlavé, 11. 10. 2017. 
Foto: Miroslav Rudolf

tech zaznamenáváme její výskyt v Čelákovicích 
na několika lokalitách i opakovaně.
Hojný výskyt obou druhů je dalším mykolo-
gickým důkazem o postupném oteplování. 

Z výstavy hub
• Miroslav Rudolf, Spolek houbařů Čelákovice

V Kostelní ulici ve dvoře č. p. 43 se uskutečni-
la ve dnech 21.–23. září v pořadí již 57. výstava 
hub v Čelákovicích. Letošní klimatické pod-
mínky byly o něco příznivější než v loňském 
roce, díky tomu se podařilo shromáždit asi 230 
druhů hub, tj. o přibližně 50 druhů více než mi-
nulý ročník. Mezi vystavenými houbami byly 
i některé vzácnější druhy jako hřib pružný, hřib 
bronzový, měcháč písečný, květnatec Arche-
rův, liška Friesova či lesklokorka lesklá. Výstavu 
zhlédlo přes 800 návštěvníků, z toho asi 580 
dětí s pedagogickým doprovodem. SHČ dě-
kuje za pomoc všem, kdo se podíleli na sběru 
hub, přípravě i průběhu výstavy. Také děkuje-
me městu Čelákovice za významnou finanční 
podporu, díky které bylo možné výstavu usku-
tečnit.

Tradiční podzimní výstavu hub navštívilo 580 dětí z MŠ 
a ZŠ. Foto: Miroslav Rudolf
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Plavecký kurz pro děti 5–7 let ZAČÁTEČNÍCI 

(středa 15.15–15.45 hod.). Kurz obsahuje 8 lekcí 
(+ 1 náhradní) v termínu od 8. listopadu 2017 do 
17. ledna 2018, cena 1 040 Kč (130 Kč/lekci).

Městský bazén
OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

po 6.15–7.30 – 19.00–21.30
út – – 17.00–21.30
 (18.00–19.00 pronájem 2x dráha)

st 6.15–7.30 14.00–15.00 19.00–21.30
čt – – –
pá 6.15–7.30 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)

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

Stolní tenis opět
v krajských soutěžích

• Petr Dvořák, TJ Spartak Čelákovice

V minulé sezoně A-družstvo TJ Spartak Če-
lákovice postoupilo z okresu do KP2 a má za 
sebou první čtyři úspěšné domácí zápasy. V se-
stavě Dražinovský, Dvořák, Mlejnek a Bodlák 
jsme všechny čtyři zápasy poměrně brzy roz-
hodli a po hodině a půl se od stavu 10:0, resp. 
10:3, jen dohrávalo.
Těžší soupeři teprve přijdou, zejména Velký 
Osek B (doma 11. 11.) a Libčice (doma 9. 
12.), předpokládané zahájení v 17.00 hod. Po-
drobnosti na vývěsce sokolovny.
TJ Spartak Čelákovice A–TTC Bělá pod Bezdě-
zem „C“ 15:3; čtyřhry 1:1, Jan Bodlák 2:1, Jiří 
Mlejnek 1:1, Petr Dvořák 3:0, Tomáš Draži-
novský 3:0, WO 5:0.
TJ Spartak Čelákovice A–Sokol Dolní Beřkovice 
– Mlékojedy 11:7; čtyřhry 2:0, Jan Bodlák 1:2, 
Jiří Mlejnek 1:3, Petr Dvořák 4:0, Tomáš Draži-
novský 3:0, WO 0:2.
TJ Spartak Čelákovice–TTC Kladno „D“ 15:3; 
čtyřhry 2:0, Jan Bodlák 3:0, Jiří Mlejnek 4:0, Petr 
Dvořák 4:0, Tomáš Dražinovský 2:2, WO 0:1.
TJ Spartak Čelákovice–Sokol Všetaty „B“ 16:2; 
čtyřhry 2:0, Jan Bodlák 2:1, Jiří Mlejnek 4:0, Petr 
Dvořák 4:0, Tomáš Dražinovský 4:0, WO 0:1.
Děkujeme všem divákům, kteří začínají znovu 
nacházet cestu na čelákovický ping-pong.

tenis

Tenisový klub
Čelákovice

• výbor klubu

Zápis nových hráčů do tenisové akademie

Ve čtvrtek 7. září se konalo přijímání nových hrá-
čů do tenisové akademie. Mile nás překvapilo, 
jak velké množství dětí projevilo zájem o teni-
sovou hru. Děkujeme všem přítomným a těšíme 
se na další spolupráci. Pokud jste nábory ne-
stihli navštívit, a přesto máte zájem o celoroční 
výuku tenisu pro děti, můžete nás kontaktovat 
na e-mail: info@teniscelakovice.cz.
Turnaj v babytenisu

V sobotu 16. září se v našem areálu uskutečnil 
turnaj v babytenisu, kterého se zúčastnilo 32 
chlapců a děvčat ve věku 7 až 9 let. Tenisový 
areál se tak opět naplnil a diváci mohli sledovat 
mnoho pěkných zápasů v jednotlivých skupi-
nách a posléze i ve finálovém pavouku. Z vítěz-
ství se po velkých bojích radoval Tomáš Zíta, 
který ve finále turnaje porazil Adama Linharta. 
Vítězi gratulujeme!
Tenisová hala

V sobotu 14. října jsme již zastřešili dva kurty 
nafukovací halou, a příprava na zimní sezonu 
tak může začít. Pro rezervaci volejte správce 
klubu, p. Klouzala, tel.: 775 322 781 nebo pište 
na e-mail: info@teniscelakovice.cz. Obsazenost 
kurtů a volné hodiny v hale můžete najít na 
www.tkcelakovice.cz v záložce rezervace.
Děkujeme všem, kteří se na stavbě tenisové 
haly podíleli.

stolní tenis

Druhý ročník Plavecké 
soutěže měst

• Petr Bambas, ředitel

Letos se jí v Městském bazénu zúčastnilo 238 
plavců všech věkových kategorií (loni 144). Ve 
středu 4. října 2017 měli plavci během celé 
otevírací doby možnost zaplavat si libovolným 
stylem na čas trať 100 metrů, a otestovat 
tak svoji aktuální formu a zároveň se na chvíli 
ocitnout v roli jednoho z „reprezentantů“ čelá-
kovického bazénu.
Naši plavčíci a instruktoři přiřadili podle tabulek 
každému plavci příslušné body, a to podle času, 
věku a pohlaví. Všechny body za celý den se 
sečetly a porovnaly s dalšími bazény, které se 
do soutěže přihlásily. Čelákovice obsadily v ka-
tegorii A (města do 20 tisíc obyvatel) celkové 
9. místo (3 263 bodů). Mám obrovskou radost, 
že plavců přišlo bezmála o stovku více než loni 
a také jejich časy byly lepší. Díky tomu jsme po-
čet bodů znásobili z 1 781 na 3 263 a posunuli 
se z 11. místa na deváté. Těsně před námi skon-
čily Hořice, které měly o necelých 40 účastní-
ků více. Porazili jsme města Aš nebo Rumburk 
a měli jsme více plavců než mnohem větší Hra-
dec Králové nebo Česká Lípa. Vítězem „naší“ 
kategorie se znovu staly Kravaře s počtem 530 
plavců a 6 564 bodů.
Nejmladšími závodníky byli účastníci plavecké-
ho kurzu Čelákovické sportovní Jonáš Pekárek, 
Anna Paliatková, Adam Olejník, Ondřej Vobecký 
a Eliška Turková. Nejstaršími plavci v Čelákovi-
cích byli manželé Břinčilovi, mezi muži Milan (72) 
a mezi ženami Hana (67). Nejrychlejší čas měl 
instruktor a plavčík Čelákovické sportovní Jan 
Walter (25), a to 1 min. 9 sec, druhý skončil loň-
ský vítěz Luboš Valehrach, kterému k obhajobě 
nestačilo ani zlepšení vlastního výkonu na 1 min. 
19 sec. Všichni tito závodníci přinesli našemu 
bazénu do soutěže plný počet 28 bodů, ale ob-
rovské poděkování patří úplně všem 238 plav-
cům, kteří se nezalekli a čtyři bazény si zaplavali.

Volná místa – plavecké kurzy
Plavecký kurz pro děti 5–15 let (pátek 15.00–
15.50 hod.). Kurz obsahuje 7 lekcí (+1 náhradní) 
v termínu od 15. prosince 2017 do 16. února 
2018, cena 1 050 Kč (150 Kč/lekce). Termíny: 
15. 12., 22. 12., 5. 1., 12. 1., 19. 1., 26. 1., 9. 2. 
a náhradní lekce 16. 2. 2018.
Plavecký kurz pro děti 5–7 let ZAČÁTEČNÍCI 

(pondělí 14.45–15.15 hod.). Kurz obsahuje 8 lek-
cí (+ 1 náhradní) v termínu od 6. listopadu 2017 
do 15. ledna 2018, cena 1 040 Kč (130 Kč/lekci).

Finalisté turnaje Tomáš Zíta (vpravo) a Adam Linhart. 
Foto: archiv TK Čelákovice

Skautské středisko
• Kateřina Lotty Bartošová

Během září a října se pozvolna ustálily termíny 
skautských schůzek. Kromě toho už se pouští-
me do plánování výprav a jiných akcí, které jsou 
ale zatím teprve před námi. 
Akcí, kterou už máme za sebou, byla soutěž 
pořádaná Českými drahami „Křížem krážem 
republikou“, na niž se o posledním zářijovém 
víkendu vypravila skupinka roverů. Jedná se 
o soutěž, kdy jednotlivé týmy o půlnoci na-
sednou do vlaku a mají za úkol do další půlno-
ci najezdit co nejvíce kilometrů. Naše čelá-
kovická skupinka jela z Kolína do Těšína, poté 
do Brna, Prahy, Českých Budějovic a opět přes 
Prahu domů do Čelákovic. Trasa měla 1 360 km. 
Cestou jsme se seznámili se skauty z Třeboně 
a s několika skupinkami jiných, velmi zajímavých 
cestujících. Všichni jsme byli překvapeni, jak vy-
čerpávající takové ježdění vlakem je, ale přes 
veškerou únavu panovalo naprosté nadšení.

Skauti jezdili Křížem krážem republikou. Foto: Anna 

Kmječová
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• Milan Šikl

Fotbalový podzim Unionu se rozběhl velmi na-
dějně. První čtyři kola deset bodů a 18 vstře-
lených branek – to byl skvělý start. Ale po po-
rážce v Sázavě sedla na mužstvo „deka“ a byla 
tady nepříznivá serie zápasů bez vítězství se 
ziskem pouhých tří bodů. Mizérie trvala celých 
pět kol a ukončilo ji až vítězství nad Mělníkem. 
Union z předních příček klesal až do středu 
tabulky, což při vyrovnanosti mužstev není vů-
bec dobré. Snad se podařilo tuto tendenci za-
stavit. Ohlédněme se za odehranými zápasy.
SK UNION–SK ČESKÝ BROD B 3:3, penalty 

4:1

Skóre zápasu otevřel Dosoudil, ale hosté do 
přestávky vyrovnali. Dalšími dvěma góly si Do-
soudil zapsal hattrick a také vedení domácích 
3:1. Hosté snížili a v nastavení dokonce vy-
rovnali, a tak rozhodly penalty a Union si připsal 
2 body.
FK UHLÍŘSKÉ JANOVICE–SK UNION 2:0

Na těžkém terénu byl první poločas celkem vy-
rovnaný. Domácí šli do vedení, kdy po srážce se 
soupeřem byl mimo hru brankař Hlaváček. Ve 

druhé části měli mírnou převahu domácí, a to 
potvrdili druhou brankou v 78. minutě.
SK UNION–TJ ZÁRYBY 1:1, penalty 5:6

V „derby“ byl k vidění vyrovnaný zápas, kdy oba 
celky měly několik šancí, ale brankový poměr 
se měnil až v 57. min., kdy Bařina hlavou poslal 
domácí do vedení. Závěr vyšel soupeři, když 
v 82. min. po trestném kopu vyrovnal tečovanou 
střelou Krulich. O zisku dvou bodů rozhodly 
penalty a lépe stříleli hosté.
TJ KLY–SK UNION 5:2

Nováček soutěže šel brzy do vedení, Vacek po 
chvíli vyrovnal. Nato stejný hráč nedal skvělou 
šanci a domácí trestali, vedli 3:1. V závěru půle 
po chybě navýšili na 4:1. Po přestávce Union 
přidal, snížil na 4:2, avšak nedokázal zpřesnit 
koncovku. Domácí v 89. min. upravili skóre do 
konečné podoby. 
SK UNION–PŠOVKA MĚLNÍK 3:1

Body pro Union zajistil hattrick Kadeřábka. 
Utkání vyznělo v prvním poločase pro Union, 
i když několik šancí nevyužil. Po přestávce 
se hra vyrovnala, ale brankově se dařilo jen 
našemu útočníkovi. Po delší době plný bodový 
zisk.

Sobotní mistrovské zápasy, které proběhnou 
na stadionu U Hájku vždy od 10.15 hod.
11. 11. SK UNION–SK KOSMONOSY

DOROST měl rovněž dobrý vstup do soutěže, 
ale nyní stejně jako „A“ hledá formu. V tabulce 
jeho výkon stačí na střed.
AFK PEČKY–SK UNION 3:1, branka: Kostolá-
ny, SK UNION–S. JESTŘÁBÍ LHOTA 1:3, 

branka: Brodský, FC VELIM–SK UNION 6:2, 

branky: Kostolány, Pánek, SK UNION–FK 

ČÁSLAV „B“ 9:1, branky: Choura 2, Prel, Buri-
ánek, Vlček L., Kostolány, Drbohlav, SK SOKO-

LEČ–SK UNION 0:8, branky: Brodský, Kostolá-
ny, Vlček M. 2, Buriánek, Prel.

STARŠÍ ŽÁCI stále hledají formu, a tak není 
divu, že se mužstvo pohybuje na chvostu 
tabulky krajského přeboru.
FK BRANDÝS–SK UNION 2:1, branky: 
Skuhravá, SK UNION–SK ČESKÝ BROD 

1:2, branka: Janák, BOH. PODĚBRADY–

SK UNION 4:1, branka: Janák, SK UNION–

PŠOVKA MĚLNÍK 0:5, AFK PEČKY–SK 

UNION 2:1, branka: Linka.

MLADŠÍ ŽÁCI: Po čtyřech zápasech bez prohry 
se karta obrátila a následovala neúspěšná utkání.
FK BRANDÝS–SK UNION 1:5, branky: Fantík 
Ji. 2, Sebera, Vencl, Lopatář A., SK UNION–SK 

ČESKÝ BROD 3:5, branky: Lopatář 2, Sebe-
ra, BOH. PODĚBRADY–SK UNION 8:0, SK 

UNION–PŠOVKA MĚLNÍK 2:7, branky: Miko-
ška, Špaňhel, AFK PEČKY–SK UNION 1:3, 

branky: Pařízek 2, Manhart.

PŘÍPRAVKY hrají své soutěže okresního pře-
boru opět formou turnajů. Starší přípravka „A“ 
odehrála zatím dva turnaje se střídavými úspě-
chy, což ji vyneslo do středu tabulky. Podobně 
si vede i přípravka „B“. Mladší přípravka „A“ má 
odehrána čtyři kola a soupeří s Odolenou Vodou 
o čelní postavení, mužstvo „B“ sbírá v soutě-
ži herní zkušenosti. O body bojuje i v „derby“ 
s přípravkou TJ Spartak Čelákovice.V obraně Unionu podává stabilní výkony Milan Arazim. Foto: archiv Milana Šikla

Mizérii SK UNIONU zastavil Kadeřábkův hattrick

Na snímku blokující Jano Kilík ve žlutém proti smeči 
domácího Kučery. Foto: Michal Němec

• Petr Flekač

Ve hře je jen A-tým, který postoupil z třetí příč-
ky do play-off. Soupeřem mu byl Český Brod. 
V prvním zápase domácí vydřeli těsné vítězství 
v poměru 5:4. V odvetě je však podpořilo četné 
divácké publikum a po výsledku 2:5 postoupili 
do semifinále, kde na ně čekaly Čakovice.
TJ AVIA ČAKOVICE A–TJ SPARTAK ČELÁ-

KOVICE A 5:4

V prvním semifinálovém zápase se více dařilo 
domácím hráčům, kteří získali po zásluze první 
bod. Čelákovice nevyhrály ani jednu dvojku, 
což bude jistě námět k zamyšlení pro trenéra 
Doucka.
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE A–TJ AVIA ČA-

KOVICE A 5:2

V odvetném semifinálovém zápase se více daři-
lo domácím hráčům až v samém závěru, kde 
mocným finišem v podobě tří bodů v řadě strhli 
vítězství na svou stranu.
TJ AVIA ČAKOVICE A–TJ SPARTAK ČELÁ-

KOVICE A 5:3

Semifinále rozhodnuto. Symbolicky se končilo 
ve třetím setu na devítkách a opět vyrovnané 
utkání a opět úspěšnější domácí. Čakovice jdou 
do finále. Čelákovice hrají doma o týden dříve o 
třetí místo s Modřicemi.
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE C–TJ SOKOL 

ČÁSLAV 5:5

Poslední zápas C-týmu přinesl vyrovnaný výsle-
dek a potvrzení třetího místa v KS.
Další informace najdete na webových stránkách 
www.nohejbal-celakovice.cz.

Nohejbalový oddíl TJ Spartak Čelákovice

nohejbal

fotbal
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• Martin Bajer

Orka vstoupila do nového ročníku Národní ligy 
florbalu. V úvodu soutěže se omlazené mužstvo 
sehrává a jeho výkonnost se postupně zlepšuje. 
Z prvních kol se podařilo zatím získat tři body za 
vítězství nad Plzní.
FBC STRAKONICE P.A.–ORKA ČELÁKOVICE 

5:4

V zápase jsme se ujali vedení a po první třetině 
jsme šli do šaten za nadějného stavu 3:2. Bohu-
žel ve druhé části domácí zápas otočili dvěma 
brankami. Třetí třetina pak přinesla každému 
týmu po jednom gólu, a tak se z těsného ví-
tězství radovaly Strakonice. Za Orku se dvěma 
brankami blýskl Jakub Doutnáč.
ORKA ČELÁKOVICE–WIZARDS DDM PRAHA 

4:5p

Po bezbrankové první třetině jsme se ujali dvou-
gólového vedení, to se ale do konce druhé tře-

tiny nepodařilo udržet a hosté vyrovnali. Ve třetí 
třetině jsme byli také o krok napřed, na naše 
vedoucí branky ale Wizardi vždy zareagovali vy-
rovnáním. Protože se v základní hrací době o ví-
tězi nerozhodlo, šlo se do prodloužení. V něm 
byli šťastnější hosté a přesnou trefou si zajistili 
výhru. 
ORKA ČELÁKOVICE–FBC PLZEŇ 6:4

Plzeň přijela do Čakovic v úvodu utkání ne-
koncentrovaná a Orka toho využila a ujala 
se vedení 4:1. Ve druhé části se hra již vy-
rovnala a střelecké hody se zastavily. Jedinou 
branku v této části hry zaznamenali hosté. 
V úvodu třetí třetiny Orka dvěma góly již defini-
tivně rozhodla o svém vítězství, Plzeň dokáza-
la do konce zápasu už jen výsledek korigovat. 
Po přesvědčivém výkonu tak Orka získala první 
vítězství v sezoně. Václav Kramel se blýskl 
čtyřmi kanadskými body za jeden gól a tři při-
hrávky.
FBC ŠTÍŘI Č. BUDĚJOVICE–ORKA ČELÁ-

KOVICE 6:5

V Českých Budějovicích se odehrál velmi vy-
rovnaný zápas. Do šaten po první třetině šli 
s hubeným vedením 1:0 domácí. I ve druhé 
části byla hra velmi vyrovnaná a tomu odpoví-
dalo i skóre, které se nakonec zastavilo na stavu 
3:3. Ve třetí třetině jsme se ujali poprvé vedení, 
to jsme ale dlouho neudrželi a domácí dvěma 
brankami stav utkání otočili ve svůj prospěch. 
Opět se nám podařilo vyrovnat, ale rozhodují-
cí branku vstřelili Budějovičtí sedm minut před 
koncem. Nám se již vstřelit branku nepodařilo 
a tak body zůstaly v Budějovicích. Nejlepším 

hráčem zápasu se za Orku stal navrátilec Ondra 
Špalek, který vstřelil dvě branky.

Starší žáci

Své turnaje odehráli starší žáci. Na turnaji v Ko-
bylisích kluci v úvodním zápase porazili Kladno, 
pak ale prohráli v derby s Horními Počernicemi. 
Zápas o konečné třetí místo s Olympem skončil 
nerozhodně, na nájezdy byl nakonec úspěšnější 
soupeř. 
Další turnaj se odehrál na Kladně. Tady nám 
byl za soupeře opět tým Kladna, pak Wizards 
a nakonec Olymp. Tentokrát se nám výsledkově 
sice moc nezadařilo, předvedená hra nebyla 
vůbec špatná. Výbornou kulisu opět zařídil fan 
klub rodičů a sourozenců, který hnal kluky do-
předu.

Zápas mužů v Českých Budějovicích. Foto: Šimon 

Zmátlo

Tým starších žáků na turnaji v Kladně. Foto: Martin 

Bajer

Orka – Národní liga florbalu začala

vodáci

Vodní motorismus
• 1. Čelákovický klub vodních sportů

Po Mistrovství světa a Mistrovství Evropy je 
dalším důležitým závodem Mistrovství České 
republiky. V tomto roce se pořádalo celkem 
pět důležitých závodů, které se započítávají 
do MČR. Závody se skládají ze tří manévringů 
(dovednostní závody) a dvou paralelních slalo-
mů (rychlostní závody). Děti od šesti do osm-
nácti let závodí na motorových člunech, každé 
ve své kategorii. Po absolvování těchto závodů 
se závodníci z našeho klubu umístili následovně:
Daniel Pařez – 1. místo v kategorii M1 (8–9 let);
Viktorie Satýnková – 5. místo v kategorii M2 
(9–10 let);
Ondra Jetel – 3. místo v kategorii M4 (13–14 let);
Matěj Petržel – 1. místo v kategorii M5 (15–18 
let);
Milan Chyba – 3. místo v kategorii M5 (15–18 
let).
Našim závodníkům gratulujeme! Velké díky patří 
také trenérům Michalu Marvánkovi a Veronice 
Pařezové, kteří trénují nejen v našem klubu, 
ale jsou zároveň trenéři české reprezentace. 
Zároveň děkujeme městu Čelákovice, ČSVM, 
sponzorům a rodičům za jejich pomoc a pod-
poru.

Šachový klub
TJ Spartak Čelákovice

• Libor Mrozinski

Po úspěšné loňské sezoně jak naší mládeže 
v krajském přeboru jednotlivců, tak i dospělých 
postupem v soutěžích družstev do krajské sou-

Více informací o nás najdete na facebooku 
(1.CKVS) nebo http://1ckvs.cz.
AHOJ!

Daniel Pařez. Foto: Michal Marvánek

těže jsme na zářijové členské schůzi rozhodli 
o radikálním postupu v procesu začleňování 
naší mládeže (která nám za ta léta pomalu 
částečně začíná dospívat) do soutěží družstev 
dospělých, a tím i jejich přípravě k dalšímu zvy-
šování její šachové připravenosti. Proto jsme na 
sezonu 2017–2018 v soutěžích družstev SŠS 
postavili poprvé v historii ŠK 3 družstva (A – 
krajská soutěž, B – regionální přebor, C – regi-
onální soutěž). Koncepce zapojení mládeže je 
taková, že za B bude hrát polovina dospělých 
a polovina mládeže, za C bude hrát mládež pří-
padně s dospělým vedoucím.
A dne 15. října se nám to rozjelo. V 1. kole 
KS porazilo naše áčko družstvo Nymburk 
B v poměru 4,5:3,5. Céčko sice prohrálo 
s celkem Neratovice H v poměru 0,5:4,5, ale jde 
o jejich první zkušenosti v soutěžích družstev 
SŠS.
Naše aktivity v soutěžích mládeže byly v této 
sezoně zahájeny účastí 3 hráčů šachového 
kroužku (Hanka Jankovská, Kryštof Pechánek 
a Daniel Kubíček) na zářijovém MČR mládeže 
v rapid šachu v Mostě, kde se neztratili a obsa-
dili místa uprostřed výsledkové listiny.
Rovněž jsme ukončili přebor šachového klubu. 
Přeborníkem pro rok 2018 se stal poprvé od 
jeho pořádání Petr Kopecký.

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

šachy

florbal
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