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Modernizace žst. Čelákovice / str. 7
V lednu uplynul jeden rok od zahájení staveb-

ních prací na čelákovickém nádraží. O postupu 

prací v letošním roce přináší informace rozhovor 

s ředitelem stavby Michalem Žákem.

Nový ředitel Městské policie 
Čelákovice / str. 12
Ladislav Grabowski se stal v loňském roce no-

vým šéfem čelákovických strážníků. Ve funkci 

nahradil dlouholetého velitele Radka Fedačka.

Novoroční koncert města Čelákovic / str. 16
U příležitosti oslav 100. výročí vzniku samostat-

ného československého státu připravilo město 

Čelákovice oslavy 100 let republiky – Český rok 

v Čelákovicích. První oficiální akcí spojenou se 

zahájením oslav je koncert Komorní filharmonie 

Pardubice v úterý 13. února.

Vicemistryně světa ze Sedlčánek / str. 23
Mistryní Evropy ve sportovním aerobicu v týmo-

vé sestavě se stala třináctiletá Natálie Šimáková 

ze Sedlčánek. Stejně tak obhájila titul vicemist-

ryně světa, který získala v roce 2017 v Nizozem-

sku. Srdečně blahopřejeme!

z obsahu
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SVOZ A LIKVIDACE BIOODPADU 
NOVĚ V ČELÁKOVICÍCH

Novela zákona o odpadech ukládá obcím po-

vinnost od začátku roku 2015 zajistit občanům 

možnost odděleného separování biologicky roz-

ložitelných odpadů (BRO), chcete-li bioodpadů. 

Město Čelákovice tuto povinnost řešilo proza-

tímně možností uložení BRO – tvořícího neza-

nedbatelnou součást komunálního odpadu ve 

výši až 18 % – v městském separačním dvoře 

a pravidelnými jednorázovými sběrnými dny.

Na základě kladných zkušeností s aktivním 

sběrem a likvidací BRO v podobně velkých 

městech jako jsou Čelákovice, nutností snížit 

množství vyprodukovaného komunálního odpa-

du ukládaného na skládku a v neposlední řadě 

také značného zájmu občanů se vedení radnice 

rozhodlo celoplošný svoz a likvidaci bioodpadů 

zavést i v našem městě.

Biologicky rozložitelný odpad, mezi který patří 

zejména rostlinné zbytky (listí, tráva, seno, ple-

vel, větve stromů a keřů), ale také zbytky ovoce 

a zeleniny, čajové sáčky či skořápky z vajec, 

bude shromažďován do nádob vyvinutých spe-

ciálně pro tento druh odpadu – hnědých popel-

nic a kontejnerů. Tyto nádoby jsou upraveny 

k cirkulaci vzduchu, která umožňuje odvětrávání 

nádoby a tím optimalizuje odpařování vodních 

par, čímž se nejen snižuje objem odpadu, ale 

je i zásadně omezena tvorba plísní. Komposto-

tvorný proces tak může být zahájen již v samot-

né odpadové nádobě, výsledkem je pak reduk-

ce odpadu až o 30 %.

Koncepce BRO vychází z toho, že „pokryto“ 

těmito nádobami bude celé město, v oblastech 

zástavby rodinnými domy popelnicemi o obje-

mu 240 l přímo u domů a v místech kontejne-

rových stání v panelové/bytové zástavbě kon-

tejnery o objemu 770 l. Nádoby na bioodpad 

budou majetkem města a občanům budou 

poskytnuty zcela zdarma. Svoz BRO bude pro-

bíhat ve vegetačním období (tj. duben–listo-

pad) ve stejné četnosti jako svoz komunálního 

odpadu, tedy od rodinných domů 1x 14 dní, 

od bytových domů 1x týdně, a to ve stejných 

svozových dnech jako svoz odpadu komunál-

ního. Mimo toto období (prosinec–březen) bu-

dou vyváženy pouze velké kontejnery v četnosti 

1x 14 dní.

Pokračování na str. 8

Mlýnský náhon. Foto: Jana Vondráčková
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úvodník

Investice roku 2018
Vážení spoluobčané,

rád bych vás informoval, že novým ředitelem 

Městské policie Čelákovice se stal Ladislav 

Grabowski. Ten ve funkci nahradil bývalého 

velitele Radka Fedačka, který na svou funkci 

rezignoval a ve funkci skončil k datu 30. září. 

Na prosincovém zasedání Zastupitelstva měs-

ta byl nový ředitel pověřen na dobu neurčitou 

plněním některých úkolů při řízení Městské 

policie s účinností od 14. prosince 2017. Roz-

hovor s novým ředitelem si můžete přečíst na 

straně 12. Ředitel Městské policie je například 

členem povodňové komise města či členem 

pracovní skupiny Prevence rizikového chování 

dětí a mládeže.

Nejvýznamnější investiční akce, které budou 

probíhat na území města v letošním roce, jsou 

dostavba základní školy „Kamenky“ v Kostelní 

ulici, výstavba vodovodního přivaděče a hlav-

ní kanalizační stoky do místní části Záluží, 

vybudování nového víceúčelového sportovní-

ho areálu v Záluží, zřízení nového parkoviště 

v ulici Na Švihově a modernizace železniční 

stanice Čelákovice. U dostavby Kamenky 

čekáme již jen na registraci projektu Minis-

terstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro 

získání dotace. Stavební práce na čeláko-

vickém nádraží budou velmi intenzivní až do 

15. srpna, nové nádraží s nástupišti a podcho-

dy bude veřejnosti představeno na Dni PID 

8. září. Výstavba parkoviště v ulici Na Švihově 

a propojovací komunikace s ulicí B. Smetany 

byla společností Strabag již zahájena, stejně 

tak probíhají práce na zálužském sportovním 

areálu. Demoliční práce hlavní budovy byly 

dokončeny na letní táborové základně v Mili-

číně a ve spolupráci se starostou Pátkem při-

pravujeme výstavbu zcela nové hlavní budovy.

V průběhu jarních měsíců bychom rádi zahá-

jili stavební práce v Kollárově ulici a na rohu 

ulic Sedláčkovy a Masarykovy. Připravujeme 

rovněž výstavbu nové autobusové zastávky 

v Mochovské ulici a ve spolupráci s místosta-

rostou Studničkou jednáme o možném posí-

lení spojů autobusové linky č. 655 a zvýšení 

počtu spojů, které budou obsluhovat zastávku 

Čelákovice, Kovohutě. To byla totiž nejčastější 

připomínka na prosincovém setkání seniorů. 

Přeji vám hezké masopustní období, úspěš-

ný průběh plesové sezony a příjemný zážitek 

z historicky prvního Novoročního koncertu 

města Čelákovic, který se uskuteční 13. úno-

ra. Masopustní průvody projdou Sedlčánkami 

a městem v sobotu 10. února.

Prožijte v klidu a ve zdraví nejkratší měsíc 

v roce.

Miloš Sekyra, místostarosta I

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 pro-
fesionální poradenství je poskytováno každou 
1. středu v měsíci od 13.00 do 17.00 hod. 
v budově radnice na náměstí 5. května (vedle 
podatelny). Více informací na uvedených kon-
taktech.

Tištěný přehled akcí „JARO v Čelákovicích“. POZOR, BLÍŽÍ SE UZÁVĚRKA
Uzávěrka pro tištěný přehled akcí „JARO v Čelákovicích“ (plakát; Zpravodaj města) obsahující akce 
od pondělí 5. března do středy 6. června je v pátek 9. února 2018. Informace o akcích zasílejte na 

e-mail: kalendar@celakovice.cz. 

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.

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

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 hes-

lem: celakovice.

KATALOG místních
podniků, firem,

podnikatelů, služeb apod.
Aplikace s názvem „KATALOG FIREM“, která je 
součastí webových stránek města www.celako-
vice.cz (pod oddílem Organizace/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.

SMS INFOKANÁL
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.

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

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 
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osmičková výročí v dějinách Čelákovic

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

nům, kteří významným způsobem ovlivnili nebo ovlivňují některé obory lidské činnosti a významně 

působí ve prospěch ostatních občanů města, šířili či šíří dobré jméno města doma i ve světě. Dnem 

konání slavnostního večera k předání ceny laureátovi je 28. říjen.

Nyní je možné podávat návrhy kandidátů na „Výroční cenu města Čelákovic 2018“. Uzávěrka podání 

je 31. března 2018. K později podaným nominacím nebude přihlíženo. Podání musí být písemně 

podané a adresované městu Čelákovice. Předtištěný tiskopis najdete na webových stránkách města 

v oddílu Město a sekci Výroční cena nebo na Městském úřadu.   

NOMINACE KANDIDÁTŮ PRO ROK 2018

První významné „osmičkové výročí“ z našeho 

výběru pro Zpravodaj připadá na měsíc únor 

a týká se roku 1948. Jen málokterá historická 

událost se dočkala tak protichůdných interpre-

tací. Pojmenování, ve kterém se promítá sou-

časně i hodnocení, se pohybuje od vítězného 

února (marxistická historiografie) po puč (tak 

hodnotil ve svých pamětech událost např. po-

slanec a pozdější exilový politik Ota Hora). 

Je nutné si uvědomit, že KSČ vstupovala na 

politickou scénu ČSR po druhé světové válce 

jako nejsebevědomější strana. Její požadavky 

byly zakotveny již v Košickém vládním progra-

mu z 5. 4. 1945 a po celou dobu tzv. třetí re-

publiky (1945–1948) využívala k prosazování 

svých požadavků nátlakových metod a vlivu 

jiných skupin. Ať už skrze odbory (předsedou 

ROH byl člen vedení KSČ A. Zápotocký), nebo 

prokomunisticky smýšlející politiky jiných stran 

(evidentní je to u Z. Fierlingera, který byl v letech 

1945–1947 předsedou Československé sociální 

demokracie). 

Nesporný fakt je ten, že podpora KSČ mezi oby-

vatelstvem byla obrovská. Její členská základna 

překročila na jaře 1946 neuvěřitelný 1 000 000 

členů a ve stejném roce v českých zemích vy-

hrála květnové parlamentní volby. Důvodů bylo 

několik; komunistický program oslovoval téměř 

všechny vrstvy obyvatelstva, nabízel naději 

a lepší život v sociálně spravedlivé společnosti. 

Předvolební letáky o tom, že komunisté podpo-

rují náboženství nebo že nebudou prosazovat 

družstevnictví, vzbuzují dnes spíše trpký úsměv.

K čemu ale došlo v onom osudovém únoru 

1948? V tomto měsíci nešlo o násilný puč nebo 

revoluci, ale o vyvrcholení vládní krize. Ta za-

počala 20. 2. 1948, kdy podalo 12 ministrů Čsl. 

strany národně socialistické, Čsl. strany lidové 

a slovenské Demokratické strany demisi na pro-

test proti tomu, že ministr vnitra Václav Nosek 

(KSČ) dosazuje na místa policejních ředitelů ko-

munisty. Zachovali se však nezodpovědně, pro-

tože nešlo o demisi většiny (vláda měla 26 čle-

nů). Pouze předpokládali, že se k demisi připojí 

3 ministři sociální demokracie a nestraník Jan 

Masaryk. K tomu však nedošlo a vláda byla dále 

usnášeníschopná. Původní představa ministrů 

v demisi byla, že prezident jmenuje úřednickou 

vládu a vyhlásí předčasné volby, které, jak neko-

munisté věřili, povedou k porážce KSČ. 

Předseda KSČ Klement Gottwald však nabí-

dl prezidentovi, že doplní vládu o nové členy, 

navštěvoval Beneše každý den a současně 

se rozehrála hra komunistů, kteří přenesli pro-

blém „na ulici“. Beneš nakonec souhlasil a dne 

25. 2. 1948 v 16.30 hod. přijal Gottwaldův návrh 

o doplnění vlády. Předsedu KSČ poté na Vác-

lavském náměstí přivítal stotisícový dav. 

Situace v Čelákovicích je popsána ve vzpomín-

kách komunistů, které jsou často tendenční 

a zavádějící. Scházejí nám prameny od pří-

slušníků ostatních stran a bohužel není k dis-

pozici kronika města z tohoto období. Rele-

vantním pramenem jsou potom zápisy z pléna 

MNV, v jehož čele stál v únoru 1948 komunista 

L. Hnízdo. Ačkoliv by se mohlo zdát, že byly 

průmyslové Čelákovice baštou KSČ, nebylo to 

tak jednoznačné, pokud vycházíme z výsledků 

květnových parlamentních voleb roku 1946, 

kdy KSČ jen těsně zvítězila nad zdejší silnou 

národně socialistickou stranou (ta byla v okrese 

Brandýs nad Labem vedoucí politickou silou již 

v meziválečném období). Policie byla v únoru 

1948 v rukou komunistů a to napomohlo k velmi 

rychlému zajištění skutečných nebo domnělých 

odpůrců.

Docházelo k zakládání tzv. akčních výborů, kte-

ré měly oficiálně dohlížet na dodržování pořád-

ku, ale ve skutečnosti sloužily jako prodloužená 

ruka komunistické moci a represe. Předsedou 

akčního výboru Národní fronty v Čelákovicích, 

ustaveného v sobotu 21. 2. ráno, byl F. Šidvic, 

tajemníkem S. Fait. Později docházelo k „očis-

tám“ v politických stranách a organizacích, byl 

zabavován jejich majetek. Už 28. 2. 1948 byl 

zabaven majetek Svazu přátel USA v Čelákovi-

cích. Ples této organizace, který se měl konat 

21. 2., byl násilně rozpuštěn. Lidovými milicemi 

byla hlídána Volmanova vila a pohyb J. Růžka, 

který poté odjel z města. Dne 2. 4. 1948 se ko-

nala schůze „obrozeného místního národního 

výboru“. Tímto aktem byl stvrzen nástup nové-

ho politického režimu nejen v Čelákovicích.

Martin Dolejský, 

kurátor Městského muzea v Čelákovicích

Ladislav Hnízdo u mikrofonu, Čelákovice 28. 10. 1946. Foto: archiv muzea Rudé právo z 26. 2. 1948. Foto: archiv muzea

Jedna z mnoha demonstrací na podporu KSČ, únor 

1948. Foto: archiv muzea

Čelákovice v únoru 1948
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o čem jednali  zastupitelé a radní města

Finanční záležitosti
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opat-

ření – změnu rozpočtu města Čelákovic 2017 

č. 19, rozpočet města Čelákovic na rok 2018 

a střednědobý výhled rozpočtu města Čeláko-

vic na roky 2019 a 2020.

Obecně závazná vyhláška E 2/2017
Zastupitelstvo města schválilo a vydalo obec-

ně závaznou vyhlášku E 2/2017 města Čeláko-

vic, kterou se mění obecně závazná vyhláška 

E 7/2015 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-

vání a odstraňování komunálních odpadů. Dle ní 

je poplatek za svoz odpadu na rok 2018 stano-

ven na 528 Kč na osobu.

Dotace města
Zastupitelstvo města schválilo „Program pro 

poskytování dotací na podporu poskytovatelům 

sociálních služeb v roce 2018“.

Žádost o dotaci
Zastupitelé souhlasili s podáním žádosti o do-

taci na akce „Splašková kanalizace v městské 

části Záluží, Čelákovice“ a „Vodovodní přivaděč 

DN 100 pro obec Záluží, kanalizační stoka DN 

300 Záluží – Čelákovice“ v rámci Operačního 

programu Životní prostředí, prioritní osa 1 Čis-

tota vody, specifický cíl: 1.1 – Snížit množství 

vypouštěného znečištění do povrchových i pod-

zemních vod z komunálních zdrojů a vnos zne-

čišťujících látek do povrchových a podzemních 

vod, výzva č. 71.

Finanční výbor
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rezigna-

ci Richarda Nejmana na členství ve finančním 

výboru Zastupitelstva města Čelákovic a akla-

mační volbou zvolilo novou členkou tohoto vý-

boru Michaelu Langmajerovou.

Přísedící Okresního soudu Praha-východ
Zastupitelé aklamační volbou zvolili pro období 

28. 2. 2018 – 27. 2. 2020 přísedícími Okresního 

soudu Praha-východ Marii Adámkovou, Pavla 

Dadáka a Karla Turka.

Chodník Sedláčkova-Kollárova
Zastupitelstvo města trvá na postupu dle pro-

jektové dokumentace stavby „Čelákovice, 

chodník Sedláčkova-Kollárova“ a dle příslušné-

ho rozhodnutí odboru životního prostředí Měst-

ského úřadu Čelákovice ze dne 5. 9. 2017.

Městská policie
Zastupitelé vzali na vědomí rezignaci Radka 

Fedačka na funkci velitele Městské policie Če-

lákovice a pověřili s účinností od 14. 12. 2017 

na dobu neurčitou plněním některých úkolů 

při řízení Městské policie Čelákovice Ladislava 

Grabowského.

Výběr z usnesení ZM č. 22/2017.

Technický dozor
Radní schválili uzavření a text příkazní smlou-

vy mezi městem a LTM stavební, s. r. o., jako 

vykonavatelem technického dozoru stavebníka 

a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci k akci s názvem „Sportovní areál Záluží“ 

v celkové ceně 232 054 Kč včetně DPH.

Vodohospodářský majetek
Rada města schválila plány obnovy a investic 

do vodohospodářského majetku pro rok 2018.

Nájemní smlouvy
Rada města vzala na vědomí informaci o ak-

tualizaci nájemních smluv v osadách Komárov 

a Labíčko v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice.

Dopravní studie
Rada města schválila uzavření a text smlouvy 

o dílo mezi městem a S-pro servis, s. r. o., jako 

zhotovitelem na plnění veřejné zakázky malého 

rozsahu s názvem „Čelákovice – zpracování do-

pravní studie – Záluží“ v celkové ceně 239 580 

Kč včetně DPH.

Zpracování projektu a žádosti o dotaci
Radní schválili uzavření a text příkazní smlouvy 

mezi městem a Tendra, spol. s r. o., na zpraco-

vání projektu a také kompletní žádosti o dotaci 

v rámci Operačního programu Životní prostředí 

pro akci „Splašková kanalizace v městské části 

Záluží, Čelákovice“ a „Vodovodní přivaděč DN 

100 pro obec Záluží, kanalizační stoka DN 300 

Záluží – Čelákovice“.

Administrátor zadávacího řízení
Rada města schválila uzavření a text příkazní 

smlouvy mezi městem a OSIGENO – veřejné za-

kázky a dotace, s. r. o., na plnění veřejné zakázky 

malého rozsahu s názvem „Čelákovice – admini-

strátor zadávacího řízení na zhotovitele dostavby 

Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, p. o.“, 

v celkové ceně 98 010 Kč včetně DPH.

Přístavba objektu JSDH
Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo na 

plnění veřejné zakázky malého rozsahu s ná-

zvem „Čelákovice – přístavba objektu JSDH“ 

v celkové ceně 176 660 Kč včetně DPH.

Rekonstrukce Městského muzea
Rada města se seznámila s projektem stavební 

povolení na akci „Rekonstrukce Městského mu-

zea v Čelákovicích“, zpracovaným Projektovým 

atelierem pro architekturu a pozemní stavby, 

s. r. o., a schválila tento projekt, po zapracování 

připomínek odboru správy majetku a investic, 

jako podklad pro navazující stupeň projektové 

dokumentace.

Chodník k nástupištím v ulici U Podjezdu
Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo 

mezi městem a Metroprojektem Praha, a. s., jako 

zhotovitelem na plnění veřejné zakázky malého 

rozsahu s názvem „Přístupový chodník k nástu-

pištím SŽDC, s. o., v ulici U Podjezdu – Čeláko-

vice“, v celkové ceně 271 040 Kč včetně DPH.

Individuální dotace města
Radní vzali na vědomí nevyplacení individuál-

ní dotace poskytnuté usnesením Rady města 

č. 26/2017/6.4.1 dne 14. 11. 2017 Římsko-

katolické farnosti Čelákovice, a to z důvodu 

nepodepsání veřejnoprávní smlouvy příjemcem 

dotace.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání
Radní se seznámili s dokumentem „Místní akční 

plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Brandýs nad 

Labem – Stará Boleslav“, souhlasili s ním a pověři-

li starostu města k písemnému stvrzení souhlasu.

Školské rady
Rada města jmenovala za zřizovatele s účinnos-

tí od 1. 1. 2018 tyto členy školské rady Základní 

školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, p. o. 

– Jindru Chourovou, Milenu Přívozníkovou, Pet-

ra Studničku a pro Základní školu Čelákovice, 

Kostelní 457, p. o. – Petra Bařinu, Valentýnu 

Chourovou a Petra Studničku.

Výběr z usnesení RM č. 28/2017 a 1/2018.

-dv-

n VODNÉ a STOČNÉ

pro rok 2018 v Čelákovicích:

vodné = 41,45 Kč/m3 bez DPH

stočné = 31,94 Kč/m3 bez DPH

celkem 73,39 Kč/m3 bez DPH

celkem 84,40 Kč/m3 vč. DPH

(rok 2017: vodné 41,45 Kč/m3 bez DPH, stočné 

36,36 Kč/m3 bez DPH, celkem 77,81 Kč/m3 bez 

DPH, celkem 89,48 Kč/m3 vč. DPH; rok 2016: 

vodné 38,56 Kč/m3 bez DPH, stočné 34,66 Kč/

m3 bez DPH, celkem 73,22 Kč/m3 bez DPH, 

celkem 84,20 Kč/m3 vč. DPH; rok 2015: vodné 

42,29 Kč/m3 bez DPH, stočné 30,82 Kč/m3 bez 

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

Kč/m3 vč. DPH)

n MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY

Za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-

munálních odpadů je stanoven poplatek na rok 

2018 ve výši 528 Kč/osoba, který je splatný do 

30. června 2018.

n MÍSTNÍ POPLATEK ZA PSA

Základní sazba: 1 000 Kč/první pes, 1 200 Kč/

další pes, 200 Kč/důchodce/první pes, 300 Kč/

důchodce/další pes. Sazba v rodinném domě: 

200 Kč/první pes, 400 Kč/další pes, 100 Kč/dů-

chodce/první pes, 150 Kč/důchodce/další pes. 

Poplatek je splatný nejpozději do 31. března 

2018.

informace

Kollárova ulice. Foto: -dv-
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DRUHÝM PŘÍMO ZVOLENÝM
PREZIDENTEM REPUBLIKY

SE STAL OPĚT MILOŠ ZEMAN
Ve dnech 12.–13. ledna a 26.–27. ledna vybírali občané České republiky v pořadí druhé přímé 

volbě prezidenta republiky. Z devíti kandidátů prvního kola postoupili do kola druhého součas-

ný prezident Miloš Zeman (1 985 547 hlasů) a bývalý předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš 

(1 369 601 hlasů). V druhém kole přímé volby byl zvolen prezidentem České republiky inženýr 

Miloš Zeman, který získal 2 853 390 hlasů (51,36 %). Protikandidát profesor Jiří Drahoš získal 

2 701 206 hlasů (48,63 %). Oba kandidáti byli navrženi občany, nikoliv poslanci či senátory. 

V celostátním měřítku se voleb zúčastnilo v prvním kole 61,9 % oprávněných voličů, ve dru-

hém kolo využilo možnost hlasování 66,6 % voličů.

K volebním urnám v 11 volebních okrscích v Čelákovicích přišlo v prvním kole 6 081 voličů (68,0 %) 

a ve druhém kole 6 386 voličů (71,3 %). V našem městě bylo evidováno téměř 9 000 voličů a v re-

kordním počtu byly vydány i voličské průkazy. V prvním i ve druhém kole volby zvítězil v Čelákovicích 

Jiří Drahoš. V prvním kole získal 31,80 % hlasů (1 926) a o 14 dní později v kole druhém 61,96 % 

hlasů (3 942). Sluší se poblahopřát zvolenému prezidentovi k vítězství. Datem jeho inaugurace je 

8. březen, kdy zahájí výkon mandátu v druhém pětiletém funkčním období.

Petr Studnička, předseda redakční rady Zpravodaje

Zamyšlení nad plánovanou výstavbou Domu seniorů
Celý svůj profesní život se věnuji péči o seniory. Několik let vedu Pečovatelskou službu zde v Čelá-

kovicích a již dlouhou dobu jsem přesvědčena, že našemu městu chybí právě takový typ zařízení, 

jakým je domov pro seniory. Pro starého člověka není nic strašnějšího než trvalý přesun do léčeben 

dlouhodobě nemocných, kde buď život člověka v ne příliš příjemném a důstojném prostředí s mnoh-

dy neochotným personálem končí, anebo jeho cesta pokračuje do jiného zařízení, ale mimo jeho 

rodné město.

Je třeba hledět do budoucnosti, jak z důvodu stále vzrůstající demografické křivky právě lidí senior-

ského věku, tak i pro narůstající počet obyvatel města Čelákovic.

V nedávné době jsme již měli možnost ve Zpravodaji zhlédnout architektonické návrhy budoucího 

Domu seniorů (dále DS). Místo pro jeho výstavbu je zcela ideální, zejména díky dostupnosti ob-

čanské vybavenosti a bezprostřednímu sousedství s Domem s pečovatelskou službou (dále DPS). 

Vyspělé státy Evropy, především Holanďané, jdou v péči o staré a nemocné občany cestou, kterou 

vedení radnice v Čelákovicích navrhuje a předkládá ke schválení a realizaci. Nemusíme však pro 

podobný příklad až za hranice České republiky. Podobný areál, spojující několik institucí pečujících 

o seniory, stojí nedaleko, v Úvalech u Prahy.

Stručně zde uvádím všechny důvody, které z mého pohledu podporují plánované umístění DS:

n Umístění DS v sousedství DPS umožní klientům šetrný přechod z jednoho zařízení do druhého. 

Tato změna pro starého člověka nebude příliš násilná. Výhodou je blízkost budov, znalost a pro-

vázanost prostředí i společných služeb DPS a DS, včetně personálu. To vše usnadňuje smíření se 

s osudem.

n Objekt DS je plánován téměř v centru města. Všichni víme a je obecně známo, že čím jsme starší, 

tím více lpíme na svém okolí, kde máme svoje hluboké kořeny, sociální vazby na rodinu, přátele, 

sousedy, město, krajinu apod. Je příjemné navštívit svou mámu, tátu, kamaráda pěšky, na kole 

v zařízení například cestou ze zaměstnání nebo při procházce po městě či ve volných chvílích. 

Jsou přeci tak blízko.

n Minimální vzdálenost centra se službami – pošta, banka, Městský úřad, možnost zajít si do cuk-

rárny, pro pečivo, do knihovny nebo restaurace. Po ruce je tedy téměř kompletní nabídka služeb, 

které člověk potřebuje ke každodennímu životu, a člověk je šťastný, pokud mu jen trochu jeho 

zdravotní stav dovolí, že se dostane na příslušná místa sám a po svých.

n V nedalekém objektu CMC jsou pronajímány prostory řadě lékařů, k dispozici je rehabilitace, labo-

ratoř apod. To vše je možné pro potřeby klientů DS využít.

n Park u CMC i nedaleké náměstí, společenské srdce města, umožňují posezení na lavičkách, kon-

takt s lidmi, odpočinek a rozptýlení při společenských událostech.

Na závěr si dovolím citovat připomínku občanů jedné městské části hl. města Prahy ze začátku 

90. let 20. století k zamýšlené výstavbě DS. Argumentovali takto: „Naše děti se přeci nebudou dívat 

na staré lidi při cestě do školy…“.

Asi nikoho z těch, kteří předložili tento bizarní názor, zřejmě nenapadlo, že všichni stárneme a musí-

me předpokládat, že pomoc druhých budeme jednou potřebovat i my sami či naši nejbližší.

Nebuďme proto lhostejní k našim starším spoluobčanům a neargumentujme, prosím, podobnými 

nesmysly, jakým je příklad uvedený výše.

Nejlépe je našim seniorům doma, uprostřed rodiny. Někdy to ale není možné a stará ověřená a bo-

hužel bolavá pravda zní: „Přesadíš-li starý strom, nezakoření.“ Usnadněme tedy toto „přesazení“ 

maximálním možným způsobem.

Václava Snítilá, ředitelka Pečovatelské služby Čelákovice, p. o.

Pilotní projekt Smart City 
v Čelákovicích

Rada města na své schůzi konané dne 

28. listopadu 2017 schválila rámcovou smlouvu 

o spolupráci v rámci pilotního projektu „Chytré 

město“ se společností Pražská energetika. Pod-

statou konceptu Smart City (Chytré město) je 

snažit se maximálně využít moderních techno-

logií, především informačních, pro ovlivňování 

kvality života ve městě takovým způsobem, aby 

docházelo k synergickým efektům mezi různý-

mi odvětvími, jako jsou například doprava, lo-

gistika, bezpečnost či energetika, s ohledem na 

energetickou náročnost a kvalitu života občanů.

V České republice existuje od prosince 2015 

Czech Smart City Cluster, který je národní plat-

formou pro rozvoj konceptů Smart City a Smart 

Region. Tato platforma vytváří partnerství mezi 

firmami, státní správou, samosprávou, zna-

lostními institucemi a obyvateli měst a snaží 

se uplatňovat principy konceptu Průmysl 4.0. 

Pozornost je věnována především energetice, 

kybernetické bezpečnosti, ochraně osobních 

údajů (GDPR) a dopravě.

Například hlavní město Praha představilo 

v červnu 2017 ucelenou koncepci Smart Prague 

s platností až do roku 2030. Ta se zaměřuje na 

mobilitu, chytré budovy a energie, odpadové 

hospodářství, cestovní ruch, městské prostředí 

a využívání velkých souborů dat. Konkrétními 

projekty jsou koše na směsný odpad napojené 

na internet nebo instalace chytrých laviček, kte-

ré umí dobít mobilní telefon, připojit se na wi-fi 

či získat aktuální informace o počasí či o stavu 

ovzduší.

V Čelákovicích bude bezplatně instalována 

chytrá lampa veřejného osvětlení v ulici J. Zey-

era, která se bude zaměřovat na podobné akti-

vity. Zároveň se plánuje v rámci integrovaného 

dopravního systému Prahy a Středočeského 

kraje rozšíření možností používat elektronické 

jízdenky. Vedle karty Lítačka bude možné tyto 

jízdenky nahrát například na platební karty či do 

mobilního telefonu a většinu typů jízdních do-

kladů bude možné nakupovat plně elektronic-

ky bez nutnosti navštívit kontaktní místo. Rada 

města zároveň podpořila dne 22. srpna 2017 

Univerzitní centrum energeticky efektivních 

budov ČVUT v Praze při zpracování návrhu vý-

zkumného projektu Technologické agentury ČR 

„Participativní navrhování udržitelných budov“, 

který by byl aplikován v případě jeho podpory 

při rekonstrukci budovy bývalé školy v Sedlčán-

kách.

Josef Pátek, starosta,

Petr Studnička, místostarosta II
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Sňatky – malé ohlédnutí za svatební sezonou 2017
Mezi nejkrásnější události v našem životě stále 

patří uzavření manželství. Svatební den by měl 

být krásný, důstojný a slavnostní. Společně 

se snoubenci tento šťastný den prožívají jejich 

rodiče, příbuzní a přátelé. Jaký nakonec váš 

svatební den bude, záleží na každém z vás, na 

vašich představách a snech.

„Suchá“ řeč paragrafů a základní informace 

ke sňatečným obřadům

Dle občanského zákoníku je sňatečný obřad 

obřadem veřejným, slavnostním a činí se v pří-

tomnosti dvou svědků. Sňatek lze uzavřít před 

orgánem veřejné moci – občanský sňatek, nebo 

před orgánem církve – církevní sňatek. Jak pro 

občanský, tak pro církevní sňatek se předkládají 

stejné doklady na příslušné matrice, k církevní-

mu sňatku vystaví navíc matrika tzv. Osvědčení 

k církevnímu sňatku.

Dokladem potřebným k uzavření manželství je 

platný občanský průkaz a rodný list, případně 

se předkládají další doklady k doložení osobní-

ho stavu (např. rozsudek o rozvodu předchozího 

manželství). Veškeré informace k předkládaným 

dokladům, poplatkům, místu a termínu sňatku 

vám rády poskytnou matrikářky Městského úřa-

du Čelákovice.

Úředně určeným místem k uzavření sňatku je 

obřadní síň Městského úřadu Čelákovice a Síň 

Jana Zacha Městského muzea v Čelákovicích. 

Stanoveným dnem a dobou k uzavření sňatku 

je pátek (mimo státem uznávaný svátek) od 

9.00 do 13.00 hodin. Pokud tato místa a čas 

snoubencům nevyhovují, je možné se domlu-

vit na dalších možnostech, kdy a kde lze obřad 

uskutečnit. Sňatek lze v podstatě uzavřít na 

jakémkoliv vhodném místě, pokud se nachází 

ve správním matričním obvodu Čelákovic. Spá-

dovými obcemi jsou Lázně Toušeň, Mochov, 

Nehvizdy, Svémyslice, Vyšehořovice a Zeleneč. 

Vyhledávanými místy sňatku jsou například ná-

dvoří Městského muzea v Čelákovicích, Hotel 

Lony ve Vyšehořovicích (v Kozovazech) nebo 

Park profesora Procházky v Lázních Toušeni.

Správní poplatek za sňatek mimo stanovené 

místo, den nebo dobu je 1 000 Kč. Za sňatek 

mimo úředně stanovené místo se účtuje snou-

bencům také provozní poplatek ve výši 500 Kč. 

Další poplatky se platí například za sňatek, kdy 

jeden nebo oba snoubenci nemají trvalý pobyt 

v České republice.  Informace o poplatcích za 

obřad získáte na čelákovické matrice. 

Statistické okénko a několik zajímavostí 

roku 2017

V roce 2017 bylo před Městským úřadem Če-

lákovice uzavřeno celkem 92 sňatků, z toho 5 

sňatků církevních. Přímo v Čelákovicích bylo 

uzavřeno 27 sňatků v obřadní síni, 15 sňatků 

v prostorách Městského muzea a 6 sňatků na 

jiném vhodném místě. V Hotelu Lony bylo uza-

vřeno 32 sňatků, v Lázních Toušeni 9 sňatků a v 

Mochově 3 sňatky. 

U církevních sňatků byla zastoupena církev řím-

skokatolická, apoštolská a řeckokatolická.

A víte, jak to vypadá u radnice, když se žení 

nadšený vlastník automobilového veteránu 

a pozve si na svatbu všechny své přátele, také 

nadšené vlastníky veteránů? My ano, a kdo šel 

v červnu kolem radnice, určitě si té slávy všiml. 

Pro všechny ostatní zveřejňujeme s laskavým 

svolením novomanželů fotografii z tohoto neza-

pomenutelného sňatku.

Novinka roku 2017

V roce 2017 proběhla rozsáhlá rekonstrukce ob-

řadní síně v historické budově radnice. Došlo k 

výměně podlahové krytiny, původní dlažbu na-

hradily krásné dřevěné parkety, byly obnoveny 

původní historické štuky na stěnách. Máme zde 

nové židle, textilie na oknech a výzdobu na stě-

nách. Díky tomu se naše obřadní síň může do-

slova honosit krásou zámeckých komnat a vše 

odpovídá důstojnosti sňatečného obřadu. 

Slavnostní obřad k výročí sňatku

Na matrice Městského úřadu Čelákovice si lze 

také domluvit slavnostní obřad k výročí sňat-

ku. Tento slavnostní obřadu organizujeme pro 

manželské páry, které uzavřely sňatek v Čeláko-

vicích nebo zde mají trvalý pobyt. V roce 2017 

jsme takto oslavili jednu diamantovou svatbu.

Víte, jaká jsou výročí sňatku?

1. rok  bavlněná

2. rok papírová

3. rok kožená

4. rok květinová

5. rok dřevěná

6. rok železná

7. rok vlněná

8. rok bronzová

9. rok měděná (i hliněná)

10. rok cínová

11. rok ocelová

12. rok hedvábná

13. rok krajková

14. rok slonovinová

15. rok skleněná (i křišťálová)

20. rok porcelánová

25. rok stříbrná

30. rok perlová

35. rok korálová

40. rok rubínová

45. rok safírová

50. rok zlatá

55. rok smaragdová

60. rok diamantová

65. rok kamenná

70. rok platinová

Matrikářky odboru pro občanské záležitosti 

Městského úřadu Čelákovice

Radka Körnerová – tel.: 326 929 148,

e-mail: radka.kornerova@celakovice.cz

Eva Tanglová – tel.: 326 929 151, 

e-mail: eva.tanglova@celakovice.cz

Pokud plánujete uzavřít sňatek před naším mat-

ričním úřadem, pokud máte otázky, na které jste 

v tomto článku nenašli odpověď, pokud si chce-

te rezervovat termín nebo si domluvit osobní 

schůzku, neváhejte a kontaktujte nás na níže 

uvedených telefonních číslech. Zastupiteli měs-

ta Čelákovic, kteří jsou pověřeni k přijímání vůle 

snoubenců, že spolu vstupují do manželství, 

a pro provádění veřejných občanských obřadů, 

jsou starosta Josef Pátek, místostarosta I Miloš 

Sekyra, místostarosta II Petr Studnička, radní 

Miloš Choura, Marek Skalický a Jarmila Volfová 

a zastupitelka Jindra Chourová.

Těšíme se na vás!

Radka Körnerová, 

vedoucí odboru pro občanské záležitostiObřadní síň v budově radnice. Foto: Jiří Suchý

Historické vozy. Foto: archiv novomanželů
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Modernizace žst. Čelákovice – rok od zahájení stavebních prací na nádraží

Michal Žák (69) bydlí v Čerčanech a vystudoval 

obor Dopravní stavby na Fakultě stavební ČVUT 

v Praze. Je autorizovanou osobou v oboru do-

pravních staveb. Téměř 23 let pracoval u ČSD 

a poté u společnosti GJW. Od června loňského 

roku převzal se společností Elektrizace železnic 

Praha, po tragickém úrazu původního ředitele 

stavby, vedení akce Modernizace žst. Čelákovi-

ce. Jeho největší dopravní stavbou, kterou řídil, 

je Modernizace železniční trati Votice – Bene-

šov u Prahy v hodnotě 5,7 mld. Kč, která získa-

la ocenění Dopravní stavba roku 2013. Podílel 

se i na realizaci železničních staveb Strančice 

– Praha-Hostivař, Ústí nad Labem – Děčín, žst. 

Břeclav a několika staveb 1. tranzitního želez-

ničního koridoru. Čelákovice jsou jeho dvanác-

tou velkou dopravní stavbou.

Od kdy je v provozu ostrovní nástupiště v žst. 

Čelákovice?

MŽ: „Ostrovní nástupiště, od kterého odjíždějí 

vlaky oběma směry jak do Prahy, tak do Lysé 

nad Labem, je v plném provozu od pondělí 

8. ledna. Přístup na nástupiště je úrovňový přes 

jednu provozovanou kolej, na které je omezena 

rychlost na přechodu na 30 km/hod. a která je 

pro jízdu vlaků používána pouze v ranní a odpo-

lední dopravní špičce, kdy vlaky ve stanici křižují. 

Je bezbariérový po panelové cestě ohraničené 

zábradlím, na kterém jsou umístěny informační 

tabule „Pozor vlak, dbejte pokynů staničního 

rozhlasu“ pro zvýšení bezpečnosti cestujících. 

Informace o příjezdech a odjezdech vlaků jsou 

sdělovány prostřednictvím staničního rozhlasu. 

Přechod je zřízen dle projektové dokumentace 

schválené Drážním úřadem.“

Jaké stavební práce probíhají nyní na 

nádraží?

MŽ: „Aktuálně probíhá demontáž druhé polo-

viny kolejí a nástupišť, vyzískaný materiál bude 

částečně po regeneraci použit pro další stavby, 

zbytek bude sešrotován. Zakládání druhé polo-

viny podchodu ve stanici bylo zahájeno 15. led-

na a nákladní automobily přijíždějí ke staveništi 

Kollárovou ulicí. Průběžné čištění pozemních 

komunikací zajišťují na naši objednávku čeláko-

vické Technické služby, kterým děkuji za spo-

lupráci. S postupem demontáže kolejí budou 

zahájeny zejména i práce na dalších mostních 

objektech a dalších částech stavby.“

Kdy stavba výrazně ovlivní provoz na želez-

nici?

MŽ: „Současná výluka bude probíhat do 17. čer-

vence, navíc v období od 9. do 24. dubna budou 

přes Čelákovice vedeny i další odklonové spoje 

z jiných železničních tratí. Na tuto výluku naváže 

od 17. do 23. července výluka 2. traťové koleje 

do Lysé nad Labem, aby bylo možno zrekonstru-

ovat i zbytek sudého lyského zhlaví. Poslední, 

ale z hlediska omezení provozu nejnáročnější, 

bude výluka 1. traťové koleje ve směru Lysá nad 

Labem v době od 23. července do 6. srpna a ná-

vazná výluka lichých kolejí od 6. do 13. srpna, 

ve kterých bude dokončena rekonstrukce zbyt-

ku lichého lyského zhlaví a mostu-podchodu 

mezi ulicemi Sedláčkovou a Jungmannovou. 

Při této výluce bude k dispozici pouze jedna 

nástupištní hrana nového nástupiště u výprav-

ní budovy. Následně bude ještě aktivováno 

definitivní zabezpečovací zařízení a závěrečné 

úpravy trolejového vedení. Předpokládám, že 

podstatné stavební práce skončí v říjnu letošní-

ho roku.“

V jakém termínu předpokládáte zpřístupnění 

podchodů pro cestující a občany města?

MŽ: „Zprovoznění podchodu ve stanici na os-

trovní nástupiště organizujeme na 1. července. 

Současně bude zprovozněn i výtah na ostrov-

ním nástupišti. Výtah u výpravní budovy zpro-

vozníme k 17. červenci s tím, že do jeho zpro-

voznění bude u schodiště pracovník zhotovitele, 

který pomůže maminkám s kočárky a imobilním 

osobám. Dnem 1. července bude zrušen úrov-

ňový přechod, aby bylo možno dokončit nové 

nástupiště u výpravní budovy. Druhý podchod 

mezi ulicemi Mochovskou a Kollárovou a přístu-

pové chodníky budou zprovozněny 17. červen-

ce. Zároveň zajistíme pro občany vždy průchozí 

alespoň jeden podchod pod železniční tratí, ať 

už silniční podjezd, nebo tunýlek pro pěší mezi 

ulicemi Sedláčkovou a Jungmannovou.“

Budou mít stavební práce vliv i na silniční 

provoz?

MŽ: „Určitě ano. Demolice druhé poloviny sil-

ničního podjezdu v ulici U Podjezdu na silnici 

č. II/245 bude zahájena 3. dubna a od tohoto 

data bude probíhat opět opakovaně dle postupu 

stavby úplná uzavírka podjezdu a objízdná tra-

sa bude vedena po náhradních komunikacích. 

Zprovoznění podjezdu bez větších omezení 

je plánováno od 10. června. Od 16. srpna do 

11. září bude probíhat rovněž výluka železnič-

ního přejezdu na trati 074 na silnici č. III/2455 

v blízkosti lokality Cihelna.“

Kolik pracuje na stavbě modernizace žst. 

Čelákovice osob?

MŽ: „V době intenzivních stavebních prací je 

na stavbě až 150 pracovníků a 20 stavbyvedou-

cích. Zhotovitelem stavby je Elektrizace železnic 

Praha, a. s., a na stavbě se podílí řada subdo-

davatelů. Velmi oceňuji spolupráci s městem 

Čelákovice, jeho příspěvkovými organizacemi 

a Městským úřadem. Vzájemně si vyměňujeme 

informace, sdělujeme veřejnosti důležité termí-

ny a postup prací. Nejdůležitější informace jsou 

zveřejňovány na internetových stránkách www.

celakovice.cz a od zahájení stavby rovněž v kaž-

dém vydání Zpravodaje města Čelákovic. Sna-

žíme se o maximální ohleduplnost k občanům 

města, kterým velice děkuji za shovívavost a po-

chopení se stavbou.“

Bude možné se podrobně seznámit s výsled-

ky stavebních prací, které budou trvat více 

než 1,5 roku?

MŽ: „Samozřejmě. Město Čelákovice ve spo-

lupráci s ROPID, IDSK a dalšími partnery or-

ganizuje v sobotu 8. září v železniční stanici 

Čelákovice Den Pražské integrované dopravy. 

U příležitosti této akce bude vypraven retro vlak 

v trase Praha – Čelákovice a těšit se můžete také 

na jízdy historických a současných vlaků a auto-

busů ve městě a jeho okolí. Město zároveň par-

ticipuje na přípravě knižní publikace, ve které 

bude zmapován průběh stavby nesoucí oficiální 

název Optimalizace trati Lysá nad Labem – Pra-

ha-Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice.“

Petr Studnička, místostarosta II

Ve středu 10. ledna se uskutečnila v roce 2018 první koordinační porada stavby zaměřené na 

modernizaci železniční stanice Čelákovice. Ta bude život obyvatel ve městě ovlivňovat velmi 

výrazně až do 15. srpna letošního roku. Bližší informace o stavbě jsou uvedeny v rozhovoru 

s ředitelem stavby Michalem Žákem.

Od druhého lednového týdne odjíždějí osobní vlaky linek S zařazené do systému PID z nově vybudovaného ostrov-

ního nástupiště v žst. Čelákovice. Zdroj: -ps-

Z ostrovního nástupiště povede bezbariérový přístupo-

vý chodník do nově budovaného podchodu, který spojí 

ulice Kollárovu a Mochovskou. Ten nahradí dosavadní 

chodník v silničním podjezdu. Zdroj: -ps-
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NA STRÁNI Č. P. 1629, BYT Č. 13, ČELÁKO-

VICE

Byt č. 13 o velikosti 4+1 o celkové ploše 94,18 

m2 (započitatelná plocha 89,73 m2 – sklep a lod-

žie jsou započteny ½ plochy), sestávající z těch-

to prostor: 1. pokoj 7,92 m2, 2. pokoj 12,42 m2, 

3. pokoj 17,92 m2, 4. pokoj 23,20 m2, kuchyň 

5,04 m2, předsíň 15,04 m2, koupelna 2,80 m2, 

WC 0,93 m2, sklep 2,64 m2, lodžie 6,27 m2.

Byt je situovaný v 7. podlaží dvouvchodového 

osmipodlažního panelového domu s rovnou 

střechou.

Vytápění a dodávka teplé vody jsou zajištěny ze 

systému CZT.

Výše nájemného je minimálně 8 973 Kč měsíč-

ně (100 Kč/m2 a měsíc) a je předmětem nabídky 

(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).

Nabídky se předkládají v zalepené neprů-

hledné obálce označené nadpisem: Pronájem 

bytu č. 13, Na Stráni č. p. 1629, Čelákovice.

Byt si lze prohlédnout po domluvě s pracov-

nicí 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 občan-

ského 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 
nabídek od případných zájemců je: 
středa 28. 2. 2018 do 12.00 hod. v podatelně 
MěÚ Čelákovice.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Vyhodnocení nabídek provede komise jmeno-

vaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny 

nabídky předložené po stanoveném termínu, 

neoznačené stanoveným způsobem, neobsa-

hující konkrétní výši nabídky nájemného v koru-

nách, neobsahující požadovaná prohlášení či ji-

nak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší, než je 

minimální cena nájemného uvedená v záměru. 

Na základě předložených nabídek sestaví komi-

se pořadí zájemců o pronájem. V případě před-

ložení více shodných nabídek na 1. místě vyzve 

komise zájemce, kteří nabídky předložili, k dal-

šímu kolu soutěže stejným způsobem. Jestliže 

vítěz od uvažovaného nájmu z jakékoliv příčiny 

odstoupí nebo nesplní stanovené podmínky, 

bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. 

V případě, že nebude k dispozici, bude vypsáno 

nové nabídkové řízení.

Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do 

pěti pracovních dnů od obdržení usnesení Rady 

města o souhlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši 

trojnásobku měsíčního nájemného, uhradí ná-

jemné a zálohy na služby za běžný měsíc ve 

stejném termínu, bude s ním uzavřena nájemní 

smlouva k předmětnému bytu na dobu určitou 

v době trvání 2 roky. Současně budou předány 

klíče od bytu a byt bude protokolárně předán. 

Pokud ve stanoveném termínu nebude uhraze-

na jistota, nájemné a zálohy na služby za běžný 

měsíc, bude nájem nabídnut dalšímu zájem-

ci v pořadí. V případě, že nebude k dispozici, 

bude vypsáno nové nabídkové řízení.

Město Čelákovice nabízí k pronájmu obecní byt s nadstandardním nájemným. Nájemci budou 

vybráni tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného. Okruh zájemců není ni-

jak omezen.

pronájem obecního bytu

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

výběrové řízení

Na obsazení vedoucí pracovní pozice

ŘEDITELE/ŘEDITELKY

příspěvkové organizace zřizované městem 

Čelákovice: Technické služby Čelákovice, p. o.

Pracovní poměr: jmenování.

Místo výkonu práce: Technické služby Čeláko-

vice, Čelakovského č. p. 1429.

Platové zařazení: 10. platová třída dle NV 

č. 222/2010 Sb., v platném znění, 341/2017 Sb. 

a dle praxe v oboru.

Termín nástupu: 1. květen 2018.

Charakteristika vykonávané práce:

n koordinace zajišťování požadované úrovně 

a správy systému kvality poskytovaných ve-

řejných služeb v organizaci;

n komplexní koordinace a zajišťování rozvoje 

oblasti organizačních vztahů a systematiza-

ce, personalistiky a odměňování.

Kvalifikační předpoklady:

n vysokoškolské vzdělání v bakalářském studij-

ním programu nebo vyšší odborné vzdělání.

Požadavky:

n praxe ve vedoucí funkci min. 5 let;

n znalost zákona o obcích;

n znalost problematiky správy majetku organi-

zace, údržby zeleně, údržby komunikací, od-

padového hospodářství, čistoty města, měst-

ského hřbitova, veřejného osvětlení;

n řídící a organizační schopnosti;

n schopnost analyticky a koncepčně myslet;

n schopnost samostatného řešení problémů;

n zodpovědnost a samostatnost v rozhodování;

n uživatelská znalost MS Office;

n řidičské oprávnění skupiny B.

Výhodou:

n praxe v řízení příspěvkových organizací;

n znalost zadávání veřejných zakázek.

Písemná přihláška musí obsahovat:

n jméno a příjmení uchazeče;

n datum a místo narození uchazeče;

n místo trvalého pobytu uchazeče;

n datum a podpis uchazeče.

K přihlášce připojit:

n životopis s údaji o dosavadních zaměstná-

ních;

n výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 

3 měsíce;

n ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaže-

ném vzdělání;

n vizi řízení rozvoje organizace v rozsahu čtyř 

normostran;

n telefonní a e-mailový kontakt uchazeče.

Přihlášku včetně všech požadovaných do-

kladů je nutno doručit nejpozději do:

n středy 21. února 2018, 17.00 hod.:

a) poštou na adresu Město Čelákovice, náměstí 

5. května č. p. 1, 250 88 Čelákovice;

b) osobně do podatelny MěÚ Čelákovice, ná-

městí 5. května č. p. 1, 250 88 Čelákovice.

Zalepenou obálku v levém horním rohu označit:

n adresou přihlašovaného a textem „VŘ – ředi-

tel TS – NEOTVÍRAT“.

Kontakt a další informace: Josef Pátek, sta-

rosta města, tel.: 326 929 177.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto vy-

hlášené výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu 

nebo nevybrat žádného uchazeče.

Pokračování ze str. 1

Celý proces zavedení svozu a likvidace BRO musí projít veřejným výběrovým řízením, proto Rada 

města na své schůzi dne 9. ledna schválila zadávací podmínky jak na vlastní službu svozu a likvida-

ce bioodpadu, tak na nákup odpadových nádob. Zároveň město podává žádost o dotaci na nákup 

těchto popelnic, což by zavedení řešení BRO ve městě výrazně zlevnilo. Nutné je také dodat, že 

zavedení svozu a likvidace bioodpadu se neprojeví razantním zvýšením místního poplatku za svoz 

a likvidaci komunálního odpadu pro občany.

Po ukončení výběrových řízení s předpokladem v dubnu až červnu 2018, rozvozu odpadových 

nádob a detailním seznámení občanů o způsobu separace bude svoz a likvidace biologicky 

rozložitelného odpadu v Čelákovicích okamžitě zahájen.

Marek Skalický, radní

Podání přiznání k dani z příjmů v Čelákovicích
Městský úřad v Čelákovicích sděluje občanům města Čelákovic, že ve středu 21. 3. 2018 bude 

možné v době od 14.00 do 18.00 hod. podat přiznání k dani z příjmů a vznést dotazy k jeho vyplnění 

u pracovníků Finančního úřadu v jedné z  kluboven (vchod ke kanceláři KD – předprodej vstupenek) 

Kulturního domu Čelákovice, p. o., Sady 17. listopadu č. p. 1380.

 Gabriela Jašková, odbor finanční a plánovací

Foto: -dv-
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Přestěhování Městského úřadu
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Koncem roku 2017 došlo k přesunu agend pracovišť brandýského městského úřadu, která se na-

cházela na území hlavního města Prahy v ulicích Biskupské č. p. 7 a Orebitské č. p. 477. Pracoviště 

v Orebitské č. p. 477 v městské části Praha 3 bylo zcela zrušeno, výrazně byl redukován provoz 

na pracovišti  v Biskupské 7 v městské části Praha 1. Většina agend byla přesunuta na území města  

Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi. Nová  budova úřadu, kam byly agendy přesunuty, se nachází  

v ulici Ivana Olbrachta č. p. 59 v Brandýse nad Labem.

Pokud potřebujete nový občanský průkaz, cestovní pas, živnostenský list nebo přihlásit vozidlo 

a získat registrační značku, můžete využít služeb jakéhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností. 

Můžete využít například úřadů městských částí Prahy 1 až Prahy 22 nebo v okolí úřadů ve městech 

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Lysá nad Labem, Český Brod či Říčany. Pokud potřebuje-

te nový řidičský průkaz nebo průkaz ZTP či ZTP/P, pak je nutné navštívit výhradně Městský úřad 

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, a to buď pracoviště ve Staré Boleslavi, nebo v Biskupské 

ulici v Praze. Od 1. července bude možné nově i o řidičský průkaz žádat na kterémkoliv úřadu obce 

s rozšířenou působností a již ani nebude nutné přikládat papírovou fotografii.

Sídlo Ulice Agenda

Brandýs nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 2 odbor vnitřní správy – matrika,

  odbor investic a správy majetku,

  finanční odbor,

  odbor stavebního úřadu, územního 

  plánování a památkové  péče,

  podatelna

Brandýs nad Labem Ivana Olbrachta č. p. 59 odbor vnitřní správy – občanské průkazy,  

  cestovní pasy, evidence obyvatel, 

  přestupková komise,

  odbor životního prostředí,

  odbor sociálních věcí a zdravotnictví,

  odbor obecní živnostenský úřad,

  podatelna

Brandýs nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 34 odbor školství,

  odbor informačních technologií

Brandýs nad Labem Plantáž č. p. 402 (zámek) odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

Stará Boleslav Mariánské náměstí č. p. 28 odbor dopravy,

  CzechPoint,

  podatelna 

Stará Boleslav Dr. Jánského č. p. 1458 oddělení bezpečnostního a krizového řízení

Praha Biskupská č. p. 7 odbor dopravy (jen řidičské průkazy),

  odbor sociálních věcí a zdravotnictví (jen  

  oddělení sociálně-právní ochrany dětí)

Praha Orebitská č. p. 477 ZRUŠENO

Petr Studnička, místostarosta II

ŘEMESLA, Ligna Bohemia a Stavitel 2018

Na Výstavišti v Lysé nad Labem se uskuteční 22.–24. února 2018 tři výstavy.

Jednou z nich je Veletrh učňovských a studijních oborů – ŘEMESLA 2018. Představí se zde střední 

školy Středočeského kraje z regionů Nymburk, Kolín, Mladá Boleslav, Mělník, Praha-východ a něko-

lik škol z Prahy. Krajská hospodářská komora Střední Čechy i tentokrát připravila „Soutěže o nejlepší 

prezentaci školy“. Každá škola bude mít k dispozici svůj stánek, kde představí žákům ZŠ, jejich ro-

dičům a dalším návštěvníkům obory, které nabízí. Gastronomické školy si chystají ochutnávky svých 

výrobků, v dalších stáncích bude možnost zkrášlení, ostříhání či výroby drobných dárků. Program 

nabízí také seznámení žáků ZŠ, SŠ a jejich rodičů s nabídkou některých firem z okolí, které chtějí mo-

tivovat žáky k výběru studijního oboru a mohou nabídnout absolventům práci v jejich firmě. Program 

22. a 23. února tradičně završí módní přehlídka SŠ oděvního a grafického designu Lysá nad Labem.

Další informace na https://www.vll.cz nebo www.khkstrednicechy.cz.

Tradiční karnevaly v Toušeni

Divadelní spolek a Sokol Lázně Toušeň zvou na tradiční karnevaly – sobota 10. února 2018. 

Od 10.00 hod. karneval pro děti do 3 let, pro děti starší 3 let od 14.00 hod. a od 20.00 hod. karneval 

pro dospělé na téma Horor – hraje kapela Druhej dotek, prodej vstupenek on-line na www.dslt.cz.

Alice Neugebauerová: A léta běží, vážení…

V měsíci únoru vás do Galerie Nora v Praze zve čelákovická výtvarnice a grafička Alice 

Neugebauerová na svou retrospektivní výstavu „A léta běží, vážení…“. Její tvorbu, především 

pastely, jsme mohli vidět na výstavě v čelákovickém muzeu či na webu www.neugebauerova.cz, 

kde najdete i další informace.                                                                                                           red

pozvánky do okolí

Zpráva o činnosti
Sjednocená organizace nevidomých a slabo-

zrakých ČR, oblastní odbočka Praha-východ, 

zakončila rok 2017 oblastním shromážděním, 

na kterém byla činnost členy i zástupci odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu 

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav hodnoce-

na kladně.

Pro rok 2018 máme zajištěny tři zájezdy: 26. 4. 

– sklárna v Lindavě, sklářské muzeum v Novém 

Boru a Panské skály u Kamenického Šenova, 

19. 5. – návštěva zámku Jablonná u Neveklo-

va a zámku Radíč a 20. 9. – zámek Kostelec 

nad Orlicí a muzeum krajky ve Vamberku. Ceny 

jednotlivých výletů jsou asi 250 Kč. Dále uspo-

řádáme týdenní rekondiční pobyt v penzionu 

U Jandů v Úborsku u Klatov. Termín 2.–8. 9. 

2018. Cena pobytu (včetně dopravy, ubytování, 

plné penze a výletů): 4 300 Kč/člen, 4 500 Kč/

ostatní. Případní zájemci se mohou hlásit pro-

střednictvím SMS na tel.: 723 600 125 (pí Še-

ráková) nebo na e-mailu: jindriska.serakova@

seznam.cz. 

Děkujeme městu Čelákovice za finanční pod-

poru.

Lidmila Kobosová a Jindřiška Šeráková, 

SONS ČR oblastní odbočka Praha-východ

Získali jsme Národní 
cenu kvality

Naše organizace byla oceněna Národní cenou 

kvality České republiky v programu START 

PLUS titulem „úspěšná organizace“. Slavnostní 

předání ceny se uskutečnilo dne 28. listopadu 

2017 ve Španělském sále Pražského hradu pod 

záštitou prezidenta republiky Miloše Zemana, 

předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Ště-

cha a ministra průmyslu a obchodu ČR Jiřího 

Havlíčka. 

Cenu převzala ředitelka organizace Miloslava 

Machovcová: „Jsem velice potěšena, že naše 

organizace získala toto ocenění, které je výsled-

kem kvalitní, týmové spolupráce všech zaměst-

nanců naší organizace. Tímto bych chtěla všem 

zaměstnancům velice poděkovat.“

Národní cena kvality ČR je prestižní ocenění 

udělované již od roku 1995. Program START 

PLUS využívají organizace, které chtějí získat 

komplexní popis, v jakém stavu se organizace 

nachází, a hodnocení tohoto stavu. Výstupem 

hodnocení je zpráva zahrnující silné stránky or-

ganizace, oblasti pro zlepšování a bodové hod-

nocení. Oceněná organizace může získat jeden 

z titulů: perspektivní či úspěšná organizace.

 Farní charita Neratovice

Převzetí ocenění. Foto: archiv organizace
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Přivítáni do života byli
v sobotu 20. ledna 2018

tito noví občánci města Čelákovic

Antonín Podškubka, Eliška Vondráčková, Magdaléna Tesařová, Martin Hobzík,

Jakub Turek, Štěpánka Šteflová,

Václav Kadleček, Anna Maria Zahradníková, David Volf, Lillian Olmerová a Adéla 

Trtíková.

senioři

Zdravím vás, milí senioři, a doufám, že jste do nového roku vykročili pra-

vou nohou – je prý silnější a víc vydrží . S novou silou jsme se vrhli do 

víru věcí a života v novém roce.

V pondělí od 9.30 hod. se schází nemalá skupina na cvičení na židlích 

v Kulturním domě. Je to hezké cvičení pod taktovkou zkušené rehabili-

tační sestry. V téže době, ale od 10.00 hod., je nové cvičení v Kostelní 

ulici (místo drogerie). Také velmi hezké prostředí a milá cvičitelka Lenka 

Skalická. Toto cvičení může nahradit cvičení v Kamence. Nebojte se, je 

to protahovací a rehabilitační cvičení. Ve středu od 9.30 hod. se scházíme 

v Routě (Jurta) na kurzu trénování paměti. Protože nás je víc, jsme rozdě-

lení na dvě skupiny a každá tudíž chodí po 14 dnech. Je to velmi milé se-

tkávání, kde se nasmějeme a pobavíme. Klidně přijďte mezi nás. Kurz stojí 

30 Kč. Ve středu odpoledne také pokračuje již zajetá angličtina v KD. Ale 

pokud máte trochu znalosti, nebojte se přijít podívat. Mozek se musí stále 

trénovat a opakování je matka moudrosti. Tady je poplatek 50 Kč. A je tu 

pátek a zase cvičíme. Od 10.00 hod. opět v Kostelní s Lenkou Skalickou. 

Toto cvičení je trochu svižnější, abychom načerpali energii a také tu svoji 

měli kam dát. Nebojte se a přijďte, uvidíte, jak se vám lehce půjde domů.

No a co je nového. Pomoc mi nabídla paní Lenka Satýnková a vzala na 

svá bedra agendu okolo divadla. Takže se nám bude starat o kulturu duše. 

A již sehnala na březnový termín divadlo, které cílí na seniory. Kam poje-

deme, to uvidíte ve skříňce, v informačním e-mailu zaregistrovaných seni-

orů nebo na facebooku. Sledujte proto tato informační místa.

Dále také jedna mladší paní nabídla pomoc při fyzických domácích pra-

cích. Takže se nebojte, pokud budete potřebovat s něčím pomoci, zavo-

lejte mi nebo napište e-mail. Paní je prověřená, nemusíte se bát pustit ji 

do bytu. Stále se hledá ochotná paní na hlídání dvou dětiček. A také čtecí 

babička už by potřebovala pomoci ve školkách. To se opravdu nenajde 

mezi seniory, kteří jsou doma, ani jeden, který by šel dětem číst pohádku 

před poledním spaním?

Znám paní, která je ochotná dělat některé osamocené paní společnici. Na 

pár hodin, nebo na hodinu, na procházku, na popovídání. Paní je moc milá 

a hodná. Je také sama, ale nemá ráda kolektivní akce.

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte a zavolejte mi nebo napište. Kon-

takty viz níže.                                                                     Anděla Nosková

Cvičení seniorek. Foto: archiv AN

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

KONTAKTY
Anděla Nosková,
e-mail: anybety@seznam.cz, tel.: 608 750 633
nebo seniori@celakovice-mesto.cz, 
IT e-mail: pcpomsen@seznam.cz
divadlo – Lenka Satýnková, tel.: 734 384 722, 
e-mail: lenka.satynkova@seznam.cz,
odbor pro občanské záležitosti (sociální věci a zdravotnictví) 
Městského úřadu, tel.: 326 929 118 – 119

Foto: Jiří Suchý
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zastupitelská aréna

Otázka Koncept inteligentních měst je 

novinkou, kterou některá města po-

stupně zavádí do svého fungování 

a řízení. Principem je především vy-

užití moderních technologií ke sběru 

dat z monitorovacích systémů. 

Důležité je poté vyhodnocení takto 

sebraných dat a aplikování předem 

připraveného řešení. S daty se 

ovšem musí zacházet velmi opatrně 

(tak jako s každou technologií, která 

sbírá mix veřejných a osobních dat).

Osobně si myslím, že takovéto 

nástroje mohou zefektivnit život v 

našem městě, ale je potřeba si do-

předu jasně definovat, co chceme 

zlepšit, jaké monitorovací nástroje 

lze využít a jaké procesy povedou 

k požadovanému cíli. Dle praxe z 

jiných měst se nevyhneme testo-

vání, protože jednotný návod pro 

všechny neexistuje. Město bude 

nyní zdarma využívat například 

„chytrou lampu“ v ulici 

J. Zeyera, která používá úspor-

né LED osvětlení a hlavně umí 

průběžně měřit znečištění ovzduší. 

Naměřená data tedy pomohou 

kontrolovat kvalitu vzduchu, který 

obyvatelé měst dýchají.

Aleš Kužílek, zastupitel

ODS
Zastupitelé zvolení za ANO 2011 se 

k tématu nevyjádřili.

ANO 2011
Zastupitelé zvolení za PRO Č se 

k tématu nevyjádřili.

PRO Č

Zastupitelka zvolená za KSČM se 

k tématu nevyjádřila.

KSČM
Zastupitelka zvolená za SNK Naše 

Čelákovice se k tématu nevyjádřila.

SNK Naše Čelákovice
Otázka je naprosto zavádějící. 

Žádný projekt „chytré město“ totiž 

neexistuje. „Chytré město“ je pouze 

termín obecně definující využití 

informačních a komunikačních 

technologií při správě města. Cílem 

je zvýšení kvality, výkonu a interak-

tivity městských služeb, snižování 

nákladů a spotřeby zdrojů. Mimo 

jiné by v něm mělo dojít i ke zvýšení 

interakce mezi občany a místní 

samosprávou. „Chytré město“ pak 

může lépe reagovat na výzvy při 

správě města. Koncept „chytrého 

města“ se vytváří na základě analý-

zy zdrojů, služeb a potřeb města. 

O žádné analýze nevím a o zpraco-

vaném konceptu už vůbec ne. 

V obecné rovině s myšlenkou kon-

ceptu „chytrého města“ samozřej-

mě souhlasím, ale jen za předpo-

kladu, že ho budou vytvářet „chytří“ 

lidé. V případě našeho města mám 

o tomto velké pochybnosti. Proza-

tím jen chytrá lampa od PRE. Jinak 

nic. Až bude nějaký reálný koncept 

„chytrého“ města Čelákovice, pak 

ho rád podpořím, ale takto? Jednat 

pouze s jednou firmou v této oblasti 

nepovažuji vůbec za „chytré“.

 Tomáš Janák, zastupitel

TOP 09
Jednoznačně ano. Nemůže být 

podle mně proti tomu nikdo.

Vývoj nezastavíš :).

Je již nyní (a bude čím dál větší 

v budoucnu) tlak na optimalizaci 

finančních nákladů, větší pohodl-

nost a bezpečnost při cestování, 

zlepšení stavu životního prostředí, 

optimálnější využití energií, vyšší 

úroveň a dostupnost vzdělávacích 

zařízení, celoživotní vzdělávání, 

lepší využívání sociálních služeb, 

vytvoření inteligentní infrastruktury 

a budov atd.

A co to vlastně znamená?

Smart City (anglicky doslova „chyt-

ré město“) je koncept, který využívá 

digitální, ICT technologie pro zvý-

šení kvality života ve městech, a to 

v oblastech ekonomiky, dopravy, 

životního prostředí, lidí a bydlení.

Smart City – standard již ve stov-

kách světových měst a desítkách 

měst v naší republice!

Říkáme proto ještě jednou ano 

a jsme schopni nabídnout do pří-

padné pracovní skupiny pro zpra-

cování a realizaci tohoto projektu 

v našem městě odborníky, kteří se 

některými segmenty na celostátní 

či resortní úrovni zabývají :).

Petr Bařina, zastupitel

ČSSD

Podporujete rozvoj

projektu Smart City

v Čelákovicích?

?????? ?
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DOPRAVNÍ NEHODA
V sobotu 30. 12. v 9.24 hod. prováděla hlídka 

MP Čelákovice hlídkovou činnost v Mochově 

a směřovala k firmě Jokey, kde si hlídka povšim-

la dopravní nehody, která se stala u Mochova 

na silnici směrem k Vykáni. Na místě byly dvě 

osoby, které již volaly ZZS. Hlídka MP poskytla 

zraněné řidičce první pomoc a poté volala 155 

s ověřením, zda mají tuto dopravní nehodu hlá-

šenou. Hlídce bylo sděleno, že posádka ZZS 

je již na cestě. Zraněná žena byla při vědomí, 

komunikovala, ale stěžovala si na silnou bolest 

hrudníku a páteře. Nemohla hýbat s dolní kon-

četinou, druhá ji silně brněla. Hlídka měla pode-

zření na poranění páteře, proto s dotyčnou nijak 

nemanipulovala. Hlídka ženě poskytla izotermic-

kou folii, aby se zabránilo podchlazení. Poraněná 

byla poté převezena ZZS k dalšímu ošetření.

KRÁDEŽ
Ve středu 3. 1. v 16.55 hod. telefonicky ozná-

mil pracovník bezpečnostní služby v prodejně 

Albert, že zadržel osobu, která odcizila zbo-

ží. Hlídka na místě, zjistila, že přistižená žena 

v prodejně odcizila drobné zboží (potraviny) 

v hodnotě 194 Kč. Hlídka Městské policie po-

žádala obvodní oddělení Policie ČR o lustraci 

ženy. Bylo zjištěno, že tato osoba není v pátrá-

ní a v evidenci přestupků nemá žádný záznam. 

Přestupek byl vyřízen pokutou, na místě zapla-

cenou.

ZTRACENÝ CYKLISTA
V neděli 7. 1. v 14.30 hod. hlídka MP Čelákovice 

prováděla běžnou hlídkovou činnost v městy-

si Lázně Toušeň, kde se na hlídku obrátila žena 

s žádostí o pomoc. Na cyklostezce mezi Lázněmi 

Toušení a Čelákovicemi se prý ztratil její manžel, 

se kterým se byla projet na kole. K popisu uvedla, 

že se jedná o staršího muže, který měl na sobě 

modrou bundu, černé kalhoty a černou čepici. 

Hlídka projela cyklostezku v Lázních Toušeni 

s negativním výsledkem. Poté žena hlídce telefo-

nicky sdělila, že se manžel již našel a je v pořádku.

ÚTĚK Z DOMOVA
V pondělí 8. 1. ve 21.15 hod. oznámila Policie 

ČR Praha-venkov, že v Neratovicích pátrají po 

nezletilé dívce, která nechala doma dopis na 

rozloučenou s tím, že s matkou nechce dále 

bydlet a že chce bydlet se svým přítelem. Dále 

bylo zjištěno, že si oba v Neratovicích koupi-

li jízdenku a jedou do Čelákovic, kde by měli 

přestoupit na vlakové spojení do Kolína. Hlídka 

byla požádána o kontrolu nádraží. Zde vyčkala 

do příjezdu vlaku, ze kterého vystoupily osoby 

shodující se s uvedeným popisem. Oba byli zto-

tožněni a převezeni na OO PČR Čelákovice. Po 

příjezdu matky začala dcera dostávat záchvaty, 

a proto byla na místo přivolána ZZS, která si dív-

ku převzala, a na žádost matky byla převezena 

na psychiatrii v Bohnicích.

V př ípadě  potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

střípky z činnosti 
městské policie

chodíme kolem nich

Trafika
Poslední „solitérní“ čelákovická trafika, která do 

dnešních časů přežila z období první republiky, je 

už na pohlednici z 30. let minulého století. Stojí Za 

Drahou na křižovatce ulic Jungmannovy, Roose-

veltovy a Čelakovského, přímo proti tak zvanému 

malému tunýlku. Malá zděná budka s dveřmi pro 

trafikanta a s prodejním oknem, dnes se zavřený-

mi okenicemi. Ještě jako kluk jsem k tomu oknu 

chodíval pro noviny. Bývaly zasunuté do rámů 

na vnitřní straně okenic otevřených. Až o mno-

ho desítek let později se její prodejní sortiment 

rozšířil. Kolemjdoucí se u ní mohli také občerstvit 

rozlévaným alkoholem. Počátkem 90. let jsme jí 

posměšné říkávali čelákovický „Mekdonald“. Ti 

z vás, kteří tuto trafiku neznáte a chcete ji navští-

vit, neváhejte. Už tam dlouho nebude.

Původně byly trafiky místy prodeje tabáko-

vých výrobků a kuřáckých potřeb, na který měl 

výhradní právo stát. Přednostně je už od dob 

osvíceného císaře Josefa II., přidělovaly úřady 

válečným veteránům a invalidům za služby se 

zbraní v ruce. Po 1. světové válce převzaly ten-

to zvyk na čas i nástupnické země Rakousko-

-Uherska, včetně Československa, které trafiky 

často přidělovalo tzv. válečným poškozencům. 

Tato dlouhá tradice je dnes trochu zneužívána 

přenášením významu slova trafika na veřejné 

a jiné funkce, získávané za „služby“, které ne-

jsou vždy úplně „košer“. Trafikanti, invalidé ze 

světové války či bývalí legionáři, kteří nasazo-

vali své životy při bojích o vznik republiky před 

sto lety, by změnu významu tohoto slova jistě 

cítili jako urážku. Další samostatná, ale mnohem 

hezčí trafika s makovičkou na vrcholu stanové 

střechy bývala v dolní části náměstí. Jiná na kři-

žovatce U Kapličky.

Ivan Vaňousek

Ladislav Grabowski
je novým ředitelem

Městské policie Čelákovice
Ladislav Grabowski se

narodil v roce 1954 a po-

chází z Karviné. V sou-

časné době bydlí v Bran-

dýse nad Labem – Staré 

Boleslavi. Vystudoval Vy-

sokou vojenskou tech-

nickou školu v Liptov-

ském Mikuáši, Canadian Forces Academy 

Borden v Kanadě a Akademii Obrony Naro-

dowej ve Varšavě. Byl zaměstnán u Armády 

České republiky, ve které dosáhl hodnosti 

plukovníka generálního štábu, poté pracoval 

ve společnosti Eurotel Praha, resp. Telefoni-

ca O
2
. Hovoří česky, polsky a anglicky.

Proč jste se rozhodl přijmout funkci ředitele 

Městského policie Čelákovice?

LG: „Práci v Městské policii Čelákovice jsem při-

jal jako výzvu uplatnit své řídící a organizátorské 

schopnosti při řízení lidí – v pro mě velmi zají-

mavém prostředí i oboru. Kromě toho, že je to 

další (snad už vzhledem k mému věku poslední) 

pracovní zařazení – svoji pozici chápu jako služ-

bu městu a jeho občanům. Proč Čelákovice? – 

Důvěra ve vedení města.“

Jak hodnotíte své dosavadní působení? Do-

šlo k nějakým organizačním změnám při ří-

zení strážníků?

LG: „Můj začátek v Městské policii byl velmi 

„krutý“ – ihned po nástupu jsem absolvoval 

šestitýdenní kurz městské policie – což zname-

nalo velmi náročné studium všech právních no-

rem a zákonů, které bylo ukončeno na Policejní 

akademii. Organizační změny spolu s vedením 

města zatím konzultuji, připravuji novou kon-

cepci činnosti Městské policie. Mojí představou 

je, že podaří-li se nábor dalších strážníků, budu 

chtít změnit současný stav – dvoučlennou hlíd-

ku rozšířit o třetího strážníka, který bude trvale 

přítomen na služebně, bude řídit hlídku v terénu, 

vyhodnocovat poznatky z MKDS (městský ka-

merový dohlížecí systém) a PCO (pult centrální 

ochrany), navíc bude osobně vyřizovat podněty 

a žádosti občanů města přímo na služebně. Při-

pravovaná koncepce navíc v daleko větší míře 

předpokládá spolupráci s čelákovickým obvod-

ním oddělením Policie České republiky a ostat-

ními složkami IZS města. Již v této době jsme 

například po dohodě s vedením obvodního od-

dělení PČR zavedli společné hlídky MP a PČR.“

Jak vnímáte spolupráci s městem a s kým 

nejčastěji spolupracujete?

LG: „Spolupráci s městem mohu hodnotit jako 

výbornou. Nejvíc spolupracuji s mým nadříze-

ným, kterým je ze zákona o obecní policii pově-

řený člen zastupitelstva – v našem případě je to 

místostarosta Miloš Sekyra. Velmi oceňuji spo-

lupráci i s právníkem města, s tajemníkem, ale 

i s dalšími zaměstnanci Městského úřadu.“

Myslíte si, že má být Městská policie více re-

presivní anebo preventivní?

LG: „Od samého začátku jsem avizoval a snažím 

se toto moje přesvědčení sdělit občanům města, 

zejména na sociálních sítích, že prevenci stavím 

vysoko nad represi. Ano, někdy je represe nut-

ná, není možné tolerovat například překračování 

povolené rychlosti v obci, parkování na chodní-

cích nebo na místech pro tělesné postižené, na-

rušování veřejného pořádku, páchání přestupků. 

Daleko důležitější roli Městské policie však vidím 

v prevenci. Ráno jsme na přechodech pro chod-

ce, kde dohlížíme na bezpečné přecházení ze-

jména dětí nebo seniorů. V tomto školním roce 

chci organizovat besedy v mateřských a základ-

ních školách se zaměřením na prevenci.“

Co vás zatím nejvíce překvapilo z hlediska 

fungování Městské policie Čelákovice?

LG: „Nevím, jestli „překvapilo“ je to správné slo-

vo. Zatím se pořád seznamuji s městem, s lidmi, 

hodnotím práci jednotlivých strážníků. Případ, 

kdy strážníci Vláďa Špička spolu s Pepou Tour-

kem zachránili život paní, která skočila před Vá-

nocemi do Labe, mě velmi ujistil, že řídím tým 

oddaných, spolehlivých a profesionálně připra-

vených strážníků. Mnohému se od nich stále 

učím. Vlastně ano – překvapilo mě to, jak jsme 

občany města vnímáni na sociálních sítích. To, 

že je mnohem více pozitivních ohlasů na činnost 

Městské policie a jen několik lidí si myslí, že jsme 

jen těmi, co nasazují botičky a vybírají pokuty.“

Petr Studnička,

 předseda redakční rady Zpravodaje
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Dne 25. ledna oslavila 70 let 

paní Mária MAMULOVÁ 

z Čelákovic.

Všechno nejlepší a hlavně 

hodně zdraví přeje syn Petr 

s rodinou, dcera Jana s ro-

dinou a syn Karel.

Dne 5. února oslaví 85. narozeniny paní Zdenka 

GORDOVÁ.

Hodně zdraví a spokojenosti přeje rodina.

Dne 24. února se dožívá 75 let 

pan Jaroslav OPLETAL.

Touto cestou mu přejeme vše 

nejlepší a hlavně zdraví. Záro-

veň děkujeme za vše, co pro 

nás udělal, a přejeme mu, aby 

s námi dožil tu stovku.

Manželka Jana s Petrou

Poděkování všem za proje-

venou soustrast k úmrtí pana 

Václava HOŠKA – manžela, 

tatínka, dědečka a pradědeč-

ka.

Zarmoucená rodina

Dne 1. ledna uplynulo 10 let 

od úmrtí pana Jiřího NOVOT-

NÉHO.

Stále vzpomínají maminka, 

sestra Marie s manželem, 

děti Jiří, Ivana, Hana a vnou-

čata.

Dne 19. února by se dožil 75 let pan Jaroslav 

KONEČNÝ, dříve také dlouholetý zaměstnanec 

TOSu Čelákovice, od jehož úmrtí právě uplynulo 

6 let.

Vzpomíná syn Jaroslav s rodinou.

Dne 25. února 2018 by oslavil 

51. narozeniny pan Miroslav 

PETRŽEL. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, 

vzpomeňte na něj s námi.

Děkují dcera Adélka, rodiče 

a bratr Tomáš.

společenská kronika

co nového ve městě

informace / dopisy

Ráda bych touto cestou chtěla moc poděkovat 

dětem z Mateřské školy J. A. Komenského za 

krásné kresby, které věnovaly klientům Pečo-

vatelské služby Čelákovice. Můj velký dík patří 

i ředitelce a všem učitelkám, které se na této 

poděkování

Kosmonautka
z Palackého ulice

Co je divadlo? Prkna, co znamenají svět; mas-

ky komedie a tragédie; skříňka s líčidly; Thálie 

ve Zlaté kapličce; monolog Hamleta či Kašpár-

ka; muzikálová stafáž; činoherci meloucí panty 

i mimové metající kozelce; „hauptky hamle-

tů“ i „hundi hrcpaňáců“ (hlavní role činoherců 

i malé role opereťáků)…

Divadlo je rodina „Matky Kuráže“, „Otce Ubu“, 

„Sestry úzkosti“, „Strýčka Váni“,“ Bratrů Kara-

mazových“ „Pokrevních bratrů“ s bezpočtem 

příbuzných: „Našich furiantů“, „Jejích Pastor-

kyň“, herců, režisérů, dramaturgů, scénografů, 

techniků, kostymérek, uvaděček; zkrátka všech 

poznamenaných „Zjevením divadla“.

Divadlo bylo, je a bude rituál, mystérium, amfi-

teátr, ulice i byt, Shakespearův „Globe“ stejně 

jako Grotowského „Laboratoř“ či Barbova „Far-

ma v jeskyni“. Ostatně cool dramatem musel 

být i Velký třesk, měl-li své diváky. Proto asi 

český avantgardní divadelník Jiří Frejka zastával 

názor, že „Divadlo je vesmír“.

„Tyjátr“ je zkrátka věda. A aby se v tom našinec 

vyznal, potřebuje pomoc odborníků. Naštěstí 

jedna taková divadelní vědkyně sídlí v secesní 

vilce v Čelákovicích, odkud se vydává na své 

průzkumné lety divadelními vesmíry. 

Počátkem ledna oslavila sousedka z Palackého 

ulice – teatroložka Ladislava Petišková – vý-

znamné životní jubileum. Po studiích dějin a te-

orie divadla na FF UK v Praze byla zaměstnána 

v Kabinetu pro studium českého divadla ČSAV. 

Od devadesátých let pracovala v Divadelním 

ústavu a působila jako redaktorka časopisu 

Theatre Czech, přispívala do Divadelních novin, 

Divadelní revue, Tanečních listů, spolupracovala 

s televizí i rozhlasem. Důležité pro ni bylo setkání 

s Otomarem Krejčou, který obnovil v Praze roku 

1991 Divadlo za branou. Na letním pobytu v Li-

sabonu se blíže seznámila s režijními postupy 

i dílem kosmopolitního Eugenia Barby. Stěžejním 

se pro ni ovšem stal právě výzkum života a díla 

významného českého režiséra, jenž vyústil v pu-

blikaci „Jiří Frejka – Divadlo je vesmír“ (Praha, 

2004). Paralelně vyučovala na katedře nonver-

bálního divadla HAMU, na Konzervatoři Duncan 

Centre i na Divadelní fakultě JAMU. Předsedala 

Teatrologické společnosti, jejíž je dodnes člen-

kou, stejně jako Mezinárodního divadelního in-

stitutu. Je uznávanou a vyhledávanou odbornicí 

zejména v oblasti pohybového divadla.

Je-li divadlo vesmír, jsou divadelníci tak trochu 

astronauti. A poněvadž v kosmu se stárnutí 

zpomaluje, je pětasedmdesát pozemských roků 

z hlediska meziplanetárních světů pouhým „Zá-

zrakem divadelního okamžiku“, takže jaképak 

ohňostroje. Přesto popřejme věčně mladé paní 

Ladislavě PETIŠKOVÉ: „šťastný let a do dalších 

let zlom vaz“, protože slovy Čechovova Serebr-

jakova: „musí se pracovat“.

Michal Burda

akci podílely. Všem obdarovaným klientům ob-

rázky v předvánočním čase udělaly velikou ra-

dost.

Václava Snítilá, 

ředitelka Pečovatelské služby Čelákovice, p. o.

Děkuji strážníkům Městské policie, kteří 23. pro-

since ve večerních hodinách vytáhli moji zaběh-

lou fenku z Labe.

J. Novotný

Chtěla bych touto cestou poděkovat své bývalé 

sousedce paní Miloslavě Valentové za vše, co 

pro mě udělala. Podržela mě, když byl zdravotní 

stav mé dcery velmi vážný a také když mi zemřel 

první manžel. Velmi si jí vážím, je pro mne dru-

hou maminkou. Vřelé díky a mnoho zdaru.

K poděkování se připojuje i má rodina.

Jana Opletalová ze Záluží

Kavárna Čelaffé

V domě U Slunce, Masarykova č. p. 96, je od 

listopadu nově otevřena kavárna. Nabídku růz-

ných druhů kávy doplňují čaje, teplé a studené 

nealko a alko nápoje, míchané či mléčné koktej-

ly, červené a bílé víno. Pro mlsaly tu mají i zá-

kusky, pro děti také malý dětský koutek s ba-

zénkem plným kuliček, velkou tabulovou stěnou 

na kreslení a dalšími hračkami. Coffee to Go 

můžete koupit např. cestou do práce. 

Více informací najdete na http://celaffe-kavarna.

webnode.cz nebo facebooku.

Provozní doba:

po–pá 8.00–18.00 hod.

so 8.00–13.00 hod.

ne 14.00–18.00 hod.

Kavárna Čelaffé. Zdroj: internet

Loona Dance

V Jaselské ulici č. p. 1837/25 ve Studiu Aine 

můžete od ledna navštěvovat nově hodiny Lo-

ona Dance – meditace tancem v bezpečném 

kruhu žen bez omezení věku, a to každý sudý 

čtvrtek v měsíci od 18.30 do 20.30 hod. Cena 

hodiny je 220 Kč. Vzhledem k omezené kapaci-

tě – max. 12 žen, je nutné se předem rezervovat 

u Miluše Hlávkové, tel.: 603 410 114.

Bližší informace najdete na www.vykladhoro-

skopu.cz/loona-dance.                      -dv-

Studio Aine. Foto: archiv studia

Opuštěná trafika Za Drahou. Foto: -iv-
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Malé vodní elektrárny
Vodní kola – starověký vynález, který lidé až do 19. století úspěšně používali k pohonu zaří-

zení na čerpání, mletí, drcení, kování, řezání a zvedání. Nepočítám-li plavení, bylo vodní kolo 

tisíce let asi jediným způsobem využití energie proudící vody. Ať kolo na horní vodu (otáčející 

se po proudu), nebo na dolní vodu (otáčející se proti proudu), působila energie vždy jen na 

část jeho lopatek. Možná zjištění, že takto je síla vody využívána jen asi z 30 %, nedalo spát 

pánům Peltonovi, Kaplanovi, Francisovi a dalším.

Zrodily se nové vědní obory – hydromechani-

ka a hydrodynamika, jejichž hmotnými výstu-

py jsou dnes mimo jiné vodní motory – turbíny 

s účinností využití energie vody na 80–90 %. 

Jejich rychle se otáčející hřídele oběžných kol 

mohou pohánět generátory (turbogenerátory) 

elektrického proudu. Tak se na základě elektro-

magnetické indukce mění mechanická energie 

vody v energii elektrickou (v otáčející se smyč-

ce elektrického vodiče v magnetickém poli se 

indukuje střídavé elektrické napětí). Elektřina 

se pak transformuje a odvádí do místa spotře-

by. Tím jsme se dostali k předmětu zvoleného 

tématu. Zbývá jen objasnit, co se považuje za 

malé vodní elektrárny (MVE). Názory na klasi-

fikaci této kategorie dle instalovaného výkonu 

jsou různé. Obecně se za MVE považují zařízení 

do 10 MW včetně. EU přiznává tento statut zaří-

zení do výkonu 5 MW.

Naše generace dávala z více důvodů přednost 

budování velkých hydroelektráren pod mamu-

tími betonovými hrázemi zadržujícími miliony 

m³ vody. Příkladem jsou tzv. akumulační hyd-

roelektrárny ČEZ, a. s., Vltavské kaskády: Sla-

py (1956, 3 x 48 MW, 270 mil. m³ vody), Lipno 

(1959, 2 x 60 MW, 306 mil. m³ vody), Kamýk 

(1961, 40 MW, 12,8 mil. m³ vody) a Orlík (1961, 

364 MW, 720 mil. m³ vody). Výkon všech vod-

ních elektráren této splečnosti (velkých, malých 

a přečerpávacích) činil na počátku našeho sto-

letí asi 1 870 MW, což bylo pouhých 15 % cel-

kového instalovaného výkonu ČEZ, a. s. „Zby-

tek“ do 100 % dávaly hlavně elektrárny uhelné 

a jaderné. Z těchto důvodů byly a jsou vodní 

elektrárny z hlediska tzv. velké energetiky pova-

žovány za doplňkové zdroje. Možná i proto jsme 

o  MVE dlouhá léta téměř neslyšeli. V 90. letech 

20. století se staly hitem obnovitelné zdroje 

energie. Aby bylo jasno – obnovitelným přírod-

ním zdrojem se rozumí takový, který je schopen 

se při postupném spotřebovávání částečně 

nebo úplně obnovovat, a to sám, nebo za při-

spění člověka. Samočinná obnovitelnost vody 

jako přírodního zdroje spočívá v jejím koloběhu 

v přírodě. Velká část vodní energie českých řek 

je rozptýlena a skryta v malých tocích. Proto je 

vhodné na nich MVE budovat. V Čelákovicích 

je máme ve mlýně a v areálu zdymadla na Labi. 

Malá vodní elektrárna ve mlýně Na Hrádku

Dne 23. července 1865 slavil pan František Říha 

se svými hosty – prý u dobrého jídla a piva – do-

končení modernizace svého mlýna Na Hrádku. 

Po deseti letech se pokrokový „pan otec“ roz-

hodl pro ještě zásadnější modernizaci tehdy už 

tzv. strojního mlýna. Jednoho dne v roce 1876 

pak pustil vodu z náhonu na lopatky první mlýn-

ské vodní turbíny. Pak asi otočil vypínačem, 

ve mlýnici se rozsvítily žárovky a stroje roztočil 

elektrický proud. Jak prosté: „Od pantáty vedou 

dráty do žárovky nade vraty…“. Zda se v této 

souvislosti uskutečnil také nějaký „mejdan“, 

to už městský kronikář nezaznamenal. Tipoval 

bych, že ano. Od té doby měly Čelákovice zá-

sluhou pana Říhy zařízení (na dlouhých 136 let 

jediné), kterému se dnes hrdě říká MVE. V roce 

1894 pořídil mlynář původní turbíně mladšího 

pomocníka. Až v roce 1926 (po 50 letech pro-

vozu!) nahradil původní turbínu moderní Franci-

sovou. Dvěma turbogenátory pak hravě zvládl 

nejen provoz mlýna, ale mohl dodávat elektřinu 

i do „městských drátů“ a několikrát stát v čele 

města jako purkmistr (např. 1889 a 1893) nebo 

sedět v jeho zastupitelstvu. Nechme ale už pana 

Říhu a pojďme se věnovat mlýnským turboge-

nerátorům. V 60. letech 20. století provoz prv-

ní čelákovické MVE ustal a obnoven byl až po 

dvaceti letech. Od roku 1988 čtyřmi malými tur-

bínami MT5 (výrobce Metaz Týnec n. Sázavou) 

o celkovém instalovaném výkonu 60 kW. Žha-

vou současnost jsem poznal laskavostí pana 

Pavla Nádvorníka, jednatele společnosti Mlýn 

Čelákovice, jemuž tímto děkuji i jménem čte-

nářů Zpravodaje. V nízkém, spoře osvětleném 

halovém prostoru jsou dosud dva turbogenerá-

tory MT5, každý o instalovaném výkonu 15 kW 

(na malé turbíny s oběžnými koly o průměru 550 

mm podobné lodním šroubům je voda nasává-

na přes pevná kola rozváděcí), umístěné v ot-

vorech podlahy, kterými je vidět vodu proudící 

pod mlýnem. V sousedním, podobném prostoru 

jeden turbogenerátor s Kaplanovou turbínou 

o výkonu 90 kW. Obě strojovny na první pohled 

nic závratného. Pak si ale návštěvník trochu 

znalý čelákovické historie uvědomí, že oba tyto 

prostory pamatují 18., možná 17. století (mlýn 

je chráněnou kulturní památkou), že jejich zdivo 

z kvalitního pískovce je od té doby založeno na 

dubových pilotách a zatají se dech z fungující-

ho propojení dávné minulosti s technologiemi 

současnosti. Ve mlýně je ovšem ještě jeden – 

Česle před vnější Kaplanovou turbínou „nade mlej-

nem“. Foto: -iv-

Vyústění z vnější Kaplanovy turbíny – přístřešek vlevo „pode mlejnem“. Foto: -iv-

Turbogenerátor 90 kW s Kaplanovou turbínou ve mlý-

ně. Foto: -iv-
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venkovní turbogenerátor také s Kaplanovou 

turbínou o instalovaném výkonu 90 kW. Je krytý 

malým přístřeškem, viditelným od kačen pod 

kostelem Nanebevzení Panny Marie.

Celkový instalovaný výkon MVE v čelákovickém 

mlýně Na Hrádku je tedy 210 kW (2 x 15 kW 

a 2 x 90 kW). Rozdíl vodních hladin nad a pod 

turbínami je 230 cm. Při normálním stavu vody 

jedou jako „po másle“. Nízký stav znamená po-

kles výkonu, vysoký stav potíže s větvemi, klá-

dami a odpadky, které uvíznou na česlech před 

turbínami. I ta mi pan Nádvorník ukázal a pomá-

hal mi, abych na nich neuvízl také já. Mlýn Če-

lákovice provozuje MVE v souladu se zákonem 

č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), v plat-

ném znění, a v souladu s navazujícími právními 

předpisy (vyhlášky a nařízení vlády).

Malá vodní elektrárna s rybím přechodem 

u čelákovického zdymadla

Těžko ji lze nazývat další čelákovickou, protože 

leží už v katastrálním území obce Káraný. Ofi-

ciální název zařízení, k němuž byla na pravém 

břehu Labe po 75 letech od jeho kolaudace „při-

fařena“, je ale Zdymadlo Čelákovice. Elektrárna 

nebyla součástí projektu a stavby zdejšího jezu 

s plavební komorou v letech 1934–1937. U vět-

šiny nejbližších zdymadel byly ale MVE mnohem 

dříve. V Poděbradech od roku 1917, Nymburce 

od roku 1924 a v Lysé nad Labem od roku 1948. 

Možná si při rozhodování o čelákovickém pro-

jektu na Ministerstvu veřejných prací počátkem 

30. let 20. století řekli: „Jednu elektrárnu už mají 

ve mlýně a ta jim musí stačit“, kdo ví.

Povolení ke stavbě nové MVE jako vodního díla 

ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, 

vydal Městský úřad Brandýs nad Labem – Sta-

rá Boleslav, odbor životního prostředí. Defini-

tivnímu návrhu prý sice předcházela desetiletá 

příprava, ale postaveno bylo za pouhých 15 

měsíců. Elektrárna využívá vzdutí Labe jezem 

starého zdymadla. V jejím dvoupodlažním ob-

jektu je ukryta strojovna s rozvodnou, trafosta-

nicí, velínem a příslušenstvím. Vtok k turbínám 

chrání před nečistotami plovoucí práh, česle 

a je vybaven elektronickým odpuzovačem ryb. 

Drobné nečistoty zachycené před vtokem do 

turbín odcházejí proplachovací propustí do 

podjezí, větší uvíznou na česlech. Propust má 

stavidlo, kterým lze do podjezí pouštět i vodu 

v případě odstavení turbín. Rozdíl hladin je asi 

250 cm, max. průtok turbínami 38 m³/s. MVE 

má dvě soustrojí s horizontálními Kaplanovými 

turbínami. Instalovaný výkon je 800 kW (2 x 400 

kW). Provoz, včetně ovládání stavidla propla-

chovací propusti, je automatizovaný, bezob-

služný, řízený počítačem velína. Investor stavby 

slíbil nepřerušení pěšího přechodu přes řeku 

po jezové lávce a obyvatelům chatové oblasti 

Grado, že nebudou obtěžováni hlukem provozu. 

Uvnitř strojovny jsem neslyšel ani vlastní slova, 

ale při poslechu zvenku se mi zdá, že slib byl 

dodržen. Rovněž přechod lidí po lávce nebyl ani 

po dobu stavby přerušen. Uzavření lávky přes 

zdymadlo v březnu 2013 je už jiný příběh. Dal-

ší technické podrobnosti týkající se výstavby, 

parametrů MVE a souvisejícího rybího přecho-

du najdete na kamenných deskách, umístě-

ných v těsné blízkosti objektu na pravěm břehu 

Labe.

Z údajů na jedné z desek může zaujmout, 

že roční výrobou z této elektrárny se ušetří 

3 859 tun emisí oxidu uhličitého (CO
2
), který 

se považuje za jeden z nejškodlivějších, tak 

zvaných skleníkových plynů. Domnívám se, 

že slovo „ušetří“ je v tomto případě nutno 

chápat v relativním slova smyslu. Není to tedy 

snížení emisí CO
2
 ze zdrojů v České republi-

ce, která ročně vypustí do atmosféry více než 

100 mil. tun tohoto plynu a přispívá tak neza-

nedbatelným podílem k diskutovaným nega-

tivním změnám klimatu (ke globálnímu otep-

lování). Všimněme si, co by mohlo znamenat 

oněch zmíněných 3 850 tun CO
2
 v porovnání 

s jeho obsahem ve výfukových plynech z osob-

ních automobilů v absolutní hodnotě. Při prů-

měrné spotřebě 7 l benzinu na 100 km prý ve 

výfukových plynech z jedné „Škodovky“ vy-

pustíme (emitujeme) do ovzduší asi 164 g CO
2
 

při ujetí 1 km, což při pouhých 10 tisících km/

rok je 1,64 t CO
2
/rok. Z těchto předpokladů 

lze odvodit, že při celoročním provozu MVE 

u čelákovického zdymadla by bylo do ovzduší 

emitováno o tolik méně CO
2
, jakoby nějakých 

2 350 českých osobních aut zůstalo celý rok 

v garáži. Z těchto důvodů spíš věřím údaji, že 

celoročním provozem této MVE lze průměr-

ně zásobovat elektřinou 1 250 domácností. 

Zanechme ale úvah, či spekulací o absolutnu 

a relativitě a važme si toho, že konečně po mno-

ha letech MVE u zdymadla vznikla.

Čtyři Kaplanovy turbíny instalované v obou výše 

uvedených MVE mají v Čelákovicích jednu svo-

ji hodně, ale opravdu hodně velkou sestru. Za 

plotem depozitárního areálu Národního technic-

kého muzea (NTM) vlevo od silnice do Záluží. 

S chutí zdokumentovat zdejší přítomnost všech 

vodních turbín tohoto typu požádal jsem slušně 

o svolení k jejímu vyfotografování pro Zpravodaj 

– marně.

Téma zpracoval

Ivan VaňousekMVE u čelákovického zdymadla. Foto: -iv-

Náhradou za snímek Kaplanovy turbíny z areálu NTM 

budiž vám obrázek jejího přibližně stejně velkého oběž-

ného kola. Zdroj: internet

Logo MVE u čelákovického zdymadla. Foto: -iv-
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Komorní filharmonie Pardubice

KFP patří již od svého založení v roce 1969 mezi 

špičkové české orchestry. Její pestrý repertoár 

sahá od barokních skladeb přes hudbu období 

klasicismu a romantismu až po soudobé kom-

pozice a různé multižánrové projekty. Toto tri-

cetitříčlenné těleso se pravidelně účastní nejvý-

znamnějších festivalů v České republice, jakými 

jsou Mezinárodní hudební festival Pražské jaro, 

Smetanova Litomyšl, Janáčkův máj Ostrava, 

Mezinárodní hudební festival Český Krumlov 

a další. Prvním šéfdirigentem orchestru byl Li-

bor Pešek, v čele orchestru se dále vystřídali Li-

bor Hlaváček, Petr Altrichter, Bohumil Kulínský, 

Petr Škvor, Róbert Stankovský, Leoš Svárovský 

a Marko Ivanović. Od srpna 2014 je šéfdirigen-

tem orchestru Peter Feranec. Komorní filhar-

monie vystupovala na prestižních evropských 

pódiích (Concertgebouw v Amsterodamu, 

Festspielhaus v Salcburku, Musikverein ve Víd-

ni, Tonhalle v Curychu ad.), koncertovala také 

v USA, v Japonsku a Číně. Orchestr je příleži-

tostně zván i k operním a divadelním projektům, 

na svém kontě má desítky úspěšných nahrávek 

pro domácí i zahraniční hudební vydavatelství 

(Supraphon, ArcoDiva a Naxos).

Chuhei Iwasaki (dirigent)

Dirigent, houslista, violista, skladatel, sbor-

mistr – se narodil v Tokiu. Studoval na konzer-

vatoři Toho Gakuen v Tokiu, pak pokračoval na 

Pražské konzervatoři a HAMU v Praze. Je peda-

gogem Pražské konzervatoře (dirigent smyčcové-

ho orchestru), šéfdirigentem Filmové filharmonie, 

zakladatelem Filharmonického orchestru Iwasa-

ki, stálým dirigentem Hudebního divadla Karlín 

a asistentem dirigenta v Divadle J. K. Tyla v Plz-

ni. Jako hostujicí dirigent spolupracoval například 

s PKF – Prague Philharmonia, Filharmonií B. Mar-

tinů Zlín, Jihočeskou filharmonií, Praga Sinfoniet

ta a Filharmonickým orchestrem města Prahy.

Vladimír Brablec (sólista) – klarinet

Je prvním klarinetistou Komorní filharmonie 

Pardubice. Pochází z Českého Krumlova, dět-

ství prožil v Českých Budějovicích. Vystudoval 

tamní gymnázium, potom Pražskou konzervatoř, 

logiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlo-

vy v Praze a hru na klarinet na Hudební fakultě 

Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. 

Od mládí se úspěšně účastní hudebních soutěží 

(1. místo na soutěžích ZUŠ 2003 a 2004, 1. místo 

na soutěži konzervatoří v Ostravě 2006, 1. mís-

to na soutěži Karla Ditterse z Dittersdorfu 2008, 

1. místo na soutěžní přehrávce Filharmonie Brno 

2011). Mezi jeho největší úspěchy patří vítězství 

v konkurzu do European Union Youth Orche-

stra a cena Rotary Udine Nord z mezinárodní 

soutěže v italském Udine za nejlepší provedení 

soudobé skladby (2013). Sólově vystoupil s Ji-

hočeskou komorní filharmonií, Moravskou filhar-

monií Olomouc a na abonentních koncertech 

Filharmonie Brno. Absolvoval mistrovské kurzy 

u Håkana Rosengrena, Shirley Brill a dalších. 

V roce 2012 byl oceněn stipendiem Yamaha 

Music Foundation of Europe. Pro Český rozhlas 

nahrál Trio pro klarinet, violu a klavír Leo Smita.

PROGRAM
Jiří Antonín Benda: Symfonie pro smyčce B 

dur 

Jednou z nejtypičtějších osobností evropského 

klasicismu, které se narodily v Čechách, byl Jiří 

Antonín Benda. Rodina pocházela ze Starých 

Benátek. Získal velmi dobré všestranné vzdělání 

na gymnáziích v Kosmonosech u Mladé Bole-

slavi a v Jičíně. Hned po ukončení těchto studií 

v roce 1742 emigrovala celá rodina za bratrem 

Františkem, rovněž úspěšným skladatelem, do 

Berlína. Tam Jiří Antonín působil jako houslista 

královské opery, avšak zásadní éra jeho života 

začala až v Gotě, kde se stal v roce 1750 kapel-

níkem. Jeho největší přínos pro evropskou hud-

bu je spatřován v oblasti melodramu. Zkompo-

noval ale i opery, oratoria a obrovské množství 

instrumentální hudby. Příkladem je dnes uvádě-

ná symfonie. Na rozdíl od typu mannheimských 

a vídeňských symfonií jsou Bendovy symfonie 

většinou třívěté, tedy bez vloženého menuetu. 

Krajní věty jsou v rychlém tempu, střední pak 

jsou spíše lyrické a zpěvné.

Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro kla-

rinet a orchestr A dur K 622

Klarinetový koncert A dur Wolfganga Amadea 

Mozarta byl zkomponován v posledním roce 

skladatelova života (1791) a jedná se o sklad-

bu, ve které byl vůbec poprvé použit v té době 

moderní klarinet jako sólový nástroj. Mozart jej 

poprvé slyšel při jedné ze svých cest v Mann-

heimu. Mozart tento koncert zkomponoval pro 

vynikajícího vídeňského hráče na tento instru-

ment, svého přítele Antona Stadlera. Skladba 

je skutečným klenotem mezi všemi instrumen-

tálními koncerty, které byly kdy zkomponovány. 

Snad proto, že Mozartovi zbývaly už jen týdny, 

ba dny života, cítíme z této partitury hlubší vý-

pověď, než na jaké jsme zvyklí u běžných kla-

sických koncertů včetně Mozartových. Zcela 

zvláštní hudbu přináší pomalá 2. věta, příznačná 

nejen úchvatnou kantilénou sólového nástroje, 

ale i celkovou atmosférou vyvolávající pocity až 

meditační. Hlavní téma je jednou ze slavných 

invencí, k nimž se vrací už od dob vzniku až do-

dnes posluchači na celém světě. Není například 

nadsázkou tvrzení, že značnou měrou přispělo 

k popularizaci filmu Vzpomínky na Afriku. Přesto 

se při jeho poslechu neubráníme vzpomínkám 

na samotného autora a na jeho neblahý a před-

časný konec života. 

Bedřich Smetana: Triumfální symfonie E dur 

op. 6

Triumfální symfonii E dur komponoval Bedřich 

Smetana v letech 1853–1854. V rámci jeho 

tvorby se jedná o skladbu naprosto ojedinělou 

– je to pravá symfonie, a u Smetany je takovýto 

útvar v klasické podobě vzácný. Symfonie byla 

psána u příležitosti sňatku císaře Františka Jo-

sefa I. s Alžbětou Bavorskou a nese věnování 

tomuto manželskému páru, na zásilku s věno-

váním však nedostal skladatel z Vídně nikdy od-

pověď a opis se dokonce ztratil.

Antonín Dvořák: Česká suita D dur op. 39

Česká suita Antonína Dvořáka se skládá z pěti 

částí. První, označená jako Preludio (Pastorale), 

tvoří skutečně jakýsi lyrický úvod k následujícím 

větám. Je pro ni charakteristická absence kon-

trastů, melodická linie v horních hlasech klidně 

plyne nad ostinátní basovou figurou tvořenou 

pouze dvěma střídajícími se tóny. Druhá věta 

je poetickou stylizací českého lidového tance 

polka, hlavní téma má ve své základní podobě 

v tónině d moll spíše melancholické ladění, poz-

dější přesun do F dur přináší rytmické i výrazové 

oživení. Věta je komponována v trojdílné formě 

A-B-A. Třetí věta je inspirována dalším lidovým 

tancem, sousedská. Je pro ni typická bohatá 

imitační práce s hlavním tématem. Čtvrtá věta 

– Romance – je nádherným lyrickým nokturnem, 

v němž se na pozadí klidného doprovodu smyč-

ců klene široká melodie hraná flétnou a poz-

ději přebíraná také dalšími nástroji. Závěreč-

ný furiant suitu efektně zakončuje nejen svým 

živým výrazem, ale také čistě zvukově. Věta 

bývá přirovnávána ke Slovanským tancům, ke 

kterým má blízko svými strhujícími rytmy a ne-

spoutanou živelností. Česká suita svojí lyrikou, 

vitalitou, bohatou melodickou invencí a formální 

přehledností představuje jedno z nejcharakte-

rističtějších děl svého tvůrce.

NOVOROČNÍ KONCERT MĚSTA ČELÁKOVIC
úterý 13. února 2018 v 19.00 hod. Kulturní dům v Čelákovicích

Vystoupí Komorní filharmonie Pardubice

Komorní filharmonie Pardubice. Foto: František Renza
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městská knihovna
Na Hrádku 1092, Čelákovice
tel.: 326 991 515, 326 993 664
e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz
http://knihovna.celakovice.cz

Knihovna v roce 2017
Zachytit všechny události uplynulého roku není 

lehké. Po celý rok se snažíme pro naše čtená-

ře a návštěvníky připravit nové knihy, časopisy 

a audioknihy, ale i zajímavý program mimo vý-

půjční hodiny.

Významnou událostí minulého roku bylo vydání 

sborníku, který zachycuje oceněné práce ze tří 

posledních ročníků literární soutěže, a otevře-

ní dětského oddělení na pobočce Sedlčánky. 

Zrekonstruovanou pobočku Sedlčánky jsme 

rozšířili o prostory, kde si své knížky najdou 

dětští čtenáři. Zároveň byl pro ně připraven po 

celý říjen zábavní program s pohádkami a kvízy. 

Účastníme se aktivit na podporu knih a kniho-

ven a akcí pořádaných v Čelákovicích. Průběž-

ně doplňujeme knihovničku na nádraží v rámci 

projektu „Kniha do vlaku“. Knihovna se účast-

nila celostátních akcí Březen – měsíc čtenářů, 

Týden knihoven a dalších akcí vyhlašovaných 

pro děti: Anketa SUK, Noc s Andersenem a Ka-

marádka knihovna. Podíleli jsme se na progra-

mu IX. Muzejní noci v Čelákovicích. V roce 2017 

jsme poprvé slavnostně pasovali děti z prvních 

tříd základních škol Čelákovic a Nehvizd na rytí-

ře Řádu čtenářského.

Knihovna pořádala v roce 2017 celkem 207 kul-

turních a vzdělávacích akcí s účastí 4 973 po-

sluchačů. Z toho pro děti bylo určeno 183 akcí 

a pro dospělé 24. 

V průběhu roku byly ve výpůjčních prostorách 

realizovány výstavy, které se setkaly s velkým 

zájmem čtenářů i návštěvníků knihovny. 

V roce 2017 se do knihovny zaregistrovalo cel-

kem 2 385 čtenářů, z toho 853 dětí. V průběhu 

roku bylo půjčeno 80 020 knih, časopisů a zvu-

kových nosičů, z toho 5 817 časopisů a 578 au-

dioknih. Knihovnu navštívilo za účelem výpůjč-

ky 27 563 čtenářů. Počet čtenářů tvoří zhruba 

21 % z počtu obyvatel Čelákovic. Zájem o čtení 

je také na našich pobočkách V Prokopě a Sedl-

čánkách (půjčeno celkem 2 654 knih a časopisů 

51 čtenářům).

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2017 činí 

68 697 dokumentů, z toho 68 430 knih a 267 

zvukových dokumentů. Knihovna odebírá 55 ti-

tulů časopisů. Do fondu knihovny bylo během 

roku zapsáno 2 496 nových knih a zvukových 

dokumentů, odepsáno bylo 919 svazků. Pra-

covnice knihovny vyřídily celkem 8 036 rezerva-

cí knih. Prostřednictvím meziknihovní výpůjční 

služby bylo naší knihovnou půjčeno do jiných 

knihoven 55 knih, z jiných knihoven bylo usku-

tečněno 262 výpůjček knih pro naše čtenáře. 

Uživatelé knihovny mají zájem i o náš web. Vir-

tuální návštěvy webové stránky knihovny do-

sáhly počtu 42 314 vstupů, z toho za účelem vy-

užití on-line katalogů 26 495 vstupů. Do svého 

čtenářského konta vstoupili čtenáři z prostoru 

mimo knihovnu celkem 4 368krát. Další infor-

mace o službách, činnosti knihovny a fotogalerii 

z akcí najdete na http://knihovna.celakovice.cz. 

Pozvánky na připravované akce v knihovně na-

leznete také na vývěskách ve městě, webu měs-

ta a facebooku knihovny.

Lenka Herčíková

ISLAND – ostrov z popela 
a ledu

Ostrovní stát Island leží na dalekém severu, do-

týká se polárního kruhu. Pomyslně ho rozděluje 

vulkanicky činné rozhraní mezi severoameric-

kou a euroasijskou kontinentální deskou. Neu-

stálé vzájemné pohyby těchto desek způsobují 

aktivity místních sopek, kalder a fumarol. Ost-

rovem bublajících termálních pramenů, četných 

rozeklaných fjordů a majestátních ledovců, kte-

ré přitahují tisíce turistů, vás provedou na bese-

dě 26. února cestovatelé Eva a Josef Krchovi. 

Začátek besedy je v 18.30 hod. Seznámí vás 

s bohatou historií, kulturou a současností Islan-

du, jehož obyvatelé si jako první na světě v roce 

1980 zvolili do čela státu ženu.

Lenka Herčíková

Island. Foto: archiv Josefa Krcha

městské muzeum
Na Hrádku 464, Čelákovice
tel.: 326 991 556, fax: 326 991 192
e-mail: info@celmuz.cz
http://www.celmuz.cz

Výzvy veřejnosti
Esej „Příběh meče“

Letošní rok je takřka beze zbytku naplněn osla-

vami jubilejního stého výročí založení Českoslo-

venska. Proto Městské muzeum v Čelákovicích 

posunulo až na rok 2019 výstavu věnovanou 

vzácnému archeologickému nálezu – meči vi-

kinské provenience objevenému v lokalitě Mezi 

Mosty na katastru Lázní Toušeně. Podle před-

běžných informací z Archeologického ústavu AV 

ČR meč pochází z druhé poloviny desátého sto-

letí po Kristu. Kromě vědecké publikace tohoto 

vzácného objevu, jejíž text připraví odborníci na 

středověké zbraně z ARÚ AV ČR a z Národního 

muzea v Praze, vyhlásilo čelákovické muzeum 

také literární soutěž pro laickou veřejnost. Sou-

těží se ve schopnosti vládnout psacím náčiním 

a úkolem je sepsat esej na téma „Příběh meče“, 

ve které nejde o strohá historická fakta, ale 

o rozlet vaší fantazie.

Chcete-li se zúčastnit, napište vlastní pohled 

na příběh toušeňského meče a pošlete ho 

do konce roku 2018 buď e-mailem na adresu: 

pavel.snitily@celmuz.cz nebo poštou na 

výše uvedenou adresu muzea. Nejlepší díla 

budou zveřejněna v publikaci k plánova-

né výstavě. Za zaslané příspěvky předem 

děkujeme.                                                      hrg

Meč vikinské provenience – z druhé poloviny desáté-

ho století po Kristu. Vystaven byl v rámci Muzejní noci 

v roce 2016.  Foto: Kamil Voděra

Rok 1968

Jménem Městského muzea v Čelákovicích si 

dovoluji oslovit všechny čtenáře Zpravodaje. 

V souvislosti s blížícím se výročím vpádu vojsk 

Varšavské smlouvy v srpnu 1968 se nabízí pří-

ležitost, aby občané, kteří zažili (nejen v Čelá-

kovicích) rok 1968, zaznamenali své vzpomínky 

v jakékoliv podobě a poskytly je do sbírek mu-

zea. Mohou je do května t. r. zaslat e-mailem, 

poštou či přinést osobně do muzea. Jejich 

vzpomínky přispějí k lepšímu pochopení mi-

nulosti a budou využity badatelskou veřejností 

i pracovníky muzea.

Martin Dolejský, kurátor muzea
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mddm
Havlíčkova 691, Čelákovice
tel.: 326 991 217, fax: 326 995 959
e-mail: mddm.celakovice@seznam.cz
http://www.mddmcelakovice.cz

Výstava Řemesla Polabí XI.
Dílny pro širokou veřejnost
Již tradičně pořádáme výstavu s názvem Ře-

mesla Polabí. V letošním, jedenáctém ročníku 

je ústředním tématem soutěže jubilejní stoleté 

výročí vzniku republiky s podtitulem „Český 

rok“. Doprovodným programem k soutěži jsou 

víkendové výtvarné dílny pro příchozí a progra-

my pro základní a mateřské školy v dopoledních 

hodinách s ukázkami řemesel.

Po dobu výstavy připravujeme pět výtvarných 

víkendových dílen pro příchozí – vždy od 14.00 

do 17.00 hod. Všichni jste srdečně zváni:

10. 3. Ateliér 6stej smysl (šicí dílna, zdobení 

oděvů, výroba broží), poplatek 50 Kč;

11. 3. drátovaný šperk s Álou Zradičkovou, 

poplatek 50 Kč;

17. 3. mozaika s Álou Blechovou, poplatek 

100 Kč;

18. 3. dřevěný šperk s plátkovým zlatem s Lucií 

Třešňákovou, poplatek 50 Kč;

24. 3. dřevíčková dílna s MDDM, poplatek 

50 Kč.

Více informací k soutěži, výstavě a doprovod-

nému programu naleznete na našich webových 

stránkách.

Veronika Kratochvílová

Hledáme nové členy
do kroužků

Break dance – Crazy Breakers

Kroužek vede několikanásobný mistr České 

republiky Petr Ježek. Přijímá nové členy z řad 

začátečníků i mírně pokročilých, vhodné pro 

děti od šesti let do dospělosti. Přidejte se k nám 

každou středu od 19.00 hod. v tělocvičně Mills 

(budova CMC).

Výtvarka a Divadelní kroužek s Lucií Třešňá-

kovou

Talentovaná výtvarnice Lucie Třešňáková má 

stále několik volných míst ve svých dvou krouž-

cích. Jedním z nich je výtvarná výchova. Každý 

čtvrtek si děti mohou vyzkoušet práci s netradič-

ními materiály, nejrůznější techniky zpracování, 

a rozvíjet se tak ve své kreativitě. V divadelním 

kroužku pak jistě najdou uplatnění skryté herec-

ké talenty vašich ratolestí. Děti se učí využívat 

různých technik hraní, vytvoří si vlastní kostýmy

i kulisy, loutky, budou se podílet na scénářích 

i režii. Vítáme všechny zájemce, děti od 7 do 

15 let.

Táborové muzicírování

Zpívání, hraní na rytmické nástroje, základy 

hry na kytaru – to vše a ještě mnohem více vás 

čeká na táborovém muzicírování. Hrajete aspoň 

základy na nějaký hudební nástroj, hledáte pri-

ma partu, která by s vámi nadšeně hrála a mu-

zicírovala? Tak přijďte mezi nás ve vypsaných 

termínech. Více na našem webu v táborovém 

muzicírování.

Bocce

Bocce je italská verze hry petanque určená pro 

hráče se zdravotním postižením. Hledáme nové 

spoluhráče z řad dětí, mládeže i dospělých. 

Klub je registrován u Českého hnutí speciálních 

olympiád. Schází se každou středu od 16.00 

hod., trenérkami jsou Martina Slováková a Eva 

Krausová.

Kutílek II

Výtvarná dílna pro školáky. Cílem je děti sezná-

mit přirozenou cestou s různými druhy materi-

álů, nářadím, náčiním. Rozvíjet estetické cítění. 

Podporovat rozvoj jemné motoriky, tvořit z pří-

rodnin, recyklovat. Každé pondělí od 16.15 do 

17.15 hod. 

Kompletní nabídku kroužků naleznete na našich 

webových stránkách. V případě zájmu nás ne-

váhejte kontaktovat.

Veronika Kratochvílová

Výroba mozaiky při jednom z minulých ročníků výstavy Řemesla Polabí. Foto: archiv MDDM

Masopustní průvod 2017. Foto: archiv MDDM

Pozvánka na Masopust
V sobotu 10. února se uskuteční již 3. ročník 

tradičního masopustního průvodu pro děti 

i dospělé. Účastníci mají možnost zapůjčení 

masopustních masek (od 12.30 hod. v MDDM 

maskování). Průvod bude vycházet v 14.00 hod. 

od MDDM v Havlíčkově ulici, kde je také cíl. 

Více informací naleznete na našich webových 

stránkách.

Veronika Kratochvílová

turisté

Ohlédnutí za rokem 2017
Náš oddíl Klubu českých turistů uspořádal jako 

každoročně 2 pochody. Dne 14. ledna „Tříkrálo-

vý pochod“, kterého se zúčastnilo 197 pochod-

níků, z toho 35 našich členů. Dne 22. dubna 

pochod „Jarní přírodou“, kterého se zúčastnilo 

60 pochodníků, z toho 20 našich členů. Turis-

tickým akcím věnovali naši členové 38 sobot 

a tradiční týden letní dovolené. Většinou jsme 

navštívili osvědčené pochody, ale i nové, jako 

například Branické a Podolské skály, Švýcarské 

stopy, Středočeská 50, Krušovický vejšlap, Ze 

Zbraslavic do Zruče, Za loupežníkem Drholcem, 

Třemošenská 50, Porta Bohemika a Tulácká 

cítka. S rokem 2017 jsme se rozloučili 30. pro-

since v Braniborské jeskyni s tradičním opéká-

ním vuřtů a posezením členů i nečlenů oddílu 

v restauraci ve Starých Splavech. Dne 7. října 

jsme podnikli autobusový zájezd na pochod 

Třemošenská 50 za účasti 35 osob. Byly podni-

kány i kratší výlety do okolí pro ty turisty, kterým 

byly oficiální pochody náročné.

Od 29. července do 5. srpna jsme se zúčastnili 

společné dovolené v Prachaticích za účasti 40 

osob. Počasí se vydařilo k plné spokojenosti 

všech. Pěšky, autobusem nebo vlakem jsme 

podnikali výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí 

– prohlédli jsme si krásy Prachatic, vystoupali na 

rozhlednu Libín, prošli se z Volar do Prachatic, 

v Husinci jsme navštívili muzeum mistra Jana 

Husa a potom se vydali zpět do Prachatic, z Vo-

lar jsme se vydali k Soumarskému mostu přes 

Soumarské rašeliniště a zpět do Volar a nako-

nec i zdolali Medvědí stezku s cílem v Černém 

Kříži. Pobyt jsme zakončili večírkem s tancem 

a společným zpíváním. Jen je veliká škoda, 

že náš oddíl nemládne, mladí mají již akčnější 

zájmy.

Všem turistům přejeme zdraví a ještě spoustu 

dalších zvládnutých kilometrů.

Výbor Klubu českých turistů 

TJ Spartak Čelákovice
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rc routa +
mateřské centrum
Sedláčkova 107, Čelákovice
Stankovského 1650, Čelákovice
(zadní vchod budovy pošty)
tel.: 739 033 163
e-mail: info@rc-routa.cz
http://www.rc-routa.cz
fb: Mateřské centrum Čelákovice a RC Routa

Kompletní program včetně kontaktů pro re-

zervace míst naleznete na www.rc-routa.cz 

nebo na FB RC Routa a Mateřské centrum 

Čelákovice.

Zdravý přístup ke svému životu – Výroba pří-

rodní kosmetiky: úterý 6. 2., 16.00–18.00 hod., 

Jurta. M. Galbavá.

Tematické vzdělávací odpoledne: Roční ob-

dobí v nás: úterý 6., 13. a 27. 2., 12.00–18.30 

hod., Jurta. V. Beldíková.

Klubík pro děti NEZBEDA, úterý 6., 13, a 27. 

2., 15.00–16.00 hod., pro děti 4–15 let. Hry, 

tvoření, trocha sportování, aktivity na zahradě, 

předškolní příprava, pomoc s domácími úkoly, 

doučování, prostor pro další dětské aktivity. 

Nově tematické bubnování.

Péče o blízkou osobu v domácím prostředí: 

středa 7., 14., 21. a 28. 2., 11.00–12.00 hod., 

Jurta. V. Beldíková.

Trénink paměti, středa 7., 14. a 28. 2., 9.30–

11.00 hod., smysluplná a zábavná aktivita pro 

správnou činnost mozku.

Skupinové doučování, čtvrtek 8., 15. a 22. 2., 

15.00–16.30 hod. M. Cermanová.

Váš podvečer: čtvrtek 8. a 22. 2., 18.00–20.00 

hod., Jurta. Podělte se s ostatními o své do-

vednosti, znalosti, nadání nebo zážitky. Infor-

mace o dalších možných termínech v Jurtě 

nebo na tel.: 606 660 421. D. Šnoblová.

Klub náhradních rodin: seminář Drogy 

v rodině, rodina na drogách, sobota 10. 2., 

10.00–16.00 hod., Martin Titman, Routa. Pro-

gram pro předem přihlášené děti zajištěn. Pro 

pěstouny RC Routa zdarma, cena pro ostatní 

zájemce: 1 500 Kč. Další informace a přihláš-

ky: L. Slováková, tel.: 603 538 763, e-mail: 

slovakova.routa@seznam.cz.

Háčkování pro začátečníky i pokročilé: úterý 

13. 2., 10.00–12.00 hod., Jurta. K. Hanušová.

Divadélko pro nejmenší „Boudo, budko!“: 

pátek 16. 2. od 11.00 hod. v Mateřském cent-

ru v rámci volné herny otevřené pro veřejnost 

9.00–12.00 hod.

Autorská výstava fotografií Martina Zavadi-

la: pátek 23. 2., od 17.00 hod., Jurta. A. Pen-

cová. Po vernisáži s autorem budou fotografie 

následujících 14 dnů k nahlédnutí.

ReStartuj kariéru s ROUTOU! Nabízíme vám 

poslední volná místa v jarních a podzimních 

kurzech angličtiny (angličtina pro mírně po-

kročilé – kompetence pro vstup na trh práce, 

obchodní angličtina pro pokročilé) či praktic-

kých počítačových kurzech – sociální média, 

virtuální kancelář v praxi (Microsoft365, Goo-

gle+), powerpointové prezentace. Neváhejte, 

přihlašujte se. I nadále můžete využít individu-

ální kariérní a právní poradenství a skupinové 

motivačně-vzdělávací workshopy a semináře. 

Informace o všech aktivitách včetně aktuálních 

termínů najdete na www.restartujkarieru.cz. 

Účast zdarma, hlídání dětí zajištěno. Aktivity 

jsou určené pro rodiče dětí do 15 let, zaměst-

nané i na MD/RD, ženy nezaměstnané a pro 

všechny, kteří hledají či chtějí měnit práci. 

Přihlášky a informace – Infocentrum Kariéro-

vý ReStart, e-mail: restart.routa@gmail.com, 

www.restartujkarieru.cz, tel.: 608 723 465, 

sledujte nás i na FB.

O jarních prázdninách je Mateřské centrum 

zavřené.

V Routě můžete i nadále využívat následujících 

služeb v rámci projektu Komunitní centrum 

Routa:

n konzultační dny, úterý 9.00–18.00 hod., 

čtvrtek 9.00–19.00 hod.;

n psychologické poradenství a psychoterapie, 

G. Skružná, e-mail: routa.skruzna@seznam.cz, 

tel.: 737 927 425;

n individuální právní poradenství s R. Nent-

vichovou pro osoby pečující o blízkou osobu 

v domácím prostředí včetně OZP. Rezerva-

ce termínů V. Beldíková, přímo v Jurtě nebo

e-mail: routa.beldikova@seznam.cz;

n pravidelná provozní doba Jurty. Pondě-

lí, úterý a čtvrtek: 9.00–18.00 hod., pátek: 

9.00–15.00 hod. Otevřená je i zahrada.

Dobročinný obchůdek na zahradě Rou-

ty, Sedláčkova 107, je otevřený každé úterý 

10.00–12.00 hod., 15.00–17.00 hod. a každý 

čtvrtek 10.00–12.00 hod.

Děkujeme za všechny vaše věcné dary, ná-

kupy i další podporu. Uvítáme mezi sebou 

dobrovolníky, kteří nám pomohou s provozem 

obchůdku.

skauti

Junák – český skaut
středisko Čelákovice, z. s.
Vánoční besídka

Besídka se letos přesunula z KD, kde už jsme 

ji pořádali několikrát, do sálku patřícího k faře, 

který se nachází hned u klubovny. Byla to změ-

na velmi příjemná a besídka působila poněkud 

rodinnějším dojmem. Každá družinka předvedla 

nějakou scénku. Za drobné úkoly jako zazpív-

ní koledy nebo naštípání polínek bylo možné 

si i „koupit“ něco k jídlu. Poté se rozdaly dárky 

a šlo se k Labi na pouštění lodiček.

Silvestr s vůní skořice

V pátek před Silvestrem jsme se vydali k Lotty 

na chalupu. Druhý den jsme šli na výlet na 

běžky, ale více než polovina lidí odpadala dří-

ve než v půli cesty, ti, co se vrátili do chaty, šli 

do Příchovic, do kravína pro mléko, abychom si 

mohli usmažit palačinky. V Příchovicích jsme šli 

pozdravit kamarády na faru. Mezitím se vrátila 

běžkovací výprava, tu jsme doma nalezli spící, 

neboť výlet na Jizerku byl opravdu vyčerpávají-

cí. Cesta postupně mizela a křižovalo ji nespo-

čet potoků, až nakonec vedla jen jedna stopa 

skrz křoví, poté se setmělo a příšla vánice. Další 

den už od rána pršelo, takže všechen prašan, ve 

kterém jsme se vraceli z běžek nebo z Přícho-

vic, bohužel roztál. Když přestalo pršet, šli jsme 

bobovat na sjezdovku. Po dlouhé době jsme se 

rozhodli vrátit do chaty a hráli jsme různé hry. 

V půl dvanácté jsme se sebrali a šli jsme na ko-

pec nad Kořenov, kde si ti, co se nebáli, užili 

krásné a barevné ohňostroje…

Pražská strašidla

V sobotu 13. ledna jsme se vypravili za Pražský-

mi strašidly. Když jsme se po krátké procházce 

přes Staroměstské náměstí a Karlův most do-

stali až na Kampu, okolo už pobíhaly spousty 

dětí natěšené na závod. Před startem jsme měli 

ještě chvíli čas na přípravu. Když to všechno 

začalo, vrhali jsme se postupně na řešení šifer 

a hádanek, které nám měly pomoci najít stra-

šidla schovaná v různých ulicích města. Po 

dvou hodinách luštění a běhání závod skončil 

a už nás čekaly jen výsledky. Bohužel se nikdo 

z našeho střediska na prvních příčkách neu-

místil, a tak si tentokrát domů odvážíme jen 

hezký zážitek. Někteří roveři pak ještě přespali 

v klubovně a společně vymýšleli program na 

schůzky.

roveři a lasičky
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Kostelní 457, Čelákovice
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e-mail: skola@kamenka-celakovice.cz
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Lyžařský výcvik
sedmáků

v Janských Lázních
Tradičním místem lyžařského výcviku sedmá-

ků se stávají Janské Lázně, neboť sjezdovky 

na Černé hoře jsou zárukou sněhu. Ubytování 

v Ludvíkově boudě pod Černou horou je z toho-

to důvodů výhodné. 

Žáci ZŠ Kostení na lyžařském výcviku. Foto: archiv školy

houbařské okénko

V sérii článků o vzácných druzích hub Čeláko-

vicka tentokráte zabrousíme k chorošům.

Jednou z nejrozšířenějších skupin chorošovi-

tých hub je skupina s českým rodovým ozna-

čením „outkovka“. Každý asi bude znát velmi 

hojnou outkovku pestrou a její pestrobarevné 

plodnice s léčivými účinky.  Dalšími hojnými 

druhy jsou outkova chlupatá, outkovka hrbatá 

vytvářející někdy až 20 cm veliké klobouka-

té plodnice nebo outkovka vonná. Tyto velmi 

běžné druhy pochopitelně nacházíme i v Če-

lákovicích. Mimo toho na Čelákovicku často 

zaznamenáváme i outkovku rumělkovou, fran-

couzskou a i outkovku Trogovu, která byla ještě 

před několika lety považována za vzácnou.

Mimo těchto běžných outkovek jsme v našem 

širším okolí již několikrát zaznamenali výskyt 

vzácné outkovky žlutavé. Roste na odumřelém 

dřevě (nejčastěji mladých borovic), na kterých, 

vytváří rozlité nebo polorozlité 3 až 8 cm velké 

Letošní týden od 15. ledna jsme skutečně vybra-

li dobře, sníh padal a padal, tudíž jsme lyžovali 

jak o život. Zdatnější lyžaři využívali sjezdovek na 

Černé hoře, méně zdatní či začátečníci v Černém 

Dole, kam je převážel skibus. Čerstvý sníh byl pří-

jemný i pro běžkové lyžování, které je pro mno-

hé lyžaře skutečně novinkou, přesto v běžkách 

mnozí najdou zalíbení. Své osvojené, případně 

zdokonalené dovednosti na sjezdovkách i běž-

kách si sedmáci na konci týdne poměřili v obřím 

slalomu a závodech na běžkových lyžích.

Lyžařský kurz se netýká jen lyžování, ale večery 

probíhají ve znamení tmelení tříd. Hrají se spo-

lečenské hry, vymýšlejí se vědomostní soutěže, 

proběhl twister cup.

Snad proto lyžařský výcvik zůstává v srdcích 

žáků jako jeden z nejpříjemnějších výjezdů zá-

kladní školy a věříme, že po letošním kurzu to 

nebude jinak.

Jiří Kyliánek, vedoucí kurzu

Vzácné druhy hub
Čelákovicka – outkovka 

žlutavá

klobouky s chlupatým povrchem. Ve spodní 

části klobouků má póry. Barva je od žlutobílé 

po okrovou.  Je uvedena v Červeném sezna-

mu makromycetů ČR v kategorii EN – ohrože-

ný druh. Je nejedlá – stejně jako ostatní druhy 

outkovek. Jako většina menších chorošovitých 

hub je běžnými návštěvníky lesa pravděpodob-

ně přehlížena.

Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek, 

Spolek houbařů Čelákovice

Outkovka žlutavá, 29. 12. 2017, okolí Čelákovic. Foto: 

Petr Souček

Skupinové foto účastníků tradičního Zamykání lesa. 

Foto: Petr Souček

Zamykání lesa
V pátek 29. prosince se uskutečnila naše tradič-

ní akce Zamykání lesa. Letos nám přálo dobré 

částečně dokonce slunečné počasí, což se pro-

jevilo i na zvýšené účasti – celkem se sešlo 29 

osob a 1 pes. Naše asi 8 km dlouhá trasa vedla 

z Dvorců přes rozcestí u Svatého Václava až do 

Čelákovic. V cíli akce, v restauraci v Kostelní uli-

ci v Čelákovicích, došlo i na špekáčky a povídá-

ní nad donesenými nálezy.

Zaznamenali jsme růst celkem 65 druhů hub, 

což je na toto období takřka rekordní množství. 

Nezklamala především zimní jedlá „klasika“ jako 

penízovka sametonohá, Jidášovo ucho, hlíva 

ústřičná, pařezník pozdní a kržatka zimní. Obje-

vily se i jedovaté houby jako čepičatka jehlična-

nová či blíže neurčený pavučinec. Dále několik 

druhů černorosolů, rosolovek, čirůvek, třepeni-

tek, šupinovek a pochopitelně řada chorošovi-

tých hub. Nejvzácnějším nálezem pak bylo ně-

kolik plodnic outkovky žlutavé rostoucí na padlé 

větvi borovice.

Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek,

Spolek houbařů Čelákovice

Rosolovka mozkovitá. Foto: Miroslav Rudolf

Pařezník pozdní. Foto: Miroslav Rudolf
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Vánoční pohár agility 
patří Čelákovicím

Dne 27. prosince proběhl v Berouně Vánoční 

pohár KAČRU. Byl to dlouhý maraton, který za-

čínal ještě za tmy a končil před 20. hodinou. Ve 

velké konkurenci více než 100 týmů, které byly 

z větší části složeny z dospělých již zkušených 

závodníků, opět zazářila děvčata z Čelákovic, 

sestry Klárka a Kačka Marešovy.

Kačka se svým psem Claydem předvedli výteč-

né výkony a ve své kategorii získali pohár za cel-

kové první místo. Klárka se svým psem Montym 

po skvělých výkonech obsadili v elitní skupině 

celkové druhé místo. Monty, jakožto nejmladší 

pes v této skupině, potvrdil svůj raketový vze-

stup od začátečníků k elitě. Přejme děvčatům 

mnoho dalších úspěchů a snad do budoucna 

možnost lepších podmínek k přípravě na závo-

dy. Daleké dojíždění na tréninky zvyšuje náklady 

na finance a čas, a snižuje jejich možnosti v sil-

né konkurenci. Rády uvítají nabídky na pomoc 

– na e-mail: claydcipa@seznam.cz. Pokud máte 

zájem o agility letní tábor 2018 pod vedením 

Kláry, ozvěte se také. Ráda vám zodpoví veške-

ré informace. S pozdravem sportu zdar!

Vladimír Mareš

Vánoční pohár KAČRU. Foto: rodinný archiv

čelákovická
sportovní, p. o.
Sady 17. listopadu 1753, Čelákovice
tel.: 731 591 418
e-mail: info@sportcelakovice.cz
http://www.sportcelakovice.cz

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. 

NABÍDKA KURZŮ V BAZÉNU

Od roku 2018 máme v nabídce rekordních více 

než 20 kurzů (plavání, vodní pólo, aquaaero-

bic…), které se konají v pondělí, středu, čtvrtek 

i v neděli. Věříme, že si vybere skutečně každý!

PONDĚLÍ

Plavecký kurz pro děti do 4 let (13.55–14.25 

hod.).

Vodní pólo (14.25–15.15 hod.).

Plavecký kurz pro děti 5–7 let, začátečníci 

(14.45–15.15 hod.).

Plavecký kurz pro děti 5–7 let (15.15–16.00 

hod.).

Plavecký kurz pro děti 7–15 let (15.15–16.00 

hod.).

Přípravka plaveckého oddílu (15.45–16.45 hod.).

Plavecký oddíl – Patriot Čelákovice, z. s. (15.45–

16.45 hod.).

STŘEDA

Vodní pólo (15.00–15.45 hod.).

Plavecký kurz pro děti 5–8 let (15.00–15.45 

hod.).

Plavecký kurz pro děti 5–7 let začátečníci 

(15.15–15.45 hod.).

Plavecký kurz pro děti 5–7 let (15.45–16.30 

hod.).

Plavecký kurz pro děti 7–15 let (15.45–16.30 

hod.).

Plavecký kurz pro děti 5–7 let (16.35–17.20 

hod.).

Plavecký kurz pro děti 7–15 let (16.35–17.20 

hod.).

Plavecký kurz pro děti 5–7 let (17.20–18.05 

hod.).

Plavecký kurz pro děti 7–15 let (17.20–18.05 

hod.).

Přípravka plaveckého oddílu (18.00–19.00 hod.).

Plavecký oddíl – Patriot Čelákovice, z. s. (18.00–

19.00 hod.).

ČTVRTEK

Plavecký kurz pro dospělé (19.55–20.40 hod.).

Plavecký kurz pro dospělé (20.40–21.25 hod.).

NEDĚLE

Aquaaerobic (20.05–20.50 hod.).

SPOLEČNÁ PERMANENTKA

Městský bazén provozovaný Čelákovickou 

sportovní a Městská sauna provozovaná spo-

lečností Kylpyla nabízejí pro rok 2018 novinku, 

a to společnou permanentku – 10 vstupů do 

sauny a 10 vstupů do bazénu přijde celkem na 

2 000 Kč, pro seniory 1 500 Kč. Tyto sdílené 

permanentky jsou k zakoupení v recepcích 

obou zařízení.

Petr Bambas,

ředitel Čelákovické sportovní, p. o.

florbal

Orka
Národní liga florbalu postupně spěje ke konci 

základní části. Orka svádí souboj o účast v play-

-off a díky dvěma vítězstvím zůstává první os-

mička stále reálná.

FBC PLZEŇ–ORKA ČELÁKOVICE 5:7

Již po první minutě se Orka dostala do vedení. 

Plzeň dokázala vzápětí vyrovnat, ale první třeti-

na patřila nám. Postupně jsme se trefili za záda 

domácího brankáře ještě třikrát, a do šaten se 

tak šlo s nadějným vedením 4:1. Obraz hry se 

nezměnil ani ve druhé části a i díky častým vy-

loučením domácích Orka navýšila své vedení 

na 6:2. V závěrečné části Plzeň výrazně přidala 

a začala postupně stahovat. Orka si ale vítězství 

již nenechala vzít i přes to, že ji domácí přestříleli 

v poměru 31:21. Díky lepší produktivitě získala 

na horké půdě důležité tři body do tabulky.

ORKA ČELÁKOVICE–FBC ŠTÍŘI ČESKÉ BU-

DĚJOVICE 8:5

První letošní zápas proti neoblíbenému soupeři 

Orce opět vyšel. Brzy jsme se ujali vedení a to 

jsme již po zbytek zápasu nepustili. Po první 

třetině jsme šli do šaten s výsledkam 3:2. I ve 

druhé třetině Orka předváděla bojovný výkon 

a opět vstřelila o jednu branku více než hosté. 

Když hned v úvodu třetí třetiny Mikšovský zvy-

šoval již na 7:4, zdálo se být o výsledku roz-

hodnuto. Hráči Budějovic ale zbraně nesložili 

a snažili se výsledek korigovat. To se jim sice 

povedlo, ale jen jednou. Naopak v závěru při hře 

bez brankáře opět inkasovali a Orka slavila další 

vítězství. Díky zisku tří bodů se posunula v ta-

bulce na sedmé místo zaručující play-off.

FORTEL TJ KOBYLISY–ORKA ČELÁKOVICE 

8:5

Důležitý souboj dvou sousedů v tabulce se 

stejným počtem bodů dopadl lépe pro domácí. 

V první třetině se jim podařilo dvakrát skórovat 

ze standardních situací, a protože Orka vstřeli-

la jen jednu branku, šli hráči Kobylis do šaten 

v lepší náladě. Ve druhé části stačily Doutnáčovi 

na vyrovnání pouhé čtyři vteřiny. V dalším prů-

běhu ale znovu úřadoval domácí Kočí a svým 

podílem na třech brankách výrazně posunul 

průběh zápasu na stranu Fortelu. Na začátku 

závěrečné třetiny se podařilo Kramelovi snížit na 

rozdíl jediné branky, další nápor se ale bohužel 

nekonal. Domácí zabrali a třemi brankami utkání 

rozhodli a body si již nenechali v závěru vzít.

Martin Bajer

Brankář Orky Lukáš Pezl. Foto: Martin Bajer
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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.

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET

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

Rok 2017 byl opět velmi úspěšnou sezonou. 

Dosažené výsledky potvrdily, že SK karate 

Dragon patří na přední místa českého karate. 

Aktuálně jsme jedním z nejúspěšnějších klubů 

ČSKe a nejúspěšnější klub reprezentace ČR 

ČABK.

Celkem jsme se zúčastnili 23 soutěží včetně 

ME, na kterých jsme 8x získali ocenění nejú-

spěšnější klub turnaje. V roce 2017 jsme vybo-

jovali celkem 496 medailí, z toho 195 zlatých, 

132 stříbrných a 169 bronzových.

Naši reprezentanti získali 34 titulů mistr ČR, 28 

titulů vicemistr ČR a 28 titulů druhý vicemistr 

ČR. Mistrem ČR se stali Veronika Bohuslavová, 

Eliška Mihalčatinová, Eliška Fidlerová, Rozálie 

Horadová, Jakub Fidler, Vladimír Fafek, Matyáš 

Miller, Denisa Brejchová, Daniel Brejcha, Ma-

těj Lippert, Jan Řápek, Filip Janda, David Le, 

Kristýna Toběrná, Jan Pajkrt, Dominik Zachař, 

Michaela Hrušková, David Soběslavský, Eva 

Skalová a Linda Skalová.

Nejprestižnější akcí roku bylo ME WUKF, které 

se konalo v Rumunsku a kterého se zúčastnilo 

2 000 závodníků z 26 evropských zemí. Naši re-

prezentanti ve složení Eliška Fidlerová, Denisa 

Brejchová, David Soběslavský, Eliška Mihalčati-

nová, Daniel Brejcha, Jan Pajkrt, Matyáš Miller, 

Matěj Lippert, Vladimír Fafek, Jakub Fidler, Jan 

Le, David Le, Filip Janda a František Kocourek, 

zde vybojovali celkem 19 medailí a stali jsme se 

nejúspěšnějším klubem státní reprezentace.

Koncem měsíce května se poprvé v ČR konalo 

ME světové federace S.K.I.F. Na tomto šampio-

nátu vybojoval náš reprezentant Daniel Brejcha 

v obrovské konkurenci titul mistr Evropy.

Před letními prázdninami se v Brně uskutečnila 

Letní olympiáda dětí a mládeže. Za Středočeský 

kraj byli z našeho klubu nominováni 4 závodníci, 

kteří vybojovali 7 medailí. Olympijskou vítězkou 

se stala Denisa Brejchová, druhá místa vybojo-

val kata team starších i mladších žáků a na třetí 

příčce se umístili Daniel Brejcha a Jan Pajkrt. 

Na podzim se opět v ČR konalo ME WSF, ze 

kterého jsme si přivezli 9 medailí. Titul mistr 

Evropy zde vybojovali Denisa Brejchová, Dani-

el Brejcha, Vladimír Fafek a Jakub Fidler, vice-

mistrem Evropy se stali Eliška Fidlerová, Eliška 

Mihalčatinová a Denisa Brejchová a druhým vi-

cemistrem Evropy Jakub Fidler.

Za dosažené výsledky je nutné poděkovat ne-

jenom všem závodníkům za vzornou reprezen-

taci, ale především městu Čelákovice a MŠMT 

za finanční podporu. Dále ZŠ J. A. Komenského 

a institutu MILLS za vytvoření výborných pod-

mínek pro cvičení a všem rodičům a přátelům 

klubu za podporu.

Martin Brejcha,

předseda SK karate Dragon Čelákovice

Úspěšní reprezentanti Dragonu na ME WSF 2017. Foto: 

archiv klubu

Dragoňáci na Vánoční ceně Mladé Boleslavi, kde vybojovali úctyhodných 32 medailí. Foto: archiv klubu

Velmi úspěšný rok 2017 pro SK karate Dragon Tenisový klub Čelákovice
Tenisový turnaj babytenisu

V sobotu 9. prosince se hráči našeho klu-

bu zúčastnili celostátního turnaje babytenisu 

v Nehvizdech. Ve velké konkurenci hráčů se 

rozhodně neztratili a po závěru turnaje se z dru-

hého místa radovala Nela Uhrová a třetího místa 

Vítek Šuráň. Gratulujeme k úspěšnému začátku 

tenisové sezony.

Vánoční turnaj. Foto: archiv klubu

Vánoční turnaj mladých tenistů

V sobotu 16. prosince jsme pořádali již druhý 

ročník Vánočního turnaje. Tento turnaj je přede-

vším pro nejmladší hráče, kteří již za podpory 

klubu zahájili přípravu na mistrovské soutěže 

družstev. Ve vyrovnaném turnaji zvítězil Franti-

šek Smolen, na druhém místě se umístila Nela 

Uhrová a třetí místo vybojoval Šimon Janota. 

Gratulujeme hráčům k dobrým výkonům.

Pokud by i vaše děti měly zájem o celoroční vý-

uku tenisu pro děti, neváhejte nás kontaktovat 

na e-mailu: info@teniscelakovice.cz.

výbor klubu
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Natálie Šimáková
se připravuje

na novou sezonu
Reprezentantka pražského sportovního klubu Fit 

Studio D třináctiletá Natálie Šimáková ze Sedl-

čánek ukončila loňskou sezonu velmi úspěšně. 

V kategorii sportovní aerobic, jednotlivkyně do 

13 let, obsadila na MČR ve velké konkurenci 

8. místo. V týmové sestavě se stala vícemistry-

ní ČR a mistryní Evropy. Díky finanční podpoře 

města Čelákovic se mohla zúčastnit také mis-

trovství světa v Nizozemsku, odkud si přivezla 

titul vicemistryně světa, a obhájila tak stříbrné 

místo z loňského roku. Natálie se nyní připravu-

je jak ve sportovním, tak i fitness aerobicu na 

novou sezonu, která bude mnohem náročnější, 

protože postupuje do juniorské kategorie, kde je 

česká konkurence opravdu obrovská.

Děkujeme městu Čelákovice za finanční pod-

poru a doufáme, že bude i nadále Natálie naše 

Sedlčánky hrdě reprezentovat.

Markéta Šimáková, matka,

a Denisa Vernerová, členka OV Sedlčánky

aerobik fotbal

šachy

Zimní fotbalové prázdniny pro hráče SK Unionu 

skončily 9. ledna, kdy trenér Skuhravý povolal 

své „ovečky“ do přípravy, která bude probíhat 

v místních podmínkách. Do přípravy pozval tre-

nér téměř totožný kádr, který působil během 

podzimu. Zatím bude postrádat dvojici mladí-

ků Pánek – Dosoudil, kteří jdou na zkoušku do 

Brandýsa, o jiném odchodu není nic známo. 

Do mužstva by se měla vrátit dvojice marodů 

Pikous a Bílek, dále budou pokračovat doros-

tenci bratři Vlčkové, Uher a další dva hráči, které 

doporučí trenér dorostu. V současné době jsou 

v jednání možnosti rozšíření kádru o hráče z niž-

ších soutěží, kteří by se zapojili do přípravy.

Herní stránku mužstva by v této přípravě mělo 

zajistit několik přípravných zápasů – jejich pro-

gram je následující:

Sobota 3. 2. v 15.00 hod.

SK UNION–ČESKÝ BROD „B“ (UMT Xaverov)

Sobota 10. 2. v 10.15 hod.

FK LIBUŠ–SK UNION (UMT Újezd)

Sobota 17. 2. v 10.15 hod.

ADMIRA „B“–SK UNION (UMT Admira)

Sobota 24. 2. v 10.00 hod.

DUKLA JM–SK UNION (UMT Mikulova)

Sobota 3. 3. v 13.30 hod.

SEMICE–SK UNION (bude upřesněno)

Oproti loňské přípravě volil trenér podstatně 

silnější soupeře. Dva týmy (Český Brod, Libuš) 

jsou účastníky I. A třídy a zbytek hraje na úrovni 

přeboru (z toho Dukla Jižní Město je na 2. mís-

tě Pražského přeboru). To znamená, že bude 

nutné nic nepodcenit, protože nás čeká 

náročný úvod jara, kdy se utkáme s přední-

mi mužstvy. Vyšehořovice opět posilují stejně 

jako Poděbrady, nejen tyto dva celky chtějí 

postupovat.

DOROST se nachází uprostřed tabulky a přípra-

vu zahájil již začátkem ledna prvním utkáním na 

zimním turnaji v Mělníku. Soupeřem byl dorost 

PŠOVKY. Dále čekají ve skupině naše mužstvo 

týmy FC Mělník, UNION Vršovice, FC Přední 

Kopanina, Sokol Klecany. Turnaj by měl skončit 

17. 2., a tak budou na pořadu přátelská utkání. 

Mistrovskou soutěž otevře derby s Brandýsem.

V kádru by nemělo dojít k žádným výrazným 

změnám.

STARŠÍ ŽÁCI rovněž zahájili přípravu ve dru-

hém lednovém týdnu. Žádného zimního turnaje 

se nezúčastní, mají domluveno sedm příprav-

ných zápasů. Vzhledem k postavení v tabulce je 

v zájmu vedení týmu zkvalitnit hráčský kádr, což 

nebude lehký úkol. Mistrovskou soutěž otevře 

zápas v Českém Brodě, dále se dohraje druhé 

kolo a mužstvo bude pokračovat v prolínací 

soutěži o udržení. 

MLADŠÍ ŽÁCI jsou v podzimní tabulce v její 

horní části a chtěli by tuto pozici udržet. Sou-

částí přípravy bude účast na zimním turnaji, kte-

rý pořádá SC Xaverov. Hrát se bude na polovinu 

i na celé hřiště.

PŘÍPRAVKY jsou přihlášeny na halové turnaje 

dle svých kategorií.

Milan Šikl

Dnes již zimní přípravu na sněhu připomínají jen foto-

grafie. Foto: archiv M. Šikla

PŘÍPRAVA SK UNIONU ZAČALA

V soutěžích družstev SŠS prohrálo naše „áčko“ 

v krajské soutěži 17. prosince s celkem Cayman 

Pharma Neratovice v poměru 4,5:3,5 a 14. ledna 

s celkem ŠK Kostelec nad Černými lesy B v po-

měru 5:3. V regionálním přeboru prohrálo „béč-

ko“ 7. ledna s celkem ŠK JOLY Lysá nad Labem 

G v poměru 3:5. V regionální soutěži „céčko“ 

2 x remizovalo, a to 17. prosince s celkem Sokol 

Brandýs nad Labem a následně 14. ledna s cel-

kem DDM Sokol Nymburk D v poměru 2,5:2,5. 

Dne 13. ledna se 2 naše družstva zúčastnila 

krajského přeboru družstev mládeže v Říčanech 

a rozhodně se neztratila. Tým „mladších“ skon-

čil na pěkném 5. místě, když zvážíme, že pro 

dva naše nováčky to byl první start v soutěži se 

zápisem partie. Tým „starších“ obsadil vynikající 

2. místo.

Zájemci (děti i dospělí) o šachy z Čelákovic 

a blízkého okolí mohou získat další informace na 

www.sachycelakovice.cz.

Libor Mrozinski

Čelákovický tým „mladších“ na krajském přeboru druž-

stev v Říčanech. Foto: Zdeněk Dejmek

Šachový klub TJ Spartak Čelákovice

Natálie Šimáková. Foto: archiv reprezentantky
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cvičení

Děti na startu
Sportovní akademie Čelákovice se zapojila do 

celorepublikového projektu Děti na startu, jehož 

podstatou je přinést dětem jak talentovaným, 

tak netalentovaným ve věku od 4 do 9 let radost 

z pohybu a bez stresu z očekávaných výkonů. 

Vzhledem k úžasnému nadšení dětí a rodičů 

jsme otevřeli již 3. ročník.

Všeobecná sportovní průprava děti komplexně 

připraví na pozdější zvládání specializovaných 

sportovních disciplín a sport je přitom nepře-

stane bavit. Výuka je pestrá a zábavná. Dětem 

se pohybová aktivita po deseti minutách mění. 

Malí sportovci se nejdříve věnují atletice, pak 

gymnastice, v půlce hodiny se přejde na míčo-

vé hry, motorická cvičení a na závěr nechybí ani 

soutěže. Děti zde cvičí s radostí a bez stresu 

z výkonů. Rádi bychom touto cestou přivedli ke 

sportu co nejvíce dětí. Kurzy kopírují školní rok 

(září–prosinec a únor–červen), v rámci desetimě-

síčního tréninkového bloku se uskuteční 40 lekcí 

(1x týdně 60 minut). V našem případě se jedná 

o středu od 15.15 do 16.15 hod. ve sportovní 

hale Vikomt. Bližší informace získáte na www.

detinastartu.cz, www.sportovni-akademie.com, 

nebo na tel.: 776 635 588, 777 065 089.

Vlaďka Barešová, Helena Dozorcová

Účastníci kurzu Děti na startu. Foto: archiv akademie
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kam ve volném čase

sobota 3. 2. 20.00 hod.

PLES OKRESNÍCH MYSLIVCŮ

úterý 6. 2. 9.30 hod.

PRINCEZNA KOLOBĚŽKA

Pohádka určená dětem MŠ a volně příchozím, 

vstupné: 40 Kč.

sobota 10. 2. 20.00 hod.

RYBÁŘSKÝ PLES

úterý 13. 2. 19.00 hod.

NOVOROČNÍ KONCERT MĚSTA ČELÁKOVIC

Komorní filharmonie Pardubice, více viz str. 16.

pátek 16. 2. 19.00 hod.

SPOLEČNÁ TOUR: SEBASTIAN, ATMO MU-

SIC, JAKUB DĚKAN

Koncert, vstupné: 240 Kč v předprodeji.

sobota 24. 2. 19.00 hod.

III. ODBOROVÝ PLES CONTINENTAL 

BRANDÝS NAD LABEM

sobota 3. 3. 19.00 hod.

IV. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA ČELÁ-

KOVIC

pátek 9. 3. 20.00 hod.

COCOTTE MINUTE A BIJOUTERRIER

Koncert, vstupné: 280 Kč/předprodej, 320 Kč.

kulturní dům
Sady 17. listopadu 1380, Čelákovice
tel.: 326 991 358
e-mail: info@kdcelakovice.cz
http://www.kdcelakovice.cz

Předprodej vstupenek v kanceláři KD: po–čt 

14.00–16.00 hod. Pozor! Zamluvené vstupen-

ky rezervujeme 48 hodin, pak je vracíme znovu 

do prodeje! Při ceně vstupného nad 100 Kč mají 

senioři nad 70 let po předložení OP slevu 50 %. 

Tato sleva platí pouze pro akce, které pořádá 

Kulturní dům přímo. V případě, že je pořadate-

lem externí agentura a KD pouze pronajímá sál, 

slevu nelze uplatnit. Vstupenka je nepřenosná. 

V den konání kulturní akce není předprodej vstupe-

nek. Pokladna otevřena hodinu před začátkem kaž-

dého představení. Prodej vstupenek také on-line na 

kdcelakovice.cz a v síti smsticket (www.smsticket.cz).

pátek 16. 3. 20.00 hod.
PLES MÍČOVÝCH KOUZELNÍKŮ

pátek 23. 3. 20.00 hod.
TŘI SESTRY
Koncert,
vstupné: 300 Kč/předprodej, 350 Kč.

sobota 10. 3. 19.00 hod.
MATURITNÍ A IMATRIKULAČNÍ PLES SOŠ 
ČELÁKOVICE

úterý 13. 3. 9.30 hod.
RYTMUS NÁS BAVÍ – DĚTSKÁ HUDENÍ KA-
PELA PÍSKOMIL

do středy 28. 2.

Městské muzeum

BAZÉNOVÁ ARCHEOLOGIE

výstava v infocentru muzea

sobota 3. – neděle 25. 2.

Městské muzeum

OSIŘELÉ PAMÁTKY

Výstava dokumentující neutěšený stav kultur-

ních památek v České republice, ve výstav-

ní síni muzea přístupná denně v 9.00–12.00 

a 13.00–17.00 hod.

sobota 3. 2. 20.00 hod.

Irish Music Pub

NULY A ZNOUZECNOST

středa 7. 2. 19.00 hod.

Městské muzeum

POŘAD SPISOVATELE JANA ŘEHOUNKA

nejen o polabských lesích

sobota 10. 2. 10.00 hod.

Mírové nám., Sedlčánky

MASOPUSTNÍ VESELÍ

Tradiční masopustní průvod ulicemi Sedlčánek 

za doprovodu harmonikáře.

sobota 10. 2. 14.00 hod.

MDDM, Havlíčkova 691

MASOPUST

Masopustní průvod městem Čelákovice. Sraz 

a cíl v MDDM.

úterý 13. 2. 9.00–16.00 hod.

Gymnázium Čelákovice

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

neděle 18. 2. 8.00–11.00 hod.

chovatelský areál, Stankovského 1774

PRODEJNÍ BURZA

především akva-tera, s možností využít chova-

telské poradny

pondělí 26. 2. 18.30 hod.

Městská knihovna

ISLAND – OSTROV Z POPELA A LEDU

beseda s cestovatelem Josefem Krchem

V S T U P N É 

290,-KČ  

P Ř E D P R O D E J :
W W W . K D C E L A K O V I C E . C Z 
K A N C E L Á Ř  K D  ( P O - Č T  D O  1 6 : 0 0 )  

S O B O TA  3 . 3 . 2 0 1 8   O D 1 9 : 0 0

TA N E Č N Í  U K Á Z K Y  M I S T R Ů  Č R

MARKA DĚDÍKA 
&  TEREZY STAŘIČNÉ
B I G B A N D

FELIXE SLOVÁČKA
S P E C I Á L N Í  H O S T  V E Č E R A

SVĚTLANA NÁLEPKOVÁ

I V .  R E P R E Z E N T A Č N Í

M Ě S T A  Č E L Á K O V I C
PLES

V E  S T Y L U  P R V N Í  R E P U B L I K Y 

P Ř I J Ď T E  O B L E Č E N I  V E  S T Y L U  T Ř I C ÁT ÝC H  L E T,  O D M Ě N Í M E  

VÁ S  P R V O R E P U B L I K O V Ý M  D R I N K E M  N A  N Á Š  U Č E T !
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