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Rizikové chování dětí a mládeže / str. 7
Město Čelákovice bude v dalších dvou letech 
pokračovat v systematické prevenci rizikového 
chování dětí a mládeže. Realizace projektu byla 
zahájena v září 2016 a bude probíhat minimálně 
do června 2020.

Rekonstrukce žst. Čelákovice / str. 8
Hlučné stavební práce budou probíhat u „ma-
lého tunýlku“ spojujícího Sedláčkovu a Jung-
mannovu ulici v pracovních dnech od 5. do 16. 
března v nočních hodinách od 1.30 do 4.00 hod. 
Omlouváme se za způsobené nepříjemnosti!

Spokojenost občanů s životem ve městě / str. 9
Z dotazníkového šetření realizovaného spo-
lečností Agora CE vyplynulo, že občané jsou  
s životem ve městě velmi spokojeni. Nejlépe 
hodnotí činnost spolků a nabídku kulturního vy-
žití, naopak nejhůře možnosti parkování.

Zápis do škol zřízených městem Čelákovice
                                                       / str. 18–19
Zápis k předškolnímu vzdělávání v mateřských 
školách proběhne ve dnech 2. a 3. května. Zápis 
do 1. tříd k povinné školní docházce v základ-
ních školách se uskuteční 5. a 6. dubna.

z obsahu
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SOUTĚŽ PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD
Ministerstvo vnitra vyhlásilo výsledky 2. ročníku motivační soutěže Přívětivý úřad 2017, kte-
rá se koná od roku 2016, a to pro obce s rozšířenou působností (obce III. typu) a pro obce  
s pověřeným obecním úřadem (obce II. typu). Mezi šestnácti příklady dobré praxe obcí s po-
věřeným obecním úřadem bylo zařazeno i město Čelákovice a jeho Městský úřad. Zajímavostí 
je, že Čelákovice jsou z hlediska počtu obyvatel největší obcí s pověřeným obecním úřadem 
v České republice.

Příjemný vstup do jarního období jubilejního roku 2018  

a veselé prožití svátků velikonočních přejí všem občanům  

Čelákovic, Sedlčánek, Císařské Kuchyně a Záluží

Josef Pátek, starosta, Miloš Sekyra, místostarosta I, Petr Studnička, místostarosta II 
a Ondřej Přenosil, tajemník

Transparentnost zasedání Zastupitelstev 
města
Město bylo oceněno za transparentnost zasedá-
ní Zastupitelstva města Čelákovic. Na webových 
stránkách zveřejňuje řadu materiálů spojených 
se zasedáním zastupitelů. Samozřejmostí jsou 
pozvánky na zasedání obsahující nejen pro-
gram, ale i podkladové materiály, dále zápisy ze 
zasedání, usnesení zastupitelstva a také zápisy 
výborů zastupitelstva. Součástí transparentní 

politiky města Čelákovic je také on-line přenos 
z probíhajících zasedání, který zajišťuje externí 
poskytovatel. Webové stránky města byly dopl-
něny také o archiv materiálů ze zasedání zastu-
pitelstva. Usnesení a zápisy zastupitelstva zde 
jsou jednoduše dohledatelné zpětně do roku 
1999. Zápisy finančního, kontrolního a dvou 
osadních výborů je možné dohledat zpětně do 
roku 2011. 

Pokračování na str. 9

Masopustní průvod prošel městem v sobotu 10. února. Foto: Jana Vondráčková
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ZPRAVODAJ MĚSTA ČELÁKOVIC. Ročník 40 (rok 2018), číslo 3. Periodický tisk územního samosprávného celku vydává město Čelákovice, vychází 11x nebo 12x ročně, www.celakovice.cz,  
IČO 240117, DIČ CZ00240117, v nákladu 6 100 kusů. Zajišťuje Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, odbor školství, informací a kultury. Adresa redakce: Městský úřad Čelákovice,  
náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice, Dagmar Vitáčková – redakce, tel.: 326 929 110, fax: 326 991 237, e-mail: zpravodaj@celakovice.cz. Redakční rada: Petr Studnička – předseda, Adéla  
Dvořáková, Ondřej Holzman, Jana Poklopová, Vladislav Švestka, Ivan Vaňousek, Jan Volín. Příspěvky v doporučeném rozsahu cca 1 500 znaků zasílejte na adresu redakce, vždy do 15. dne v měsíci, 
není-li na stránkách ZMČ uvedeno jinak. Redakční rada si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků, případně jejich neotištění. Archiv vydaných čísel bez inzerce ve formátu pdf –  
www.celakovice.cz, oddíl Informace, sekce Zpravodaj. Tiskne: Iva Vodáková – Durabo, Na Stráni 1301, 250 88 Čelákovice, IČO 12229385, www.durabo.cz. Tiskárna neodpovídá za kvalitu reprodukcí 
nekvalitních fotografií a předloh. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky – MK ČR E 12704. Vyšlo dne 2. 3. 2018 v Čelákovicích.  POZOR! Uzávěrka pro číslo 4/2018 je 15. 3. 2018.

úvodník

Veselé Velikonoce!
Březen je nejen prvním jarním měsícem roku, 
ale i měsícem, kdy si posuneme opět ručičky 
o hodinu vpřed a 25. března nám ve 2.00 hod. 
začíná letní čas. Na přelom března a dubna 
připadají letos velikonoční svátky, které jsou 
nejvýznamnějším křesťanským svátkem, osla-
vou zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
V únorovém vydání Zpravodaje byla vložena 
speciální brožura, ve které jsou zveřejněny 
veškeré kulturní, sportovní a další společen-
ské akce pořádané městem Čelákovice a jeho 
příspěvkovými organizacemi v letošním roce 
u příležitosti oslav Český rok – 100 let re-
publiky v Čelákovicích. V březnu se uskuteč-
ní Reprezentační ples města a tímto vás zvu 
na vernisáž výstavy Řemesla Polabí, která se 
koná v sobotu 10. března v Městském muzeu, 
samotná výstava potrvá dva týdny. Na náměs-
tí 5. května se v sobotu 31. března od 9 do 
13 hodin uskuteční Veselé Velikonoce v du-
chu českých tradic. Na akci vystoupí folklórní 
soubory Venkovská dudácká muzika Bedrník, 
Folklórní soubor Jizera Liberec, Folklórní sou-
bor Benešáček a Lidová muzika Osmikráska, 
souběžně bude probíhat oblíbený farmářský 
trh. Těšíme se na setkání s vámi.
Připomínám, že zápisy do mateřských a zá-
kladních škol probíhají později. V základních 
školách se uskuteční zápis ve dnech 5.–6. 
dubna, v mateřských školách proběhne zápis 
ve dnech 2.–3. května. Školské rady na obou 
základních školách mají nové personální slo-
žení pro tříleté funkční období v letech 2018–
2020. 
Nezapomeňte, že do 31. března máte možnost 
nominovat osobnost hodnou ocenění Výroční 
ceny města Čelákovic za rok 2018. Letos bude 
cena udělena již pošesté.
Potěšitelná zpráva přišla z Ministerstva vni-
tra. Jednak bylo město Čelákovice zařazeno 
v soutěži Přívětivý úřad 2017 jako příklad dob-
ré praxe a jednak by do jednoho roku mohli 
občané žádat na našem Městském úřadu 
o vydání občanského průkazu a cestovního 
pasu. Jakmile budeme znát podrobnější infor-
mace, budeme vás včas informovat.
Užijte si velikonoční svátky a celé jaro!

Petr Studnička, místostarosta II

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.

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.

str. 2 prosinec 2016

Vánoce přicházejí
Zase po roce tu máme pro mnohé to nejkrás-
nější období roku. Vstupujeme do adventního 
času, který neomylně hlásí, že přichází Štědrý 
den. Přeji proto všem úspěšně zvládnutý ad-
vent, který bude jistě plný stresu ze zařizování 
pohodových a klidných Vánoc.
Prosinec je také obdobím, kdy bilancujeme 
uplynulý rok a chystáme si plány na rok příští. 
Pokud mám bilancovat za město rok 2016, tak 
jsem spokojený, i když některé věci se nepo-
dařilo dotáhnout do konce. Velkou radost mám 
z realizovaných investičních akcí, protože jsou 
velmi potřeba a jistě řada občanů je vítá. Taktéž 
mám radost z toho, že naše město žije velkým 

množstvím kulturních, sportovních a společen-
ských akcí. Na těchto akcích se společně po-
tkáváme a vždy diskutujeme aktuální problémy 
nejen města, ale i vaše osobní pocity ze života 
ve městě. Za tuto zpětnou vazbu moc děkuji, 
protože je velmi cenná.
Naopak nejsem spokojen s rychlostí příprav vel-
kých investičních akcí, jako je kanalizace Záluží 
nebo rekonstrukce městské části Jiřina. Věřím, 
že na konci příštího roku už budu o těchto dvou 
tématech psát v pozitivním smyslu.
Po loňském zkušebním provozu jsme i letos pro 
naše nejmenší připravili umělé kluziště na ná-
městí. Tentokráte bude o něco větší a bude na 
náměstí delší dobu.
V závěru roku také nechybí krásné adventní 
a vánoční koncerty, a to jak v Kulturním domě, 
tak v Městském muzeu. Na všechny tyto akce 
vás srdečně zvu.

Přeji vám klidné prožití vánočních svátků 
a úspěšný vstup do roku 2017.

Váš starosta
Josef Pátek

ZPRÁVY Z RADNICE, INFORMACE

ZPRAVODAJ MĚSTA ČELÁKOVIC. Ročník 38 (rok 2016), číslo 12. Periodický tisk územního samosprávného celku vydává město Čelákovice, vychází 11x nebo 12x ročně, www.celakovice.cz, IČ 
240117, DIČ CZ00240117, v nákladu 5 800 kusů. Zajišťuje Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, odbor školství, informací a kultury. Adresa redakce: Městský úřad Čelákovice, náměs-
tí 5. května 1, 250 88 Čelákovice, Dagmar Vitáčková – redakce, tel.: 326 929 110, fax: 326 991 237, e-mail: zpravodaj@celakovice.cz. Redakční rada: Petr Studnička – předseda, Adéla Dvořáko-
vá, Richard Nejman, Jana Poklopová, Vladislav Švestka, Ivan Vaňousek, Jan Volín. Příspěvky v doporučeném rozsahu cca 1 500 znaků zasílejte na adresu redakce, vždy do 15. dne v měsíci, není-li 
na stránkách ZMČ uvedeno jinak. Redakční rada si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků, případně jejich neotištění. Archiv vydaných čísel bez inzerce ve formátu pdf –  
www.celakovice.cz, oddíl Informace, sekce Zpravodaj. Tiskne: CALAMARUS, s. r. o., Pod Táborem 54/10, 190 00 Praha 9, IČ: 48536181, www.calamarus.cz. Tiskárna neodpovídá za kvalitu reprodukcí 
nekvalitních fotografií a předloh. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky – MK ČR E 12704. Vyšlo dne 30. 11. 2016 v Čelákovicích.  POZOR! Uzávěrka pro číslo 1/2017 je již 12. 12. 2016.

 úvodník

Na náměstí 5. května!
Internetové připojení zdarma je dostupné 
na ploše náměstí pod názvem NAMESTI_free.
Je omezeno vždy na dobu jedné hodiny, a to 
pod uživatelským jménem: celakovice
a heslem: celakovice.

Respondeo, o. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

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

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

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

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

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET

SEPARUJTE TYTO PLASTY
A NÁPOJOVÉ KARTONY VE ŽLUTÝCH

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

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

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 MĚSTA ČELÁKOVIC
NABÍDKA SLUŽEB

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

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

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

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.

POZOR
NA UZÁVĚRKU ZMČ!
Uzávěrka lednového čísla (1–2017)

Zpravodaje je již v pondělí 12. 12. 2016.
Předpokládané vydání pak 2. 1. 2017.

V pátek 23. prosince 2016 
NENÍ na Městském úřadě 

v Čelákovicích ÚŘEDNÍ DEN.

upozornení
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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

STRAŠIDLA
„Mne a Metternicha to ještě přečká“, prohlá-
sil prý kdysi rakouský císař František I. Myslel 
dohodu o Svaté alianci, kterou uzavřeli zástupci 
Rakouska, Ruska a Pruska v Paříži koncem září 
1815, pár týdnů po Napoleonově porážce u Wa-
terloo. Strašidlo Velké francouzské revoluce, ob-
cházející Evropou od r. 1789, mělo být zaháněno 
strašidlem Svaté aliance – jakési charty kolektiv-
ní protirevoluční bezpečnosti. Na jejím zrodu se 
podílel rakouský kancléř kníže Metternich. Jeho 
hlavou i rukou pak vzala za své naděje na ústav-
nost v rakouské monarchi a zdálo se, že utichla 
i národní hnutí. Císařovi jeho přání málem vyšlo. 
Přesto si musel před smrtí do r. 1835 protrpět 
krizi a selhání Aliance při povstání v Řecku.
 

Kancléř, diplomat a prý také sukničkář, kníže Václav 
Klemens Metternich (1773–1859). Zdroj: internet

CESTA REVOLUCE Z VÍDNĚ DO ČELÁKOVIC
Metternicha Aliance nepřečkala. Jeho a ji smetla 
evropská revoluční vlna roku 1848. Vlnilo se od 
ledna do listopadu. Neoblíbeného kancléře od-
volal nástupce Františka I., císař údajně mdlého 
rozumu Ferdinand I., zvaný Dobrotivý, čímž dne 
13. března před 170 lety vyhověl požadavkům 
vídeňských povstalců. O dva dny později vydal 
tzv. Konstituční prohlášení (Vyhlášení ústavnosti 
v rakouské monarchii), kterým slíbil svolání zá-

stupců sněmovních stavů k jednání o ústavě, 
zrušil cenzuru tisku a dále mimo jiné vzal na 
vědomí vznik studentsko-měšťanských ozbroje-
ných pořádkových sil – národních gard.
Tento dokument rychlým úředním postupem 
dorazil i do našeho města a byl se slávou pře-
čten občanům, svolaným před radnici někdy na 
přelomu března a dubna: „My Ferdinand Prv-
ní, z Boží milosti císař Rakouský, král Uherský 
a Český, toho jména Páty, atd., dali jsme taková 
ustanovení, jaké jsme k vyplnění žádosti Našich 
věrných národů zapotřebí uznali…“. Brzy nato 
vznikla živelně i v Čelákovicích národní garda. 
Ozbrojila se loveckými ručnicemi nebo jejich 
maketami, halapartnami ukovanými místním 
kovářem, šavlemi a holemi. Cvičitelem gardistů 
se stal rytmistr c. k. kyrysníků, kteří byli tehdy 
„kvartýrem“ ve městě.
Důvodem revoluční vlny šířící se evropskými 
monarchiemi byly zejména absence základ-
ních občanských svobod (svoboda svědomí, 
shromažďování a tisku, rovnost lidí před záko-
nem, možnost podílet se na řízení země atd.) 
a nerespektování národnostních či jazykových 
specifik. Také česká strana měla své požadav-
ky. Formulovala je 11. března 1848 v bývalých 
pražských Svatováclavských lázních u Karlova 
náměstí (zanikly v roce 1908) do petice pro cí-
saře. Žádala zejména národní rovnoprávnost 
v rámci monarchie, státoprávní spojení českých 
zemí (Čech, Moravy a Slezska), zrušení roboty, 
rovnost lidí před zákonem bez ohledu na původ, 
svobodu tisku, možnost uplatnění měšťanského 
a selského stavu v politice. Až na druhý pokus 
slíbil císař kabinetním listem z 8. dubna téměř 
vše. Svolání Českého sněmu, zřízení zemské vlá-
dy, zrovnoprávnění češtiny s němčinou ve ško-
lách, ve styku občanů s úřady a naopak. Česká 
politická reprezentace se pak distancovala od 
tzv. velkoněmecké koncepce – snahy Německé-
ho spolku o sjednocení německy mluvících zemí 
– protože Slované v Rakousku usilovali o národ-
nostní emancipaci v rámci monarchie. V reakci 
na jednání Frankfurtského sněmu (Frankfurt n. 
Moh.) o budoucnosti Německého spolku sešel 
se v Praze sjezd zástupců slovanských zemí ra-

kouské říše (zahájen 1. června na Žofíně). Zem-
ský vojenský velitel v Čechách byl ve střehu. 
Ctižádostivého knížete Alfreda Windischgrätze 
nezajímaly konstituční řeči a sliby. Atmosféra 
Slovanského sjezdu byla výbušná, Praha plná 
různých lidí a vojska. Došlo k provokacím na 
obou stranách, které přerostly v pouliční ne-
pokoje a do srážky vojska se studentsko-měš-
ťanskou národní gardou v Celetné ulici. Volání 
obránců barikády ve Staroměstské mostecké 
věži, že hájí ústavnost, pak zaniklo v dunění děl 
bombardujících pravobřežní Prahu z Hradčan, 
Letné a Petřína. Boj v Praze skončil 17. června 
kapitulací povstalců. Ohlášený Český zemský 
sněm nebyl svolán, rakouská konstituce byla 
„oktrojována“ – vyhlášena rozhodnutím císaře 
bez projednání a schválení parlamentem. V dáli 
na obzoru vyvstával nový přízrak, jehož mani-
fest vydaný ve Francii v únoru 1848 (v roce 1872 
pak německy) sami autoři Karel Marx a Bedřich  
Engels nazvali strašidlem: „Evropou obchází 
strašidlo, strašidlo komunismu…“.
Zdejší konzervativně-vlastenecká národní garda 
na pomoc povstalcům do Prahy nešla. Přesto 
měly Čelákovice své želízko v ohni, a to dokon-
ce na počátku březnového povstání ve Vídni. 
Byl jím univerzitní student architektury Antonín 
Ferles, syn zdejšího sedláka a pozdější purkmi-
str, tehdy aktivní člen vídeňské „National garda“ 
jak ji nazýval v dopisech rodičům. Když ale vypr-
chalo jeho počáteční nadšení z císařských slibů, 
odevzdal do „Zeughausu Gevehr“, který ho (jak 
psal v dopisu z 19. března) tlačil na levém rame-
ni, a možná zklamán postupem vídeňské vlády 
vrátil se v polovině dubna – opatrně oklikou přes 
Moravu – domů. Přispěl pak svými vídeňskými 
zkušenostmi k oficiálnímu ustavení místní gar-
dy (včetně volby velení, slibu členů a zavedení 
výcviku se zbraněmi a jejich maketami). Nejvyš-
ší gardovou šarží – setníkem (kapitánem) – byl 
7. května zvolen Antonínův otec Jan Bohuslav 
Ferles na dvoře svého statku v jihozápadním 
koutě náměstí. Nadporučíkem se stal městský 
lékař Antonín Žebrák, rovněž jeden z pozdějších 
purkmistrů. Z počátečních 46 lidí se čelákovická 
garda během 14 dnů rozrostla na 79 členů.
S využitím publikace Jaroslava Kašpara „Ferle-
sové v Čelákovicích“ připravil Ivan Vaňousek

Čelákovice v roce 1848
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Vodovodní bilance města za rok 2017
V roce 2017 v porovnání s předešlým rokem došlo k mírnému poklesu celkové dodávky vody do 
města ovlivněného zejména nižšími ztrátami o více než 2 %. Celková spotřeba vody na osobu a den 
byla v roce 2017 prakticky na stejné úrovni jako v roce 2016.

Bilance spotřeby vody v Čelákovicích v roce 2017 v porovnání s rokem 2016  

 rok 2016 rok 2017
Voda dodaná do města – celkem v m3 638 039 615 528
Voda dodaná do města – průměr v l/s 20,2 19,5
Voda nefakturovaná (ztráty, proplachy, odkalování, havárie) v m3 146 253 128 614
Ztráty na vodovodní síti celkem v % 22,6 20,5
Voda fakturovaná v m3 491 786 486 914
Průměrná spotřeba vody v litrech na osobu a den 117 116
Zdroj: 1. SČV, a. s.

Kvalita pitné vody, která je ze 100 % do města dodávána z vodního zdroje v Káraném, na všech osmi 
odběrných monitorovacích místech v Čelákovicích splňovala v roce 2017 ve všech parametrech 
nároky na pitnou vodu dle platné legislativy.
Dne 22. března si jako každý rok již od roku 1993 připomeneme Světový den vody. Téma letošního 
roku tohoto vodohospodářského svátku je „Příroda pro vodu“. Jak můžeme snížit znečištění vody, 
vyřešit stavy sucha či povodní, jak lze vodu efektivně a hospodárně využívat či jak je možné vodu 
zadržovat v krajině? Hledejme odpovědi na tyto i další otázky zejména v přírodě. Člověk její dokonalé 
mechanismy v oblasti vodní říše zejména v posledních dvou stoletích výrazně narušil, příroda se už 
tomu mnohde nemá sílu bránit a je opět jen na člověku, jestli bude přírodě naslouchat a využívat její 
potenciál, anebo bude dál a dál vodní svět na Zemi ničit. 

Marek Skalický, radní

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/dal-
ší pes, 200 Kč/důchodce/první pes, 300 Kč/dů-
chodce/další pes. Sazba v rodinném domě: 200 
Kč/první pes, 400 Kč/další pes, 100 Kč/důchod-
ce/první pes, 150 Kč/důchodce/další pes. Popla-
tek je splatný nejpozději do 31. března 2018.

informace

Podání přiznání k dani 
z příjmů v Čelákovicích

Městský úřad Čelákovicíce 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 – předpro-
dej vstupenek) Kulturního domu v Čelákovicích, 
Sady 17. listopadu č. p. 1380.

Gabriela Jašková, odbor finanční a plánovací

Významná dopravní 
omezení v okolí Čelákovic
Brandýs nad Labem a D10
Bude zbourán a postaven nový most na silnici 
č. II/101 přes dálnici D10 v úseku Brandýs nad 
Labem – Zápy a rovněž bude rekonstruován 
kruhový objezd u nájezdu na D10. Investorem 
je Středočeský kraj, práce budou zahájeny  
v druhé polovině března a potrvají přibližně osm 
měsíců. Ředitelství silnic a dálnic ČR provede 
rovněž rekonstrukci části povrchu pravého jízd-
ného pruhu D10 mezi sjezdy Radonice a Stará 
Boleslav. Stavební práce budou rozděleny do 
několika etap a proběhnou v období od dubna 
do července 2018.

Rekonstrukce D11 z Prahy do Jiren
Společnost Skanska bude modernizovat osm 
kilometrů dlouhý úsek dálnice D11 od Praž-
ského okruhu do Jiren. Předpokládaný termín 
zahájení výstavby je v dubnu 2018 a dokončení 
je plánováno v září 2019. Investorem stavby je 
Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Oprava železničního nadjezdu v Lysé nad 
Labem
Most na silnici č. II/272, který vede nad železnič-
ní tratí v Lysé nad Labem, se opravuje od začát-
ku března a zcela uzavřen bude od 15. dubna. 
Díky investici se podaří zachovat zatížitelnost 
most, bezpečnost i všechny stávající funkce  
a vazby s dalšími komunikacemi. Nové podpěry 
mostu by navíc měly vydržet i mimořádné zatí-
žení, které může například způsobit náraz vlako-
vé soupravy v případě, že by vykolejila. Stavby 
by měla být dokončena v září 2019.

Petr Studnička, místostarosta II

Trať 231 je již třetí 
nejvytíženější v pražské 

aglomeraci
Velmi rychle roste počet cestujících směřujících 
ze Středočeského kraje do Prahy vlakem. V roce 
2017 přepravily zaintegrované spoje průměrně 
138 000 cestujících v pracovní den, o rok dříve to 

bylo 121 000 osob. Nejvytíženější trať je do Bene-
šova (30 000 cestujících), následovaná tratěmi do 
Kolína. Na druhém místě je trať přes Český Brod  
a třetí místo patří trati vedoucí přes Čelákovice. 
Nejvíce cestujících denně projde pražským hlav-
ním nádraží (46 000), Masarykovým nádražím  
(33 000) a Smíchovem (19 000). Důvodů pro rych-
le rostoucí počet cestujících na železnici je více. 
Jednak je to plná integrace v rámci PID a zvyšo-
vání počtu vlakových spojů, dalším důvodem je 
zavádění zón placeného stání na území hlavního 
města Prahy a rychle rostoucí počet obyvatel  
v obcích a městech v okolí Prahy. Jen za uplynu-
lých deset let se zvýšil počet oficiálně hlášených 
obyvatel s trvalým pobytem ve čtyřech obcích 
na trati 231 o více než šest tisíc, za uplynulých 
dvacet let činí nárůst téměř 14 000 obyvatel (viz 
tabulka).            Petr Studnička, místostarosta II

Obec/Město 1997 2007 2016
Zeleneč 1 342 2 355 3 173
Čelákovice 10 212 10 974 12 114
Lysá nad Labem 8 431 8 471 9 460
Milovice 2 314 8 106 11 189
Zdroj: Český statistický úřad
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Nové dotační příležitosti 
pro organizace 

i jednotlivce z Čelákovic
V lednovém vydání jste se dočetli o strategii, 
která přinese do středního Polabí desítky milionů 
navíc. Podpořeny budou například příměstské 
tábory nebo vznik nových komunitních center 
a sociálních podniků. Další dotace budou ur-
čené podnikatelům a zemědělcům, stejně jako 
školám a školkám, čímž ale výčet zdaleka ne-
končí. Všechny uvedené dotační příležitosti se 
týkají i obyvatel Čelákovic, proto jsme zjistili po-
drobnosti od manažerky MAS – Střední Polabí 
Barbory Roušarové, která rozdělení dotací vede.
Kdo může o dotace z MAS žádat?
„Žádat o dotace mohou organizace, ale i jednot-
livci, kteří prokazatelně působí v oblasti střední-
ho Polabí, kam spadají i Čelákovice. Peníze jsou 
rozděleny prostřednictvím výzev, kde je vždy 
přesně určeno, kdo může žádat. Některé výzvy 
jsou úzce zaměřené, například na mateřské školy  
nebo složky IZS, v jiných je prostor pro širší okruh  
žadatelů.“
Co byste doporučila případným zájemcům 
o dotace z MAS?
„Peníze, které budeme rozdělovat, jsou roz-
děleny do tematických okruhů, kterým říkáme 
opatření. Zájemcům bych proto doporučila nej-
dříve zjistit, zda jejich projekt spadá do někte-
rého z nich. Jejich přehled najdou na webových 
stránkách MAS (www.strednipolabi.cz). Pokud 
se v některém opatření najdou, doporučuji vy-
užit konzultace, které naše kancelář poskytuje 
bezplatně. Jen upozorním, že je potřeba se na 
ně vždy předem objednat. Kontakty jsou samo-
zřejmě také na webu.“
Mohou zájemci žádat o dotace v průběhu ce-
lého roku?
„Ne. Možnost podávat žádost je vždy vázaná na 
otevřenou výzvu. Některé budou otevřené mě-
síc, jiné i několik měsíců. Harmonogram pláno-
vaných výzev už známe, i když se může ještě tro-
chu měnit. Ke každé výzvě pořádáme informační 
seminář, kde se účastníci dozvědí všechny ne-
zbytné informace. Zahajujeme výzvou zaměře-
nou na příměstské tábory a školní kluby, která se 
otevřela 26. února.“

MAS – Střední Polabí, z. s. 

vyhlašuje výzvu na 
příměstské tábory a školní kluby
Opatření CLLD 8 – Služby pro zaměstnatelnost 
ohrožených skupin
Na co lze žádat?
n Provoz příměstských táborů v době prázdnin;
n Provoz školního klubu pro žáky 1. stupně ZŠ.
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 2. 4. 2018, 
12.00 hod.
Seminář pro žadatele: 6. 3. 2018 od 16.00 hod. 
v MAS Střední Polabí – zasedací místnosti bran-
dýského zámku s adresou Plantáž č. p. 402, 
Brandýs nad Labem (vchod do objektu naproti 
vstupní bráně, zasedací místnost se nachází ve 
druhém patře východního křídla).
Více informací na www.strednipolabi.cz nebo 
u pí Roušarové, 
e-mail: rousarova@strednipolabi.cz.

MAS Střední Polabí, z. s.

Předseda vlády v demisi požádal o součinnost při prodloužení žluté linky B pražského metra do Če-
lákovic primátorku hlavního města Prahy, hejtmanku Středočeského kraje, starostu obce s rozšíře-
nou působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, který je zároveň místopředsedou Svazu měst 
a obcí ČR, a starostu města Čelákovic. Rovněž byl vydán závazný pokyn k přepracování schématu 
s výhledem vedení tratí pražské podzemní dráhy za hranice hlavního města ve Středočeském kraji 
v kontextu nutných úprav územněplánovací dokumentace.
Ministryně financí v demisi k plánu uvedla: „Státní pokladna Centrum sdílených služeb zabezpečuje 
v obci Zeleneč výstavbu administrativní budovy a halového objektu datového centra včetně záze-
mí. Vítězným dodavatelem je společnost DCI Czech, a. s. Výstavba datového centra byla po pro-
vedeném archeologickém průzkumu zahájena 6. listopadu 2017, na výstavbu je vyčleněna částka  
208 mil. Kč a spuštění zkušebního provozu se předpokládá na počátku roku 2019.“ Vzhledem k tomu, 
že objekt bude postupně rozšiřován a bude v něm pracovat velký počet státních úředníků, je nutné 
pro ně zajistit dobrou dopravní dostupnost. Vedle železnice a přetížených silnic se jeví jako nejvý-
hodnější prodloužení pražského metra z Černého Mostu.
„Na prodloužené trase metra o délce 19,7 km budou vybudovány nové stanice Hornopočernická,  
EET Zeleneč, Golf Mstětice, Nádraží Čelákovice a Sedlčánky – Zájezd. V lokalitě Zájezd bude vy-
budována konečná stanice včetně supermoderního depa,“ zpřesnil vedení prodloužené trasy lin-
ky B ministr dopravy v demisi. Ten zároveň uvedl, že již nyní probíhá v žst. Čelákovice výstavba 
podchodu z ostrovního nástupiště, ze kterého 
budou vybudovány i vstupy do metra. Po roce 
2030 budou město Čelákovice spojovat s hlav-
ním městem Prahou čtyři osobní vlaky za ho-
dinu (interval 15 minut) a šest vlaků metra za 
hodinu (interval 10 minut) v každém směru a po 
celý týden. 
A pokud jste, milí čtenáři, dočetli až sem, tak 
nám dovolte připomenout, že 1. dubna nebu-
de jen Velikonoční neděle, ale i apríl J. V tex-
tu jsou přesto dvě pravdivé informace. Pokud 
uhodnete, které to jsou, napište nám na e-mail:  
zpravodaj@celakovice.cz a první tři z vás, kteří 
odpoví nejrychleji, odměníme dvěma publikace-
mi o našem krásném městě – pojednávajícími 
o jeho minulosti a současnosti.

Évonelč ínčkader ydar Ejadovarpz

Čelákovice budou do roku 2030 napojeny na síť 
pražského metra

Rada Středočeského kraje rozhodla na své únorové schůzi o prodloužení tramvajových tratí 
z hlavního města Prahy do středočeských obcí Zdiby, Čestlice a Jesenice. Podobně na schůzi 
vlády České republiky konané dne 14. února u příležitosti svátku sv. Valentýna byl na návrh 
ministra dopravy a ministryně pro místní rozvoj v demisi schválen v utajeném režimu plán na-
pojení města Čelákovic na síť pražské podzemní dráhy. Důvodem jednomyslného rozhodnutí 
ministrů české vlády je zejména výstavba datového centra státního podniku s názvem Státní 
pokladna Centrum sdílených služeb.

Zdroj: Praha-metro.webnode.cz

Výstavba datového centra v Zelenči. Zdroj: Státní po-
kladna Centrum sdílených služeb, s. p.
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zprávy z radnice / informace

Finanční záležitosti
Rada města schválila 13 příspěvkovým organi-
zacím města rozpočty na rok 2018 a střednědo-
bé výhledy rozpočtů na roky 2019–2020. Dále 
vzala na vědomí změnu rozpočtu města Čeláko-
vic 2017 č. 20 a rozpočtová opatření – přesuny 
mezi položkami v rámci paragrafů 1014, 2310, 
2321, 3315, 3319, 3399, 3639, 3745, 5512, 
6112 a 6171 rozpisu rozpočtu města 2017 pro-
vedené k 31. 12. 2017.

Dýchací přístroje
Radní schválili uzavření a text kupní smlouvy 
s Dräger Safety, s. r. o., jako dodavatelem na pl-
nění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„ČELÁKOVICE – Dodávka dýchacích přístrojů 
pro JSDH“, v celkové ceně 170 271 Kč včetně 
DPH.

Čistírna odpadních vod
Rada města se seznámila se stavem řešení od-
toku odlehčených odpadních vod z odlehčovací 
komory V 07A před čistírnou odpadních vod Če-
lákovice a uložila vedoucí odboru správy majet-
ku a investic podat Radě města zprávu o stavu 
projektové přípravy v termínu do 31. 12. 2018.

Rozvoj sportu
Radní vzali na vědomí navržené znění Plánu roz-
voje sportu v Čelákovicích do roku 2030 a do-
poručili Zastupitelstvu města schválit tento plán. 

Vodojem Čelákovice
Rada města schválila uzavření a text smlouvy 
o dílo s 1. SčV, a. s., jako zhotovitelem na pl-
nění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„Vodojem Čelákovice – obnova armatur a vybu-
dování obtoku na nátoku do vodojemu“ v ceně 
287 866,26 Kč bez DPH.

Dělnické domky – dílčí podpora
Radní souhlasili se zahájením spolupráce mezi 
městem Čelákovice a Odborem pro sociální za-
čleňování (Agenturou) Úřadu vlády ČR při řešení 
neuspokojivé situace v lokalitě zvané Dělnické 
domky v Křižíkově ulici formou vzdálené dílčí 

podpory. Schválili znění Žádosti o poskytnu-
tí vzdálené dílčí podpory v předloženém znění 
a znění Memoranda o spolupráci formou vzdá-
lené dílčí podpory mezi městem Čelákovice 
a Odborem pro sociální začleňování (Agenturou) 
Úřadu vlády ČR.

Oprava sádrokartonových podhledů
Rada města schválila uzavření a text smlouvy 
o dílo s KWEKU, s. r. o., jako zhotovitelem na pl-
nění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„ČELÁKOVICE – Oprava sádrokartonových 
podhledů schodišť v 3. NP ZŠ J. A. Komenské-
ho“, v celkové ceně 327 368 Kč včetně DPH.

Stanoviště pro třídění odpadu
Rada města schválila změnu umístění nového 
stanoviště č. 80 pro třídění odpadu ke křižovat-
ce ulic Průběžné a Zábranské v Sedlčánkách 
a zřízení dalšího stanoviště č. 81 u osady Zá-
jezd.

Dětské hřiště u MŠ
RM schválila uzavření a text smlouvy o dílo 
s Bonita Group Service, s. r. o., jako zhotovite-
lem dětského hřiště u MŠ Sluníčko v ulici J. A. 
Komenského, a to za cenu 510 961,45 Kč včet-
ně DPH.

Výběr z usnesení RM č. 2–3/2018.
-dv-

o čem jednali radní města

JARNÍ SVOZ TŘÍDĚNÉHO
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Technické služby Čelákovice budou pořá-
dat svoz tříděného komunálního odpadu. 
Vytříděný komunální odpad z domácností 
bude možné zdarma odevzdat na uvede-
ných místech v následujících sobotách 
vždy od 8.00 do 12.00 hod.

17. března
ulice Spojovací u budovy Q-bytu
sídliště V Prokopě u restaurace

24. března
ulice Na Stráni u kotelny
ulice Prokopa Holého u požární zbrojnice
ulice Sukova u sauny V Nedaninách

7. dubna
ulice 28. října u hřiště Union
ulice Polská na křižovatce s Lidickou

14. dubna
ulice Jiráskova
parčík mezi ulicemi Majakovského
a Jungmannovou

21. dubna
Záluží u hřiště
Císařská Kuchyně u pomníčku
Sedlčánky u pobočky knihovny

Na uvedených místech v určeném čase 
mohou občané zdarma odevzdat tyto dru-
hy vytříděného komunálního odpadu: Papír, 
sklo, plasty, PET lahve, železný šrot, dřevo, 
textil, kompostovatelný odpad ze zahrad. Lze 
zde odevzdat i velkoobjemový odpad z do-
mácností, který nelze umístit do popelnice.
Z technických důvodů nelze vybírat nebez-
pečný odpad, suť, stavební odpad a zeminu! 
Současně zde lze odevzdávat elektrozaří-
zení jako zpětný odběr – lednice, sporáky, 
pračky, televize, monitory, výpočetní tech-
niku a podobně. Uvedené komodity lze prů-
běžně odevzdávat celý rok i na sběrném dvoře 
„Na Špičce“, Mochovská 116.
www.celakovice-mesto.cz/ts/

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

středa 28. 3. 2018 od 18.00 hod.
v Kulturním domě

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

webových stránkách města.

pozvánka

str. 2 brezen 2016
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S M S  I N F O K A N Á L
Informace zdarma přímo do vašeho telefonu.
Služba města Čelákovic umožňuje upozornit

na krizové situace, náhlé události apod.
Registrujte se zasláním SMS na číslo:

736 301 599
(zpoplatněno jako běžná SMS)

Formát zprávy pro registrování:
IK CELAK REGISTRUJ

(pro odregistrování: IK CELAK ODREGISTRUJ)
POZOR! Potvrzovací zprávy nejsou zasílány!

Je důležité dodržet formát zasílané SMS,
jinak nedojde k přihlášení nebo odhlášení.

Cyklisté! Zvyšte šanci 
najít odcizené kolo!

Město Čelákovice je partnerem  
CEREK (centrálního registru kol).  
S dotazy se obracejte na Měst-
skou policii nebo přímo na  
www.cerek.cz.

Reklamace roznosu 
Zpravodaje

Vážení čtenáři, protože redakční rada zachytila 
stížnosti na roznos našeho periodika (zajišťuje 
za úplatu Česká pošta, s. p., pobočka Čeláko-
vice), zveřejňujeme, jak je možné reklamaci na 
roznos uplatnit.
Nejlépe zaslat co nejdříve e-mailem na zpravo-
daj@celakovice.cz adresu, kam nebyl Zpravo-
daj dodán. 
Redakce bude mít jasnou představu o rozsahu 
stížností a zároveň je předá zodpovědné osobě, 
která zajistí nápravu.
Děkujeme za pochopení.

Milé čtenářky, milí čtenáři!

V letošním roce budou probíhat oslavy 700. vý-
ročí narození císaře Karla IV., Středočeský kraj 
nevyjímaje. Od 7. května až do října bude k vi-
dění výstava Císař Karel IV. a zlato pro Korunu 
českou v Regionálním muzeu v Jílovém u Pra-
hy. Kutnohorské České muzeum stříbra pořá-
dá od června do října výstavu v hodovním sále 
Hrádku Kutná Hora Lucemburkové na českém 
trůně – 700. výročí Karla IV., na Lucemburky 
bude zaměřeno i 25. Kutnohorské stříbření, kte-
ré proběhne ve dnech 25.–26. června. Slavnou 
korunovační cestu Karla IV. v roce 1355 mohou 
lidé blíže poznat v Regionálním muzeu Mělník. 
Kulatému výročí bude věnována i Bavorsko-
-česká zemská výstava, na které bude spolu-
pracovat Národní galerie a bude k vidění od  
14. května do 25. září. Od 15. května do 29. 
května budou ve Vladislavském sále Pražského 
hradu vystaveny pro veřejnost zdarma koruno-
vační klenoty.

V Čelákovicích si letos připomínáme 650. výročí 
založení čelákovické městské knihy, která je od 
roku 1997 kulturní písemnou památkou. Tato 
cenná publikace dokládající funkčnost městské 
samosprávy již ve 14. století bude vystavena 
v čelákovickém Městském muzeu v sobotu  
18. června v rámci Muzejní noci a Svatojánské 
divadelní pouti. 
V poslední březnový den se uskuteční v Měst-
ském muzeu v Čelákovicích slavnostní křest 
knihy „Radní manuál Pavla Ježdíka 1639–1654“. 
Této osobnosti vděčíme za to, že Čelákovice 
dodnes existují. Ježdík vedl město v období tři-
cetileté války.
Do stejného data, tedy do 31. března, je mož-
né nominovat osobnosti k udělení Výroční ceny 
města Čelákovic 2016, jejíž spojitost s Pavlem 
Ježdíkem je zřejmá. Přímo na plastice Výroční 
ceny je ve stříbře provedena pečeť rychtářského 
práva, které Ježdík používal.
Nezapomeňte, že letos poprvé je v České re-
publice Velký pátek, který připadá na 25. břez-
na, státním svátkem. V neděli 27. března nám ve 
2.00 hod. začíná letní čas.
Příjemné prožití jarních měsíců vám přeje

Petr Studnička
místostarosta II

Kalendář akcí  
na webu města

Na titulní stránce webových stránek města Če-
lákovic – www.celakovice.cz je Kalendář akcí 
ve městě, který informuje o akcích, jež aktuálně 
ve městě probíhají.
Pro zveřejnění svých akcí v tomto kalendáři mů-
žete zaslat informace na e-mail: 
kalendar@celakovice.cz nebo se zaregistrovat 
na stránkách města a poté si akce sami přidávat 
a popřípadě i editovat.

úvodník

•  VODNÉ a STOČNÉ pro rok 2016 
v Čelákovicích:

vodné = 38,56 Kč/m3 bez DPH

stočné = 34,66 Kč/m3 bez DPH

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

(rok 2015: vodné 42,29 Kč/m3 bez DPH, stočné 
30,82 Kč/m3 bez DPH, tj. celkem 73,11 Kč/m3 bez 
DPH, 84,08 Kč/m3 vč. DPH; rok 2014: vodné 40,55 
Kč/m3 bez DPH, stočné 30,53 Kč/m3 bez DPH, tj. 
celkem 71,08 Kč/m3 bez DPH, 81,74 Kč/m3 vč. 
DPH; rok 2013: vodné 37,84 Kč/m3 bez DPH, stočné 
27,57 Kč/m3 bez DPH, tj. celkem 65,41 Kč/m3 bez 
DPH, 75,22 Kč/m3 vč. DPH)

•  MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY
Za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů je stanoven poplatek na rok 
2016 ve výši 516 Kč/osoba, který je splatný do 
30. června 2016.

informace

LETNÍ ČAS ZAČÍNÁ!
neděle 27. března 2016

ve 2.00 na 3.00 hod.

JARNÍ SVOZ TŘÍDĚNÉHO
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Technické služby Čelákovice budou pořá-
dat svoz tříděného komunálního odpadu. 
Vytříděný komunální odpad z domácností 
bude možné zdarma odevzdat na uvede-
ných místech v následujících sobotách 
vždy od 8.00 do 12.00 hod.

12. března
ulice Spojovací u budovy Q-BYTu
sídliště V Prokopě u restaurace
19. března
ulice Na Stráni u kotelny
ulice Prokopa Holého u požární zbrojnice
ulice Sukova u sauny V Nedaninách
2. dubna
ulice 28. října u hřiště Union
ulice Polská na křižovatce s Lidickou
9. dubna
ulice Jiráskova
parčík mezi ulicemi Majakovského
a Jungmannovou
16. dubna
Záluží u hřiště
Císařská Kuchyně u pomníčku
Sedlčánky u požární zbrojnice

Na uvedených místech v určeném čase mo-
hou občané zdarma odevzdat tyto druhy vy-
tříděného komunálního odpadu: papír, sklo, 
plasty, PET lahve, železný šrot, dřevo, textil, 
kompostovatelný odpad ze zahrad. Lze zde 
odevzdat i velkoobjemový odpad z domác-
ností, který nelze umístit do popelnice.
Z technických důvodů nelze vybírat nebez-
pečný odpad, suť, stavební odpad a zemi-
nu! Současně zde lze odevzdávat elektroza-
řízení jako zpětný odběr – lednice, sporáky, 
pračky, televize, monitory, výpočetní tech-
niku a podobně. Uvedené komodity lze prů-
běžně odevzdat celý rok i na sběrném dvoře 
„Na Špičce“, Mochovská 116.
www.celakovice-mesto.cz/ts/

LETNÍ ČAS ZAČÍNÁ!
neděle 25. března 2018

ve 2.00 na 3.00 hod.

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

Sady 17. listopadu 1753
Čelákovice

celákovická  
sportovní, p. o. 

MĚSTSKÁ SAUNA 
Provozní doba:

pondělí 15.00–22.00 společná
úterý 15.00–22.00 společná
středa 15.00–22.00 společná
čtvrtek 15.00–22.00 dámská
pátek 10.00–22.00 společná
sobota 10.00–13.00 pro děti
 13.00–18.00 dámská
  18.00–22.00 saunová noc 

s cere moniály dle aktuálního 
programu (nutná rezervace 
předem)

neděle 10.00–22.00 společná

Respondeo, o. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

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

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

Na náměstí 5. května!
Internetové připojení zdarma je dostupné 
na ploše náměstí pod názvem NAMESTI_free.
Je omezeno vždy na dobu jedné hodiny, a to 
pod uživatelským jménem: celakovice
a heslem: celakovice.

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

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

NABÍDKA SLUŽEB
Využijte poskytovaných služeb Pečovatelské služby – pedikúra, masáže, parafínové zábaly, 

odvoz autem např. k lékaři, na úřad nebo kamkoli i mimo Čelákovice.
V případě zájmu ji kontaktujte denně v době od pondělí do pátku mezi 7.30 a 16.00 hod.

Kostelní 26, 250 88 Čelákovice, tel.: 326 999 801, 721 361 041, 
e-mail: snitila@celakovice-mesto.cz, www.celakovice.cz

oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY, sekce Sociální péče – Pečovatelská služba

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

S M S  I N F O K A N Á L
Informace zdarma přímo do vašeho telefonu.
Služba města Čelákovic umožňuje upozornit

na krizové situace, náhlé události apod.
Registrujte se zasláním SMS na číslo:

736 301 599
(zpoplatněno jako běžná SMS)

Formát zprávy pro registrování:
IK CELAK REGISTRUJ

(pro odregistrování: IK CELAK ODREGISTRUJ)

POZOR! Potvrzovací zprávy nejsou zasílány!
Je důležité dodržet formát zasílané SMS,
jinak nedojde k přihlášení nebo odhlášení.

•  VODNÉ a STOČNÉ pro rok 2016
v Čelákovicích:

vodné = 38,56 Kč/m3 bez DPH
stočné = 34,66 Kč/m3 bez DPH
celkem 73,22 Kč/m3 bez DPH
celkem 84,20 Kč/m3 vč. DPH
(rok 2015: vodné 42,29 Kč/m3 bez DPH, stočné 30,82
Kč/m3 bez DPH, tj. celkem 73,11 Kč/m3 bez DPH, 84,08
Kč/m3 vč. DPH; rok 2014: vodné 40,55 Kč/m3 bez DPH,
stočné 30,53 Kč/m3 bez DPH, tj. celkem 71,08 Kč/m3

bez DPH, 81,74 Kč/m3 vč. DPH; rok 2013: vodné 37,84
Kč/m3 bez DPH, stočné 27,57 Kč/m3 bez DPH, tj. cel-
kem 65,41 Kč/m3 bez DPH, 75,22 Kč/m3 vč. DPH)

•  MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY
Za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů je stanoven poplatek na rok
2016 ve výši 516 Kč/osoba, který je splatný do
30. června 2016.

informace

Cyklisté! Zvyšte šanci 
najít odcizené kolo!

Město Čelákovice je partnerem 
CEREK (centrálního registru kol). 
S dotazy se obracejte na Měst-
skou policii nebo přímo na 
www.cerek.cz.

PORADNA PRO SLUCHOVĚ 
POSTIŽENÉ OBČANY

Každé první úterý v měsíci  
(s výjimkou prázdnin) v klubovně  
organizace ZP v KD Čelákovice,  
a to vždy od 10.00 do 11.30 hod.  

Poradenství vede logopedka  
Marie Lašanová, kontaktní osoba: 

p. Alexander, tel.: 605 329 902.

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

Sady 17. listopadu 1753
Čelákovice

celákovická  
sportovní, p. o. 

MĚSTSKÁ SAUNA 
Provozní doba:

pondělí 15.00–22.00 společná
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  18.00–22.00 saunová noc 
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předem)

neděle 10.00–22.00 společná

Respondeo, o. s. –
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mobil: 775 561 848 (pí Zajíčková)
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http://www.opnymburk.cz
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která je součástí webových stránek města  
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Kostelní 26, 250 88 Čelákovice, tel.: 326 999 801, 721 361 041, 
e-mail: snitila@celakovice-mesto.cz, www.celakovice.cz

oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY, sekce Sociální péče – Pečovatelská služba
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Podomní prodej
Ve středu 10. 1. v 9.12 hod. bylo oznámeno, 
že v ulici Na Stráni probíhá podomní prodej. 
Prodejce byl prý mladšího vzhledu, v bílé bun-
dě a s notebookem. Hlídka na místě nikoho 
nezastihla. Následně volala občanka, že podo-
mní prodej probíhá v ulici J. A. Komenského. 
Než hlídka dorazila na místo, opět volala, že se  
přesunuli do ulice Stankovského, a tam hlídka  
zastihla trojici osob od firmy Bohemia Energy, 
které uvedly, že dělají průzkum spokojenos-
ti zákazníků. Na místo po lustraci provedené  
OO Policie ČR dorazila SKPV a věc byla řešena 
na místě.

Potyčka dvou mužů
Ve čtvrtek 25. 1. v 14.30 hod. telefonicky ozná-
mil ředitel MP Čelákovice, že v ulici Na Strá-
ni došlo k napadení osoby. Hlídka na místě  
zastihla 2 muže, z nichž jeden je Městské poli-
cii i Policii ČR dobře znám. Muži se údajně po-
hádali a došlo k fyzickému napadení. Na místě  
zasahovala i hlídka PČR, která si případ pře-
vzala. ZZS jednomu z mužů ošetřila poranění 
na hlavě a poté byl převezen do Nemocnice Na 
Bulovce. 

Zraněná žena
V pátek 2. 2. v 11.45 hod. oznámila pracovni-
ce Pečovatelské služby, že přivezla oběd star-
ší paní, ale ta na zvonění nereaguje. Hlídka se 
pokusila na adrese v Rumunské ulici dozvonit 
se a „dobouchat“ na majitelku bytu. Přes štěkot 
psa nejprve nebylo nic slyšet. Po opětovném 
pokusu hlídka uvnitř zaslechla slabé volání paní, 
že nemůže chodit. Po příjezdu SDH Čelákovice 
a HZS Stará Boleslav se hasiči pokusili „vyvlož-
kovat“ dveře, ale neúspěšně, protože dveře byly 
zamčeny. Hasiči proto vlezli do bytu v 2. patře 
po žebříku a otevřeli byt zevnitř. Zraněná paní 
byla Zdravotnickou záchrannou službou převe-
zena do nemocnice k ošetření.

Krádež
V pátek 2. 2. v 19.30 hod. oznámila ostraha 
hypermarketu Tesco, že sleduje mladíka, kte-
rý údajně krade. Poté, co mladík prošel přes 
pokladnu, byl hlídkou MP zkontrolován a bylo 
zjištěno, že má u sebe zboží v hodnotě 200 Kč. 
Muž s trvalým pobytem v Přerově nad Labem 
byl lustrován Policií ČR, byla mu udělena pokuta 
v příkazním řízení ve výši 2 000 Kč. 

Fyzické napadení
V sobotu 3. 2. v 23.34 hod. požádala PČR o asi-
stenci při zákroku v jedné z restaurací v Rybář-
ské ulici. Došlo zde prý k fyzickému napadení 
mezi dvěma muži. Hlídka na místě zastihla muže 
zraněného na pravé ruce. ZZS ho ošetřila a pře-
vezla na traumatologické oddělení Nemocnice 
Na Bulovce. Případ si převzala PČR k dalším 
úkonům. 

V případě potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

střípky z činnosti  
městské policie

Chcete přispět k ochraně a bezpečnosti osob 
a majetku v našem městě a dohlížet 

nad dodržováním pravidel občanského soužití?
Město Čelákovice přijme do pracovního poměru strážníky Městské policie Čelákovice.

Platové zařazení: 7. plat. třída dle NV č. 222/2010 Sb. a 564/2006 Sb.,  
v pl. znění.
5 týdnů dovolené, 100 Kč stravenky/den, měsíční příspěvek k důchodovému 
pojištění ve výši 600 Kč.
Termín nástupu: ihned/dohodou.
Požadavky: stanovené § 4 zákona 553/1991 Sb., o obecní policii, střední vzdě-
lání s maturitní zkouškou, bezúhonný, spolehlivý, občan ČR starší 18 let, zdra-
votně způsobilý.
Ozvěte se nám na adrese:

Město Čelákovice, náměstí 5. května č. p. 1, 250 88 Čelákovice, nebo na služebně Městské policie 
– Stankovského č. p. 1650 (Obecní dům), vchod z ulice Rybářské.
Tel.: 326 929 150, 731 136 156, e-mail: ladislav.grabowski@celakovice.cz.

Město chce pokračovat v realizaci Projektu prevence 
rizikového chování dětí a mládeže

Obě základní školy zřízené městem Čelákovice, Městský dům dětí a mládeže, Městská policie  
a Městský úřad se podílejí na úspěšné realizaci Projektu prevence rizikového chování dětí a mládeže. 
Ze zákona realizují školy minimální preventivní programy, samospráva města řeší nad tento rámec 
strategii prevence, kterou finančně podporuje. Od září 2016 do června 2018 probíhá realizace pro-
jektu, který zpracovalo PPPK – Pedagogické, psychologické a právní poradenství Praha. Program 
se zaměřuje na výchovu ke zdravému životnímu stylu a rozvoj pozitivního sociálního chování, ale 
neopomíjí ani všeobecnou prevenci zaměřenou na širší populaci.
Program je rozdělen do dvou rovnocenných částí. Tou první jsou volnočasové aktivity realizované 
na území města pro děti a mládež. Tyto aktivity město podporuje prostřednictvím programových  
a individuálních dotací. V roce 2018 je vyčleněna v rozpočtu města rekordní částka k dělení převy-
šující poprvé v historii 5 mil. Kč – pro spolky 1,75 mil. Kč, pro sportovní subjekty 3,0 mil. Kč a pro 
sociální oblast 0,5 mil. Kč. Vývoj objemu poskytnutých dotací z rozpočtu města v letech 2008–2017 
je uveden v grafu. Druhou oblastí jsou minimální preventivní programy základních škol a specifická 
selektivní prevence zaměřená na děti a mládež. Přesto není možné výskytu rizikového chování dětí 
zcela zabránit.
Pracovní skupina na svém lednovém jednání vyhodnotila realizaci projektu v roce 2017. Celkem bylo 
uspořádáno 135 preventivně-vzdělávacích akcí a osloveno 1 586 žáků. Rovněž bylo doporučeno po-
kračovat v realizaci projektu v dalších dvou letech, tedy od září 2018 do června 2020, přičemž dojde 
k několika modifikacím. Projekt bude nově na základních školách rozšířen o test profesní orientace 
pro žáky 9. ročníků, naopak bude omezena jeho realizace na 1. stupni ve 3. a 4. třídách. Městský 
dům dětí a mládeže bude realizovat školení zaměřená na kyberšikanu. Městská policie se zaměří na 
preventivní činnost a popularizaci aktivit ve vztahu k dětem a mládeži.

Miloš Sekyra, místostarosta I, Petr Studnička, místostarosta II

Zdroj: odbor školství, informací a kultury Městského úřadu Čelákovice
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zprávy z radnice

Čelákovice - Mochov a zpět  h PID 
18320 18322 18324 18326 18328 18330 18321 18323 18325 18327 18329 18331

km km
(!   5 42(!   6 08(!   7 08(!  16 54(!  17 54(!  18 54 0 } Čelákovice 074, 231 h2 / 4(!   6 01(!   7 01(!   8 01(!  17 46(!  18 46(!  19 31
n  { 5 45n  { 6 11n  { 7 11n { 16 57n { 17 57n { 18 57 2 Mochov zastávka h2 2n  { 5 57n  { 6 57n  { 7 57n { 17 42n { 18 42n { 19 27
(!   5 50(!   6 16(!   7 16(!  17 02(!  18 02(!  19 02 4 Mochov h2 | 0(!   5 54(!   6 54(!   7 54(!  17 39(!  18 39(!  19 24

Poznámky:
(!  jede v W od 3. 4. 2018
{    zastavuje pouze na znamení nebo požádání
h2 tarifní pásmo PID

Rozsah služeb
Číslo vlaku

Jízdní řád Linka S24 (platí od 3. 4. 2018 do 8. 12. 2018)

Znovuobnovení provozu na železniční trati Čelákovice – Mochov od 3. dubna
Po velikonočních svátcích bude v úterý 3. dubna znovuobnoven pravidelný provoz osobních vlaků na trati Čelákovice – Mochov, který byl zastaven 
v roce 2006. Provoz šesti párů vlaků mezi Čelákovicemi a Mochovem, které budou jezdit vždy v dopravních špičkách pracovního dne, zajistí na základě 
objednávky Středočeského kraje společnost KŽC Doprava. Celkem budou vedeny tři vlaky každým směrem v ranní špičce a tři vlaky každým směrem 
v odpolední špičce. Společnost KŽC Doprava zajišťuje provoz vlaků i na lince S34 v trase Praha Masarykovo nádraží – Praha-Čakovice.
Vlaky linky S24 Čelákovice – Mochov, které budou v celém úseku zařazeny do 2. tarifního pásma PID, budou v železniční stanici Čelákovice navazovat 
na vlaky linky S2 z a do Prahy-Masarykova nádraží. Celková cestovní doba z Mochova do Prahy-Masarykova nádraží s přestupem v Čelákovicích bude 
trvat 38 minut. Spojení bude zajímavé taktéž pro dojíždění do zaměstnání do průmyslové zóny v Praze-Horních Počernicích. Ve vlacích linky S24 bude 
platit tarif Pražské integrované dopravy. 

Jízdní řád Linka S24 (platí od 3. 4. 2018 do 8. 12. 2018)

V železniční stanici Čelákovice pokračují sta-
vební práce dle časového harmonogramu tak, 
aby 15. srpna byly zásadní stavební postupy 
dokončeny. Velmi intenzivní stavební práce bu-
dou probíhat od 5. do 16. března (vyjma pátku 
a soboty) v nočním období od asi 1.30 do 4.00 
hod. u podchodu („malý tunýlek“) pod železnič-
ní tratí mezi ulicemi Jungmannovou a Sedláč-
kovou. Krajská hygienická stanice Středočes-
kého kraje byla o stavební činnosti informována  
a občanům v dotčené lokalitě byla nabídnuta 
na uvedené období možnost náhradního ubyto-
vání. Tyto stavební práce nelze provádět jindy 
než v době úplné výluky železniční trati, což je 
výhradně v pracovních dnech od 1.10 do 4.15 
hod., kdy není v dotčeném úseku provozována 
žádná železniční doprava. Zhotovitel stavby se 
bude maximálně snažit práce urychlit, aby prá-
ce probíhaly v omezeném počtu nocí. Na stavbě 
bude probíhat beranění štětovnic.
V průběhu měsíců února a března probíhají 
terénní úpravy v místě přístupového chodníku 
mezi ulicemi Mochovskou a U Podjezdu a bude 
zde pro občany omezený průchod z důvodu 
budování retenční nádrže. Od 12. února využí-
vá nákladní automobilová doprava pro stavbu 
přejezd přes 4. kolej (trať na Brandýs nad La-
bem) za nástupištěm, takže se zvýšila frekvence 
výjezdů stavebních strojů a automobilů v ulici 
Masarykově ze zařízení staveniště. Zhotovi-
tel stavby se snaží zajistit čistotu komunikace  
č. II/245 každý den. 
 

Výstavba retenční nádrže mezi železniční tratí a sběr-
ným dvorem Technických služeb. Zdroj: Elektrizace 
železnic Praha

O vodě protékající ze střechy nástupiště  
zhotovitel stavby ví. Střecha byla instalována 
v předstihu bez přítomnosti cestujících. Spá-
ry budou zatmelovány, jakmile bude alespoň 
tři dny po sobě teplota vyšší než +5 °C. Hla-

sitost staničního rozhlasu je vyšší především 
kvůli úrovňovému přechodu přes koleje pro  
cestující, který je dočasný a bude nahrazen 
podchody.

Petr Studnička, místostarosta II

OMEZENÍ VYVOLANÁ REKONSTRUKCÍ ŽST. ČELÁKOVICE

Foto: -dv-
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Pokračování ze str. 1
Před realizací muselo město v  případě zveřej-
ňování materiálů sjednotit formuláře pro zpraco-
vání podkladových materiálů a zápisů, proškolit 
úředníky a předsedy výborů v platné legislativě 
(zejména v oblastech ochrany osobních údajů, 
kompetencí orgánů nebo dodržování lhůt) a při-
pravit prostředí na webových stránkách města. 
V případě on-line přenosů bylo nutné vybrat 
vhodného poskytovatele vysílání, čehož bylo 
dosaženo veřejnou zakázkou malého rozsahu, 
stanovit podmínky pro zabezpečení přenosu 
(smluvní a platební) a zajistit AV techniku a hlad-
ký průběh přenosu. 

Zákon o střetu zájmů a zákon o svobodném 
přístupu k informacím
Transparentnost členů Rady města Čelákovic 
je zřejmá z odevzdaných oznámení v souladu 
se zákonem o střetu zájmů do Centrálního re-
gistru oznámení spravovaného Ministerstvem 
spravedlnosti. Stejně tak vyřídil Městský úřad 
Čelákovice v roce 2017 druhý nejvyšší počet 
žádostí o informace v souladu se zákonem  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infor-
macím, v uplynulé dekádě.

Rok Počet Rok Počet  
 žádostí  žádostí
2008 66 2013 19
2009 47 2014 31
2010 17 2015 30
2011 23 2016 26
2012 30 2017 50
Zdroj: Výroční zprávy města Čelákovic podle § 18 
zákona č. 106/1999 Sb.

Vydávání občanských průkazů a cestovních 
pasů v Čelákovicích
Ministerstvo vnitra vyhodnotilo roční projekt 
vydávání občanských průkazů obcemi II. typu, 
kterými jsou i Čelákovice. Pilotní projekt byl 
realizován na příkladu Chlumce nad Cidlinou 
a Skutče. Občanské průkazy a cestovní pasy by 
mohlo vydávat dalších 183 obcí v České repub-
lice včetně Čelákovic. Tím by se výkon státní 
správy ještě více přiblížil občanům. Město Če-
lákovice zahájí neprodleně jednání s Minister-
stvem vnitra ve věci zabezpečení techniky, vý-
běru úředníků pro tyto agendy a zhruba za rok 
by mohlo být možné žádat o občanský průkaz 
či cestovní pas na Městském úřadu Čelákovice. 
O občanský průkaz či cestovní pas není nutné 
žádat výhradně v místě trvalého pobytu, ale je 
možné je vyřídit i tam, kde občané pracují nebo 
studují. Od 1. července takto bude možné žádat 
i o řidičské průkazy. Ty i v budoucnu budou vy-
dávat výhradně obce s rozšířenou působností, 
avšak bez vazby na místo trvalého pobytu.

Josef Pátek, starosta, 
Petr Studnička, místostarosta II

Hlavní závěry dotazníkového šetření spokojenosti 
obyvatel se životem v našem městě

Názorový průzkum realizovalo město Čelákovice za asistence společnosti Agora CE, o. p. s., která 
obdobný průzkum realizovala již v roce 2011 jako součást zapojení veřejnosti do příprav Strategic-
kého plánu rozvoje Čelákovic. Stejně jako v předchozím šetření jsme od občanů chtěli získat jejich 
vlastní pohled na podmínky pro život, které může radnice ovlivnit.
Na důkladnější analýze se v době uzávěrky Zpravodaje ještě stále pracovalo. Proto vám nyní přiná-
šíme alespoň souhrn toho, jak občané vnímají Čelákovice jako své město. Jedná se o jakési vysvěd-
čení, které jste mu vystavili. Je vidět, že kromě jediné dílčí oblasti v dopravě jsou Čelákovice vnímány 
jako upravené a bezpečné město, které svým občanům poskytuje dobré podmínky pro jejich volný 
čas. Sociální či zdravotní služby, vzdělávání či samotná práce Městského úřadu jsou hodnoceny 
velmi pozitivně. Jedinou významnější vadu na kráse tak představuje v oblasti dopravní infrastruktury 
možnost parkování. Byť celkově je dopravní infrastruktura hodnocena pozitivně, tzv. doprava v klidu 
dostala velmi negativní hodnocení. 
Známky pro jednotlivé „předměty“ najdete ve „vysvědčení města“ . Detailní hodnocení bude prezen-
továno na zasedání Zastupitelstva města dne 28. 3. 2018 v Kulturním domě a následně na webo-
vých stránkách města. Následně bude na webu města www.celakovice.cz publikována kompletní  
zpráva.                                                                                                   Vojtěch Černý, Agora CE, o. p. s.

Celkové hodnocení jednotlivých oblastí života ve městě

                                                         PŘEVLÁDAJÍCÍ HODNOCENÍ
HODNOCENÁ OBLAST  Velmi Spíše Pozitivní Spíše Velmi 
  negativní negativní i negativní pozitivní pozitivní
  LL	 	 	 J	 JJ
Dopravní infrastruktura      78%
Bezpečnost silničního provozu      74%
Možnosti parkování  76%    
MHD      80%
Podmínky pro cyklisty      70%
Podmínky pro pěší      85%
Nabídka kulturního 
a společenského vyžití ve městě     90%
Nabídka sportovního 
a rekreačního vyžití ve městě      81%
Činnost organizací a spolků
zajišťující volnočasové aktivity      94%
Pocit bezpečí ve městě      75%
Práce Policie ČR      81%
Práce Městské policie      81%
Stav veřejných prostranství      75%
Kvalita životního prostředí     69%
Nabídka sociálních služeb      84%
Nabídka zdravotních služeb      76%
Spokojenost se školami      84%
Možnost zapojit se do rozhodování 
a plánování rozvoje města      74%
Informovanost o dění ve městě      86%
Práce úředníků Městského úřadu     87%

Metodická poznámka: Pro lepší přehlednost a srovnatelnost byl při tvorbě tohoto „vysvědčení“ sledován pouze 
podíl spokojených (spíše i velmi) a nespokojených (spíše i velmi), při vyloučení odpovědí „nevím“. Kategorie „velmi 
pozitivní“ zahrnuje oblasti, které byly ve více než 70 procentech hodnoceny pozitivně, „spíše pozitivní“ zahrnuje 
oblasti, které byly hodnoceny pozitivně v 55–69 procentech případů, a kategorie „pozitivně i negativně“ zahrnuje ob-
lasti hodnocené ve 45–54 procentech pozitivně/negativně atd. Toto rozlišení kategorií zaznamenává pouze obecnou 
náladu za cenu jistého zjednodušení. I když je jedna oblast celkově hodnocena pozitivně, může existovat výrazná 
skupina obyvatel, která je kritická.
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Přivítáni do života byli
v sobotu 10. února 2018

tito noví občánci města Čelákovic

Anežka Čechalová, Alena Jindrová, Václav Přibek, Ema Kolářová,

Oliver Matýsek, Ondřej Kohut, Vincent Urban,

Filip Kukačka, Zuzana Chutná, Filip Sviták, Patrik Polman a Matěj Ruman.

senioři

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, 
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

Jaro s elánem
Věřím, že březen nás posílí v elánu do života, pozitivního myšlení a chuti 
být veselý a usmívat se na sebe i okolí. Postavte se ráno před zrcadlo, 
pochvalte se a usmějte se na sebe. A uvidíte, jak to jde i na jiné. 
Slíbila jsem divadlo. Pojedeme dne 17. dubna, a to Na Fidlovačku. Je to 
veřejná generálka komedie Pravda. Odjezd v 9.00 hod. z náměstí od rad-
nice. Vstupné 170 Kč. Přihlásit a zaplatit vstupné je nutné do konce břez-
na. Přihlašujte se u mne a u Lenky Satýnkové.
Na cvičení se nám počty zvyšují a ti, kteří nebyli zvyklí cvičit, se to pomalu 
učí. A jak je to baví. Však taky je to zábava. Nikdo nemusí nic dělat přes 
svoje možnosti.
Další pozitivum – minule jsem psala o možnosti paní jako společnice a již 
se ozvala osamělá paní, která moc nechodí, ale už ji nebaví být stále sama. 
A děvčata se domluvila. Náhodou jsem se dozvěděla, že paní učitelka 
Kašparová také chodí do mateřských škol číst dětem pohádky před spa-
ním. To je úžasné, že na to není Alenka Šaníková sama. Obě jsou velmi 
spokojené a dětská energie je na nich vidět. Děti jsou velmi vděčné a při 
potkávání ve městě naše předčítačky halasně zdraví.
Další zpráva už není až tak pozitivní. Naše IT počítačová technička bude 
muset z rodinných důvodů skončit s pomocí našim seniorům. Je mi to 
moc líto a hledám za ni náhradu. Byla velmi ochotná a vstřícná. Za její 
pomoc velmi děkuji a přeji, aby se jí urovnaly její starosti a byla v poho-
dě. Díky, Jaruško. Takže prosím, kdyby někdo věděl o někom, kdo by byl 
vhodný ke službě seniorům s počítačem, mobilem nebo tabletem. Třeba 
má někdo vnuka, který studuje tyto techniky nebo se dobře v problemati-
ce vyzná a byl by ochoten za peníze poradit, dejte vědět.
Podmínky – porada e-mailem je pro technika za 25 Kč; seniora nestojí nic, 
hradí město. Za návštěvu technika u klienta je 100 Kč; toto již senior platí 
osobně. 
A jsme u těch, kteří se rádi dozvídají nové věci světové i běžné. Do skříňky 
jsem vyvěsila nové obory Centra celoživotního vzdělávání. Začíná nový se-
mestr, takže je možné se ještě přihlásit. Pokud to nemůžete přečíst, proto-
že je to malé písmo, najděte si to na www.cczv.cuni.cz. Kdo nemá počítač, 
ráda mu to do telefonu přečtu. Je to také úžasný zážitek spolu s několika 
stovkami lidí poslouchat to, co byste se jinde a jindy nikdy nedozvěděli.
Nebo se připojte do seznamu těch, kteří by s námi šli na hůlky a protáhli 
tělo v přírodě. Napište mi nebo zavolejte a já vás do seznamu ráda přidám. 
Stále také hledám paní, která by občas pohlídala dvě úžasné děti. Když 
rodiče musí někam odběhnout a není možné je vzít s sebou. Děti jsou  
ve věku 3 a 5 let. Není nad dětskou energii. Je to jako vykoupání po šedi 
všedního dne. Nebojte se toho, jistě máte dětem co předat, a upravit tak 
působení dnešní doby.
Program na březen Routy jsem e-mailem přeposlala, a kdo nemá počí-
tač, tak je program v Routě. Určitě si vyberete svůj zájem. A znovu, po-
kud máte nějaký dotaz nebo návrh, neváhejte a zavolejte. Jsem tu pro 
vás a ráda vyslechnu každého. Kontakty máte níže. Mějte se moc hezky, 
a přestože vím, že to někdy jde těžce – zkuste se usmívat na svět J.

Anděla Nosková
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Otázka NE, V ŽADNÉM PŘÍPADĚ! Po 
nedávných zkušenostech, kdy byla 
Česká republika rozdělena přímou 
volbou prezidenta republiky, si 
neumím představit, že by něco po-
dobného nastalo i v českých obcích 
a městech, a to bez ohledu na jejich 
velikost z hlediska počtu obyvatel. 
Změny ve způsobu volby mají vést 
ke zlepšení práce samosprávy 
města. Zde by tomu bylo přesně 
naopak. Jen negace, osočování, 
udávání. Není toho už teď dost?  
A nejen u nás v Čelákovicích. 
Co by naopak prospělo situacím 
v obcích, to by bylo zavedení 
prvků většinového systému. Aby
v obcích vznikaly silné koalice, které 
nebudou záviset na libovůli jednoho 
zastupitele, který si svůj „vydírací“ 
potenciál uvědomuje a práci ostat-
ních zastupitelů paralyzuje. To už tu 
také bylo. Jen silný volební subjekt 
a silná koalice vedou ke stabilitě 
a prosperitě, protože pak není 
prostor na politiku, ale prostor pro 
odvedení velkého kusu práce 
pro všechny občany.

Josef Pátek, zastupitel

ODS
Zastupitelé zvolení za ANO 2011 se 
k tématu nevyjádřili.

ANO 2011
Pro naroubování přímé volby sta-
rostů na současný volební systém 
nejsme. Zdůvodnění? Vysoká prav-
děpodobnost, že by to vedlo k více 
než stresující a současně nefunkční 
personální konfiguraci nejužšího 
vedení měst (rada města, zastupi-
telstvo). Ze starostů by se tak mohli 
stát pouzí „hladiči hlaviček“,  
kteří se starají jen o vnější pozlátko,  
a nikoliv o skutečné problémy měs-
ta (pomíjíme fakt, že jsou města, 
kde tomu tak je i v současnosti). 
Naše názory na různá další témata 
najdete na FB:  
PRO Č – Pro Čelákovice.

Zdeňka Tichá, zastupitelka

PRO Č

Zastupitelka zvolená za KSČM se  
k tématu nevyjádřila.

KSČM
Zastupitelka zvolená za SNK Naše 
Čelákovice se k tématu nevyjádřila.

SNK Naše Čelákovice
Přímá volba starostů? Na malé 
vesničce, kde se všichni dobře 
znají, bych byl hnedle určitě pro, ale 
ve větších městech, za sebe říkám, 
alespoň prozatím, spíše ne. Zde 
se totiž volič rozhoduje převážně 
podle úsměvu kandidáta, planých 
předvolebních slibů či barvy  
jeho kravaty na plakátu. Bohužel 
u nás nejsme ještě natolik vyzrálí, 
abychom byli schopni rozlišit, co 
by bylo pro město, potažmo pro 
dobro věci tou nejlepší či alespoň 
optimálnější volbou. Jasným učeb-
nicovým příkladem přímé volby je 
nedávná volba prezidenta republiky. 
Závěrem musím v otázce voleb jako 
takových konstatovat, že takřka 
veškeré výsledky „českých voleb“ 
jsou zejména v posledních měsících 
smutným odrazem naší nevyzrálé  
a rozpolcené společnosti. Jde zde  
o to, že pokládám za velice znepo-
kojující a až takřka alarmující fakt, 
že soudem právoplatně uznaný 
slovenský agent StB zastává, po 
opětovném jmenování prezidentem 
Zemanem, vrcholný post, a to funk-
ci předsedy vlády České republiky. 

Tomáš Janák, zastupitel

TOP 09
Ne. Chápu populisty Okamuru, Ba-
biše, Zemana, kteří pro to nyní tak 
horují, ale bez zásadní novely záko-
na o obcích a změny kompetencí 
mezi starostou a zastupitelstvem by 
to bylo v mnoha situacích absolutně 
nepoužitelné, nefunkční a ohrožující 
fungování samosprávy! 
V dané věci je x nezodpovězených 
otázek, např.:
- Byly by dvě kandidátky, do 

zastupitelstva a na starostu?
- Může kandidovat osoba jen na 

starostu, a ne do zastupitelstva?
- Starostu by neodvolávalo zastu-

pitelstvo, ale jen voliči? Kdy, za 
jakých podmínek?

- Starosta by nebyl součástí vládnoucí 
koalice, co by asi prosadil? Nic. Vždy 
by ho zastupitelstvo přehlasovalo.

- Starosta by podepisoval a zodpo-
vídal za věci, s kterými by nesou-
hlasil, ale musel by je dělat, pro-
tože tak zastupitelstvo rozhodlo? 
Jak dlouho by ho to bavilo?

- Mohl by starosta sám odstoupit? 
Asi ano, ale co když ti další z kan-
didátky už o tento post nebudou 
mít zájem? Další volby starosty?

Bude se vám klidněji spát, když 
starosta bude volen vámi, a ne 
zastupitelstvem J?

Petr Bařina, zastupitel

ČSSD

Jste pro přímou volbu 
starostů obcí?

????
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Zemědělská krajina 
v Polabí

Polabím se nazývá pruh území podél řeky Labe mezi městy Jaroměř a Lovosice. Jde o ne-
formální označení území bez přesného územního vymezení, které se často označuje jako  
Polabská nížina. Je zde kvalitní půda a příznivé klimatické podmínky, proto je oblast inten-
zivně zemědělsky využívána. Část dolního Polabí je označována souslovím Zahrada Čech.

Výřez z doplňujících průzkumů a rozborů z připravovaného Územního plánu Čelákovic – ochrana přírody a krajiny 
v části k. ú. Sedlčánky – zachycující přírodní rezervaci Hrbáčkovy tůně, tůň Kozí chlup či Nivu Labe u Čelákovic 
a Přerova. Zdroj: Jitka Fikarová

Řeka Labe je jednou z největších řek a vodních 
cest v Evropě. Pramení v Krkonoších na severu 
Čech, protéká Polabskou nížinou do Německa 
a ústí do Severního moře. Labe je dlouhé 1 094 
km (v Česku 371 km) a jeho povodí má rozlohu 
148 268 km2 (v Česku 49 933 km2). Údolí řeky od 
Jaroměře, kde se do Labe zleva vlévá řeka Úpa, 
se postupně výrazně rozšiřuje a až po soutok 
s Ohří u Litoměřic se obecně nazývá Polabím. 
Zemědělskou krajinu v našem domově utvářela 
především řeka Labe, která úrodnými nánosy 
zkvalitnila půdu, ale zároveň častými povodně-
mi přidělala našim předkům existenční starosti. 
Obdivuhodná regulace Labe ve 30. letech minu-
lého století zásadním způsobem tento problém 
vyřešila. O potřebné úpravě Labe se důrazně 
hovořilo již za vlády Karla IV. i koncem 19. sto-
letí. Dílčí úpravy se v průběhu let konaly, např. 
přeložení soutoku Labe s Jizerou k Lázním 
Toušeni, do té doby Jizera vtékala do Labe na-
proti brandýskému zámku. Velkou část v okolí 
našeho města zaujímaly vodní plochy (lov ryb) 
a mokřady, na kterých se pásl dobytek, a vrby 
na březích Labe byly využívány jako zdroj proutí 
pro košíkářství.
Původní Labe tvořilo meandry, slepá ramena 
a tůně. Dále byly v krajině lužní lesy a rybníky. 
Již zmíněný císař Karel IV. nakázal stavět rybní-
ky, aby byl dostatek ryb a vodních par. V okolí 

Čelákovic jmenujme Podvinský rybník směrem 
k Mochovu, dále Na Pekle a k Přerovu nad La-
bem rybník Netušil. Je neuvěřitelné, jakou „vod-
ní paměť“ má krajina. Na místě bývalých rybníků 
jsou často vidět čápi.
Do 1. světové války byly vesnice energeticky 
soběstačné. Vyrobené potraviny a krmení pro 
zvířata pokryly spotřebu. Přebytečné seno se 
prodávalo četnictvu, vojsku, poště, pivovarům. 
Pěstovaly se obiloviny, brambory asi na 30 % 
půdy (zde je třeba zdůraznit, že na rozdíl od 
Vysočiny se jednalo o brambory rané), které se 
exportovaly do Prahy. Dále pícniny, zelí, okurky, 
v menší míře čočka, hrách, tuřín, cibule, česnek.
Pěstování cukrové řepy se rozšířilo do Čech až 
po napoleonských válkách. Tato plodina vyža-
duje těžší půdu, takže v okolí Čelákovic, kde 
převažuje písčitá půda, se pěstovala na menší 
ploše. Koncem 19. století se stalo pěstování 
cukrové řepy finančně výhodné a v našem oko-
lí nastal doslova rozmach cukrovarů – Toušeň, 
Jirny, Litol, Úvaly, Kostelec nad Labem, Mo-
chov.
Následný rozvoj polního hospodářství znamenal 
zánik rybníků a částečné vytvoření nové země-
dělské krajiny. V 19. století se Čelákovice staly 
známé svým košíkářstvím. Základní surovina 
proutí rostla na březích Labe a postupem se 
také měnila v zakládané prutníky. V samotných 

Čelákovicích se živilo košíkářstvím až 250 lidí, 
jejich výrobky se expedovaly do celé Evropy, 
například ve Švýcarsku se prodával koš známý 
jako Czelakowitzer Korb.
Naše okolí je zemědělsky intenzivně využívanou 
krajinou. Po staletí je dávána přednost na vyu-
žití půdy pro polní kulturu. Do 50. let minulého 
století bylo naše okolí zajímavější a z pohledu 
lidských očí hezčí než dnes. Velký zásah do 
krajiny začal po násilném uchopení moci komu-
nisty a jejich devastování vesnického způsobu 
života. Násilné vystěhování pokrokových hos-
podářů, nucené zakládání JZD – v Čelákovicích 
v roce 1950. Meze, remízky, polní cesty, úvozy 
byly rozorávány, ničeny byly luční druhy rostlin, 
hmyzu, obratlovců. Stejně tak negativně půso-
bila extrémní chemizace. Snížily se stavy volně 
žijících zvířat, zejména zajíců a koroptví. O tvá-
ři krajiny se rozhodovalo direktivně s velikým 
politickým podtextem. Potok Výmola, který se 
vlévá do Labe v Sedlčánkách, byl v 70. letech 
20. století regulován. Jeho nádherné louky byly 
přeměněny v pole, v nedalekých Kozovazech 
v důsledku této akce zanikl rybník se dvěma 
splavy a několik meandrujících ramen. Případ-
né záplavy jsou stejné jako před jeho úpravou, 
například v roce 2013 v bývalém mlýně sahala 
voda až k zubní ordinaci mé neteře.
V roce 1961 byl cukrovar v Mochově zrušen 
a předělán na mrazírny, které ukázaly, že pěs-
tování zeleniny se daří. Vykupovaly špenát, kvě-
ták, fazolové lusky, hrášek, růžičkovou kapustu 
atd. Po roce 1989 přibyly plodiny, které jsme do 
té doby neznali nebo nebyly na trhu – čínské 
zelí, brokolice, polníček atd. Stejně jako jaho-
dové plantáže, kterým zdejší půda svědčí, vy-
hlášené jsou sedlčánské jahody. Na jaře se pole 
z velké části rozzáří žlutou barvou, která svědčí 
o intenzivním pěstování řepky.
Samotné město Čelákovice nacházející se v Po-
labí má relativně malé plošné území o rozloze  
1 587,4 ha a je tvořeno třemi katastrálními úze-
mími (viz tabulka na str. 13).
Hranice města jsou vymezeny hranicemi se 
sousedními katastrálními územími, kterými jsou 
Lázně Toušeň, Mstětice, Nehvizdy, Kozovazy, 
Mochov, Přerov nad Labem, Lysá nad Labem 
a Káraný. Zásady územního rozvoje Středočes-
kého kraje vymezují na území města Čelákovic 
prvky územního systému ekologické stability 
na nadregionální a regionální úrovni a jsou jimi 
nadregionální biokoridor Stříbrný roh – Polabský 
luh, nadregionální biokoridor Vidrholec – K68 
a regionální biocentrum Niva Labe u Čelákovic 
a Přerova. 
Na území města se nacházejí přírodní hodnoty 
Středočeského kraje, mezi které patří přírodní 
rezervace Hrbáčkovy tůně (rozloha 21 ha), lo-
kalita soustavy NATURA 2000 Káraný – Hrbáč-
kovy tůně (rozloha 380 ha), vodohospodářsky 
významné území s velkými podzemními a po-
vrchovými zdroji pitné vody, přičemž ochranné 
pásmo vodního zdroje Káraný do území města 
nezasahuje, a území s přírodními léčivými zdro-
ji, kdy je na území města lokalizováno ochranné 
pásmo lázeňského zdroje Toušeň.
Zemědělské plochy na území města tvoří vý-
hradně orná půda (48 % z celkové plochy ka-
tastru). Kvalita půdy není rovnoměrná. Těžké 
nivní půdy střídají úrodné černozemě a spraše 
přecházející v místa s písčitou suchou půdou na 
lokalitách vátých písků. Zemědělství využívá do 
značné míry zavlažování, především při pěsto-
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vání zeleniny, jahod a brambor. Na území měs-
ta jsou zastoupeny půdně bonitační jednotky 
ze skupiny černozemí a rendzin a dále skupiny 
půd na píscích a štěrkopíscích a skupina půd 
nivních poloh. Rozloha parcel určených k plnění 
funkce lesa činí na území Čelákovic pouhých 66 
ha. Jedná se především o lužní lesy na pravém 
břehu Labe a dva menší úseky lesa po pravém 
břehu potoka Výmoly.
Máme štěstí, že k našemu domovu patří nád-
herné lužní lesy, které typicky zemědělskou 
krajinu velmi „zpříjemňují“. Vyskytují se na ze-
mědělsky špatně využitelných terénech, takže 
zemědělství výborně doplňují. Zejména na jaře 
se jejich půda pokryje koberci květin a my si 
opět uvědomíme, v jak pěkném místě žijeme. 
Každého z nás by toto zjištění mělo motivovat 
k veliké pokoře a odpovědnosti ke všemu, co 
nás obklopuje.
O lužních lesích zpracovala dokument produkč-
ní filmová společnost Studionest, která zpra-
covala DVD s filmy Grado, písečné lázně, Za 
poklady středního Polabí či Čelákovice. Nový 
film Rok v polabském lužním lese, jehož dra-
maturgyní je Marie Babická, zakoupila do svého 
vysílání Česká televize a bude k vidění na pro-
gramu ČT2. Samotný film se vyráběl dva a půl 
roku a nechybí v něm záběry z okolí Čelákovic. 
Lokace, kde se natáčelo, jsou například Arazi-
movy tůně a přilehlý les Netušil v katastru Sedl-
čánek nebo přírodní rezervace Lipovka u tůně 
Grado. Režii a hudbu k projektu zabezpečil Petr 
Babický.
Okolí sousedních Nehvizd a především Mstětic 
je známo vysokou bonitou (kvalitou) půdy. Sta-
ří sedláci říkávali, že u Mstětic vložíš do země 
suchou hůl a ta se v krátkosti zazelená. Jistě 
nejsem sama, které se nelíbí zastavěnost polí 
skladovými halami. Opět připomenu naše před-
ky: „Můžeš vyrobit cokoliv na světě, ale půdu, tu 
nevyrobíš, ta je jednou provždy daná“.

Téma zpracovala
Jarmila Volfová

 Číslo Katastrální území Rozloha
 774 979 Čelákovice 897,8 ha
 619 213 Sedlčánky (Císařská Kuchyně) 464,2 ha
 619 230 Záluží u Čelákovic 225,4 ha

Zdroj: Doplňující průzkumy a rozbory – podklad pro zpracování Územního plánu Čelákovic

Letecký snímek Čelákovic zachycující krajinu v roce 1949 před scelováním pozemků. Zdroj: Vojenský geografický 
a hydrometeorologický úřad generála Josefa Churavého v Dobrušce, poskytnuto Městským muzeem v Če-
lákovicích 

Foto: Kamil Voděra



14 / zpravodaj města čelákovic

dopisy

Dne 28. února oslavil 80 let 
pan Vladimír RATHOUSKÝ  
z Čelákovic.
Všechno nejlepší, hlavně hod-
ně zdraví, přeje přítelkyně  
Miluška, vnoučata a děti.
Máme Tě moc rádi.

Pan Josef RICHTERMOC, rodák z Čelákovic, 
oslaví 5. března 80. narozeniny.
Všechno nejlepší a hodně zdraví mu přejí man-
želka Jana s celou rodinou, Beznoskovi, 
švagrová a kamaradi.

Pan Josef KHÁNSKÝ dne 15. 3. 2018 oslaví ži-
votní jubileum.
Vše nejlepší k 90. narozeninám, hodně pevné-
ho zdraví, spokojenosti, stále dobrou náladu  
a svěžest přeje výbor zahrádkářského svazu 
Čelákovice.

společenská kronika

chodíme kolem nich

Kovárny…
…místa, kam zdejší sedláci jezdívali do 50. let 
s koňmi pro nové „obutí“ a vozili ostřit radlice 
či „štelovat“ odhrnovací desky a dláta svých 
pluhů. Obdoba dnešních pneuservisů. Poslední 
z čelákovických fungujících kováren připomíná 
dnes už jen název ulice – U Kovárny. Přesto 
věřím, že mnozí z vás ji v této ulici ještě pama-
tujete a v ní u výhně či kovadliny mistra kováře 
a podkováře pana Nováčka. V našem městě 
bývala až do počátku 20. století ještě jedna ko-
várna – Procházkova – a uživily se obě. Jak by 
ne, vždyť zdejší hospodáři měli v té době kro-
mě pluhů nějakých 90 koní, což bylo 360 kopyt, 
respektive podkov, možná několikrát do roka. 
Nepočítám podkovy krav nebo volů, které ti 
chudší, koní nemajíce, museli zapřahat. Mistři 
kováři také vyráběli a opravovali mnoho jiných 
užitečných věcí pro hospodářství, domácnosti 
a město. Dům pana Procházky, na jehož dvoře 
je dnes již dávno zapomenutá a opuštěná ko-
vářská dílna, dosud stojí v Kostelní ulici. Dluž-
no připomenout, že kovárna bývala ještě ve 40. 
letech téměř v každé sousední obci. Například 
v Sedlčánkách, které tehdy ještě nebyly sou-
částí Čelákovic, koval koně pan Kvasnička.
Blíží se 12. březen, den sv. Řehoře. Nechme 
čápy, ať k nám letí přes moře, a vzhůru ke ková-
ři pro nové podkovy a naostřit radlice, protože 
znáte to – šelma sedlák, který neoře. Kdo nemá 
koně k orbě, tak musí na přezutí toho svého ple-
chového počkat až do konce března.

Ivan Vaňousek

Dům s kovárnou pana Procházky v Kostelní ulici, kolem 
roku 1905. Foto: soukromá sbírka

Dům s bývalou kovárnou pana Procházky v Kostelní 
ulici, 2017. Foto: -iv-

V pondělí 22. ledna se uskutečnil volební místní 
sněm ODS v Čelákovicích. Jeho účastníci roz-
hodli o složení pětičlenné rady místního sdru-
žení, která bude mít pro období let 2018–2020 
stejné složení jako v předchozích dvou letech. 
Předsedou byl zvolen Josef Pátek, místopřed-
sedou Petr Studnička a členy Miroslav Opa, On-
dřej Bouška a Petr Přerovský. Jednomyslně byl 
rovněž zvolen lídr čelákovické ODS do komu-
nálních voleb v říjnu 2018, kterým je současný 
starosta města Josef Pátek. 

Aleš Kužílek, člen MS ODS Čelákovice

MS ODS Čelákovice 
informuje

Góly do vlastní brány  
v Zastupitelské aréně

Při všech nedostatcích je demokracie nejna-
dějnějším způsobem řízení států, krajů i měst. 
Osvícení monarchové jsou příliš vzácní, než 
abychom na ně mohli spoléhat, a totalitní re-
žimy příliš snadno zneužitelné, než aby mohly 
správně fungovat. Jednou z bolestí současné 
demokracie je ale bohužel malý kontakt zastu-
pitelů s voliči. Komunikace mezi lidmi a jejich 
reprezentanty je oboustranně utlumená.
Zavedení rubriky Zastupitelská aréna jsem pro-
to uvítal. Je to pro naše zastupitele příležitost 
sdělovat lidem, že jim na městě stále záleží, že 
dokážou zaujímat k věcem rozumné a praktické 
postoje, že umějí hodnotit problémy srozumitel-
ně a bez stranického špičkování. Je to možnost 
spoluobčany inspirovat a získávat je pro svůj 
přístup k věcem. Jde to samozřejmě i jinak. Je 
možné zkoušet lidi otrávit negativistickou dema-
gogií s nadějí, že se ta otrávenost při volbách 
promění v hlasy a preference. Nebo je možné 
Zastupitelskou arénu ignorovat. To je bez práce 
a vždycky se dá říct, že na hloupé otázky ne-
mám čas. A nakonec také kombinace: otázku 
lze označit jako hloupou a čtenáře otrávit tvrze-
ním, že všechno je špatně.
Ale spoléhat se na automatické šíření naštva-
nosti nebo rezignace není zrovna v Čelákovicích 
dobrou taktikou. Díky svému demografické-
mu složení mají Čelákovice velký „přemýšlecí“ 
potenciál. Lidé se umějí v každodenním běhu 
zastavit a zamyslet. Ukázalo se to jasně při po-
slední volbě prezidenta. Čelákovičtí poznají, kdo 
je schopen postavit se k problému konstruktiv-
ně a kooperativně. V roce komunálních voleb 
bychom měli hledat osobnosti, kterým na nás 
a na městě záleží. Zastupitel, který ke svým vo-
ličům nemluví nebo se je snaží otrávit, může mít 
různé důvody. Z mého pohledu ale střílí góly do 
vlastní branky, ať už si je zdůvodní jakkoli.

Jan Volín

Oprava tiskové chyby
(č. 2/2018 str. 13, rubrika Co nového ve městě 
– Loona Dance)
V textu je omylem uvedeno: „Cena hodiny je 
220 Kč“. Má být: „Cena lekce je 220 Kč.“

II. Hasičský ples
V sobotu 27. ledna se uskutečnil již v pořadí II. 
Hasičský ples SDH Čelákovice.
Když jsme se v loňském roce rozhodli obnovit 
tradici hasičských plesů, nikdo z nás netušil, do 
čeho jdeme. Osud tomu chtěl a my již při přípra-
vách prvního plesu narazili na žádost o finanční 
pomoc pro nemocnou Kačenku. Holčičku, kte-
rá trpěla vrozenou nemocí SMA. Protože o tuto 
pomoc žádal její strýc, který je také hasičem, 
věděli jsme, že musíme a hlavně chceme po-
moci. Tím vznikla myšlenka každý ples věnovat 
někomu, kdo to potřebuje. Sbor se rozhodl vě-
novat částku 5 000 Kč a z každé prodané vstu-
penky věnujeme 10 Kč.
V letošním roce jsme vybrali chlapečka Adám-
ka, který po banální operaci krčních a nosních 
mandlí zůstal vzhledem k nevratnému poško-
zení mozku upoután na lůžko. Jeho rodiče jsou 
spojeni se složkami IZS, a proto naše volba byla 
jasná. Když jsme oslovili rodiče Adámka s tím, 
že bychom jim rádi alespoň částečně pomoh-
li, setkali jsme se s obrovským překvapením 
a hlavně pokorou a upřímnou radostí. Díky hoj-
né účasti na plese jsme mohli v průběhu večera 
tatínkovi Adámka předat darovací šek na část-
ku 23 000 Kč. Pokud i vy chcete pomoci dobré 

věci, přijďte 19. ledna 2019 na III. Hasičský ples 
a podpořte nás v této započaté tradici.

Monika Šturmová, členka SDH Čelákovice

Velitel jednotky SDH Čelákovice Jiří Hanzl předává šek 
na částku 23 000 Kč. Foto: archiv sboru



pondělí 30. 4. / 18.00 hod. / zahrada M
DDM

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
průvod v m

askách s M
DDM

čtvrtek 3. – úterý 29. 5. / M
ěstská knihovna

AFRIKA
Výstava fotografií M

arkéty Klím
ové v dětském

 oddělení ve výpůjčních 
hodinách knihovny.

pátek 4. 5. / 20.00 hod. / Kulturní dům
ČECHOM

OR
koncert, vstupné: 390 Kč/stání, 490 Kč/sezení

úterý 8. 5. / 13.00 hod. / Kostelní ulice
VYSAZENÍ STROM

U REPUBLIKY
u sochy sv. Jana Nepom

uckého

úterý 8. 5. / 14.00 hod. / nám
ěstí 5. května

PIETNÍ AKT
U příležitosti státního svátku ukončení 2. světové války položí  
zástupci m

ěsta květiny u pom
níku padlých. 

úterý 8. 5. / 14.30 hod. / budova radnice
FOTO

GRAFIE JANY VONDRÁČKOVÉ
vernisáž výstavy v Galerii na schodech

úterý 8. 5. / 15.00 hod. / nám
ěstí 5. května

M
R. ELASTIK A SESTRY HAVELKOVY

prom
enádní koncert s dobovou m

ódní přehlídkou. 

čtvrtek 10. 5. / 17.00 hod. / Kulturní dům
VESELÁ TROJKA
Pavla Kršky – koncert

pátek 11. 5. / 15.00–22.00 hod. / areál tvrze, M
ěstská  

knihovna
M

UZEJNÍ NO
C

Kom
entované prohlídky, divadelní představení Zborov (17.00 hod.)  

v nastudování Divadýlka na dlani M
ladá Boleslav, jazz a sw

ing první 
republiky hudební skupiny „Blue star kvartet“ (19.00 hod.), občerstve-
ní a další překvapení. V knihovně (13.00–18.00 hod.) kvíz o životě  
v 1. republice.

sobota 12. 5. / 18.00 hod. / Kulturní dům
M

UZEJNÍ NO
C

Klubová film
ová noc s prom

ítáním
 válečných film

ů – Plukovník Švec, 
Signum

 Iaudis, Stezky slávy a výstavou legionářské výstroje  
a uniforem

.

neděle 13. 5. / 14.00 hod. / restaurace Na Vošverku
JARNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
Tradiční posezení seniorů při hudbě, sledování připravených video 
prezentací a vzájem

né diskusi.

neděle 13. 5. / 16.00 hod. / Husův sbor
KONCERT KE DNI M

ATEK

středa 16. 5. / 8.30, 10.15, 19.30 hod. / Kulturní dům
SETKÁNÍ V PARKU ANEB PŘÍBĚHY STARÉ LAVIČKY
Představení žáků tanečního oboru ZUŠ Jana Zacha, dopoledne pro 
školy, večer pro veřejnost. 

čtvrtek 17. 5. / 19.00 hod. / Kulturní dům
BEZ PŘEDSUDKŮ
Divadelní hra, v hlavních rolích Pavel Zedníček a Jana Paulová, vstupné: 
320 Kč.

sobota 19. 5. / 8.00–20.00 hod. / Kulturní dům
ČELÁKOVICKÁ DUBĚNKA
14. ročník nepostupové taneční soutěže určené am

atérským
 tanečním

 
kolektivům

 a začínajícím
 kroužkům

 pořádaná M
ěstským

 dom
em

 dětí  
a m

ládeže Čelákovice, p. o.

neděle 20. 5. / 8.00–11.00 hod. / chovatelský areál,  
Stankovského 1774
PRODEJNÍ BURZA
především

 akva-tera, s m
ožností využít chovatelské poradny

úterý 22. 5. / 9.30 hod. / Kulturní dům
O STATEČNÉ KÁČE
Pohádka pro M

Š a volně příchozí, vstupné: 40 Kč. 

sobota 26. 5. – neděle 24. 6. / M
ěstské m

uzeum
M

ALÝ SALÓN 2018 – ČESKOM
ÁNIE

Výstava výtvarného oboru ZUŠ Jana Zacha Čelákovice přístupná  
ve výstavní síni m

uzea denně 9.00–12.00 hod a 13.00–17.00 hod. 
V sobotu 26. 5. od 10.00 hod. vernisáž výstavy. 

pátek 1. 6. / 14.00–17.00 hod. / zahrada M
DDM

JAK SI HRÁLY NAŠE BABIČKY
O

slava M
ezinárodního dne dětí – hry, soutěže, zábava, dílny a ukázky 

řem
esel. 

sobota 9. 6. / 13.00–22.00 hod. / nám
ěstí 5. května 

VII. SETKÁNÍ NA NÁM
ĚSTÍ

Vystoupí O
lym

pic, Pavel Callta, Děti ráje, Tom
áš Linka, Lucie Revival  

a další.

sobota 9. 6. / 14.00 hod. / park Na Zájezdě, Sedlčánky
KTERÝ „KOTLÍKOVÝ GULÁŠ“ BUDE NEJLEPŠÍ
Jednotlivci nebo i tým

y se utkají v soutěži ve vaření kotlíkového guláše. 
Podm

ínkou účasti je závazná přihláška do 31. 5. 2018 na e-m
ailu:  

osadnivyborsedlcanky@
seznam

.cz.

Zm
ěna program

u vyhrazena.
Aktuálně na w

w
w.celakovice.cz (kalendář akcí ve m

ěstě)

"

"
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V ČELÁKOVICÍCH 
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Novoroční koncert města Čelákovic

V úterý 13. února večer Čelákovice zahájily Novoročním koncertem města oslavy stého výročí vzniku samostaného 
československého státu. Toto jubileum si budeme připomínat po celý rok v rámci oslav „Český rok 2018 – 100 let 
republiky v Čelákovicích“.
Kulturním domem tentokrát zněla vážná hudba, a to v provedení Komorní filharmonie Pardubice. Těleso řídil japon-
ský dirigent Chuhei Iwasaki.

Dirigent Chuhei Iwasaki a sólistka Anna Paulová při klarinetovém koncertu A dur Wolfganga Amadea Mozarta. Dále zazněly skladby Jiřího Antonína Bendy – Symfonie pro 
smyčce B dur, Triumfální symfonie E dur Bedřicha Smetany a na závěr Česká suita D dur Antonína Dvořáka. Foto: Jiří Suchý
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základní škola
J. A. Komenského 414, Čelákovice
tel.: 326 998 211
e-mail: info@zscelakovice.cz
http://www.zscelakovice.cz

Ve škole se pořád něco 
děje…

Projekt Setkávání
Náš celoroční projekt zaměřený na setkávání 
s lidmi, kteří mají trochu ztíženou cestu živo-
tem, dál pokračuje. Na jaře školní družina při-
vítá nevidomou paní Komárkovou se psem Or-
kou a společně zažijí zajímavé odpoledne plné 
her. Navázali jsme spolupráci s Pečovatelskou 
službou města a budeme se snažit zpříjemnit 
a zpestřit život zdejším seniorům. A oni zase 
nám. Jednáme s ředitelkou a spolupráce v brz-
ké době se již rýsuje.

Oslavy 100. výročí republiky
V rámci oslav tohoto výročí žáci 2. stupně na-
vštívili několik programů na pražském Vítkově. 
Ať již program Český lev se probouzí – soutěže 
pro školy, tak také program k expozici Křižovat-
ky české a československé státnosti nazvaný 
Československé legie. Připravujeme výstavu 
Dějiny věcí – děti sepíší příběh starých předmětů 
denní potřeby, které získají od svých příbuzných. 
Chystáme se na školní vystoupení tříd nazvané 
Písně desetiletí, kdy si žáci připomenou charak-
teristické melodie jednotlivých dekád – např. pís-
ně Osvobozeného divadla, Semaforu atd. Připra-
vujeme Malou galerii osobností republiky a starší 
žáci i přednášky pro děti 1. stupně o prezidentu 
Masarykovi. Akcí je daleko víc a velké podě-
kování patří paní učitelce Svobodové, která po  
celý rok tento projekt řídí a zajišťuje jednotlivé 
akce.

Oxford – za výukou i poznáním
V závěru letošního školního roku budou mít 
možnost čtyři desítky žáků naší základní školy 
a 12 dětí z Kamenky navštívit Oxford, stopa-
desátitisícové městečko ležící na řece Temži, 
které je známé především díky univerzitě zalo-
žené ve 12. století, jež je dnes považována za 
jednu z nejprestižnějších univerzit na světě. Pod 
univerzitu také spadá většina turisticky atraktiv-
ních památek, z nichž mnohé hodláme navští-
vit. V plánu ovšem máme i návštěvu Londýna, 
Stradfordu, Windsorského královského paláce 
a Stonehenge. Dopoledne budou tradičně vě-
nována výuce angličtiny, a tak se už nyní může-
me těšit na první červnový týden.

Přípravy na oslavu 50. výročí otevření školy
S předstihem již vytváříme tým, jehož úkolem 
bude řízení oslav 50. výročí založení naší ško-
ly. Nápady v hlavách již máme, nechceme ale 
prozrazovat podrobnosti. Tyto oslavy ve škole 
proběhnou v roce 2019, chceme být ale dob-
ře připraveni a chceme, aby oslavy tak velké 
školy v regionu byly důstojné a přilákaly zájem 
široké veřejnosti. Včas a průběžně vás budeme 
prostřednictvím webových stránek a facebooku 
informovat.

vedení školy

ZÁPIS k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 
2018/2019

proběhne ve všech mateřských školách zřízených 
městem Čelákovice

ve dnech 2. a 3. května 2018 od 8.00 do 16.00 hod.
Formuláře k zápisu jsou k vyzvednutí od úterý 3. do pátku 6. dubna 2018 v:
n MŠ J. A. Komenského 1586 v době od 7.00 do 8.30 hod. u hospodářky na pavilonu C; od 14.30 

do 16.30 hod. ve třídě A3 na pavilonu A.
 Den otevřených dveří v MŠ proběhne 10. dubna od 15.00 do 18.00 hod.
n MŠ Přístavní 333 v době od 8.00 do 10.00 a od 14.00 do 16.00 hod., a to na obou pracovištích: 

hlavní budova v ulici Přístavní 333 a detašované pracoviště Sluníčko v ulici J. A. Komenského 
2071. V této době je také možnost prohlídky školy na obou budovách.

n MŠ Rumunská 1477 době od 8.00 do 10.00 hod. a od 14.30 do 16.30 hod. v hospodářském 
pavilonu.
Den otevřených dveří v MŠ proběhne 19. dubna od 16.00 do 18.00 hod.

U zápisu rodiče předloží vyplněnou žádost, vyjádření dětského lékaře, rodný list dítěte,  
občanský průkaz, případně potvrzení o trvalém pobytu dítěte.

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se řídí podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) 
a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, obecně závaznou vy-
hláškou E 2/2016 města Čelákovic, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených 
městem Čelákovice, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

K zápisu pro školní rok 2018/2019 stanovují ředitelky škol tato kritéria pro přijetí dětí:
n Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání, s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu 

v Čelákovicích, podle § 34a odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (děti pětileté a děti 
s odkladem povinné školní docházky), seřazené od nejstaršího po nejmladší;

n děti, které dosáhnou k 31. 8. 2018 nejméně třetího roku věku, s trvalým pobytem v příslušném 
školském obvodu v Čelákovicích, seřazené od nejstaršího po nejmladší;

n děti, které mají místo trvalého pobytu v Čelákovicích, seřazené od nejstaršího po nejmladší, do 
naplnění kapacity mateřské školy.

mateřská škola
J. A. Komenského 1586, Čelákovice
tel.: 326 741 347
e-mail: komenskeho.ms@seznam.cz
http://msjak.cz

Srdce pro mou vlast dětí z MŠ J. A. Komenského. Foto: 
archiv školy

Návštěva na radnici
Dne 26. ledna se děti ze třídy Šnečků vyda-
ly předat svůj výrobek „Srdce pro mou vlast“ 
panu starostovi. Srdcem si připomínáme oslavy 

100 let vzniku samostatného československé-
ho státu. Pan Pátek nás mile přivítal v obřadní 
síni a ukázal nám závěsný znak, který užívá při 
významných příležitostech, výroční cenu měs-
ta, masopustní právo, kterým povoluje vstup 
masek do města v době masopustu, a pověděl 
nám pohádku o tom, jak vznikl znak města Če-
lákovic.
Srdce jsme vyrobili do soutěže „Srdce s láskou 
darované“. Do stejné soutěže zaslaly „Srdce pro 
babičky a dědečky“ i děti ze třídy Motýlků, které 
ho věnovaly v rámci spolupráce našim senio-
rům. Pro obě srdce můžete hlasovat na strán-
kách http://srdce.age-management.cz.

Hana Henyšová, ředitelka

Základní škola
 J. A. Komenského 414,

příspěvková organizace,
přijme od 1. září 2018 učitele/ku:

n pro 1. stupeň – vzdělání dle zákona  
č. 563/2004 Sb.;

n pro 2. stupěň s aprobací matematika  
a fyzika.

Bližší informace na tel.: 326 998 211,
nebo e-mailu: info@zscelakovice.cz.
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ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Zápis budoucích prvňáčků na školní rok 2018/2019 se bude konat na obou základních školách 
zřízených městem Čelákovice ve:

čtvrtek 5. dubna 2018 od 13.00 do 17.00 hod.
a pátek 6. dubna 2018 od 13.00 do 16.00 hod.

Pokud uvažujete pro své dítě o odkladu školní docházky, vyřiďte si včas doporučení z pedagogic-
ko-psychologické poradny a od dětského lékaře nebo klinického psychologa a přineste je s sebou 
už k zápisu.
Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012, a to i v případě žádosti o odklad. 
Dle školní zralosti děti nastoupí do školy, nebo jejich zákonní zástupci požádají o odklad školní 
docházky.
Bližší informace najdete na webových stránkách:
n Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace
 www.zscelakovice.cz
n Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace
 www.kamenka-celakovice.cz

Naši talentovaní studenti 
získali podporu 

Akademie věd ČR
Studentské vědecké stáže projektu Akademie 
věd ČR Otevřená věda jsou určeny pro studen-
ty středních škol z celé České republiky. Stáže 
jsou dvanáctiměsíční a probíhají na vědeckých 
pracovištích Akademie věd ČR od ledna 2018 
do prosince 2018 (včetně letních prázdnin) pod 
vedením lektorů z řad vědecko-výzkumných 
pracovníků ústavů Akademie věd ČR. 
Do letošního ročníku Otevřené vědy se přihlá-
sili i studenti našeho gymnázia. Do výběrového 
řízení předkládali především osvědčení o svých 
znalostech (diplomy, jazykové certifikáty, refe-
rence…), podrobné zdůvodnění své motivace  
a věcnou argumentaci pro svůj zájem na řešení 
zvoleného tématu.
Dva naši studenti byli vybráni jako vhodní kan-
didáti a již pracují se svými lektory na pracoviš-
tích Akademie věd ČR. Jejich kompetence byly 
hodnoceny velmi dobře a našemu gymnáziu se 
dostalo uznání i v mezinárodním kontextu (jed-

gymnázium
J. A. Komenského 414, Čelákovice
tel.: 326 929 011
e-mail: info@gymnacel.cz
http://www.gymnacel.cz
Fakultní škola FF UK

základní umělecká
škola jana zacha
Vašátkova 343, Čelákovice
tel.: 326 991 260
e-mail: info@zuscelakovice.cz
http://zus.celakovice.cz

Okresní přehlídka  
tanečních oborů

Ve středu 14. února se konala v naší škole sou-
těžní Okresní postupová přehlídka tanečních 
oborů ZUŠ vyhlášená MŠMT. O dvě postupová 
místa do krajského kola se anonymně ucházelo 
celkem třináct choreografií z pěti škol v okrese 
Praha-východ, a to ZUŠ Brandýs n. L. – St. Bo-
leslav, Říčany, Klecany, Velké Popovice a Čelá-
kovice. Soutěžilo se v oboru současný a lidový 
tanec. Tříčlenná odborná porota udělila tzv. zla-
té pásmo s postupem do krajského kola dvěma 
choreografiím ze ZUŠ Čelákovice. Taneční duet 
„Jednou si tě vezmu za ženu“ v bezprostředním 
hravém podání Alenky Kubáňkové a Jakuba Ze-
zuly ocenila ještě Zvláštním oceněním za vtip-
nou choreografii a skladbu „Do klidu z neklidu“ 
v podání tanečnic II. stupně Zvláštním oceněním 
za vyváženou choreografii ve všech složkách. 
Dále porota udělila ceny a stříbrná a bronzová 
pásma několika dalším choreografiím. Krajská 
přehlídka se koná v dubnu v divadle v Kolíně.
Oběma postupujícím choreografiím blahopřejeme!

Alena Smržová, vedoucí tanečního oboru

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).

Čekají vás plesy 
a rockové koncerty

Březen v Kulturním domě bude ve znamení ple-
sů a rockových koncertů. Prvním březnovým 
ples bude Reprezentační ples města Čeláko-
vic, který se koná v sobotu 3. března. Tradiční  
plesová událost, letos ve stylu 1. republiky, 
přináší vynikající Slováčkův Big Band, před-
tančení Marka Dědíka a vystoupení Světlany  
Nálepkové.
Bude následovat Ples míčových kouzelníků  
(16. března) a Opravdový taneční ples (17. břez-
na) s omezenou kapacitou, koncipovaný tak, 
aby milovníci společenských tanců měli na par-
ketě dostatek prostotu.
Plesovou sezonu pomyslně uzavírá Maškarní 
ples, kterým provedou domácí kapely Dekame-
ron Band a Feferon. Ten se koná 24. března.
Březen bude bohatý i na rockové koncerty. 
V pátek 9. března zahrají v Kulturním domě Co-
cotte minute a slovenští Bijouterriér a o 14 dní 
později (23. března) legendární hospodská ka-
pela Tři sestry.
Milovníkům divadla přinášíme bláznivou kome-
dii Natěrač (26. března) a nezapomněli jsme ani 
na děti – v neděli 25. května zveme na Dětský 
karneval v podání divadla Kejkle. 
Kompletní program, detailní informace k akcím 
a předprodeje najdete na našich webových 
stránkách (viz kontakty výše).

Tomáš Staněk, ředitel

na ze stáží z oblasti přírodních a technických 
věd probíhá v mezinárodním týmu v anglickém 
jazyce).
Jsme fakultní školou FF UK – zahájili jsme de-
sátý rok spolupráce. Spolupráce s Filozofickou 
fakultou UK je skvělá příležitost, jak získat nej-
čerstvější informace nejenom o možnostech 
vysokoškolského studia pro naše studenty, ale 
přináší též možnosti využití potenciálu odborní-
ků ve vzdělávací činnosti gymnázia. Obě strany 
projevují vůli spolupracovat na základě vzájem-
né prospěšnosti.                         Tým Gymnázia

Přednáška studenta FF UK v Praze. Foto: archiv Gym-
názia
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městské muzeum
Na Hrádku 464, Čelákovice
tel.: 326 991 556, fax: 326 991 192
e-mail: info@celmuz.cz
http://www.celmuz.cz

Restaurování hasičské 
stříkačky

Koncem minulého roku padlo rozhodnutí o uvol-
nění financí za účelem zrestaurování hasičské 
stříkačky, kterou návštěvníci muzea vídali po 
mnoho let poněkud smutně a opuštěně parkují-
cí pod přístřeškem na nádvoří čelákovické tvrze. 
Počátky činnosti hasičského sboru v Čeláko-
vicích se datují do roku 1880, fungovat začal 
v následujícím roce. Již tehdy disponoval měs-
tem věnovanou hasičskou stříkačkou, na jejíž 
(ne)kvalitu si ovšem hasiči oprávněně stěžovali, 
a v roce 1881 byla za pomoci Rolnické pojišťov-
ny pořízena nová stříkačka od smíchovské fir-
my Smékal. Ta po deseti letech (1891) přestala 
dostačovat a byla prodána do Záluží s tím, že 
se současně zakoupila pro Čelákovice stříkačka 
nová, také od firmy Smékal. Nepoužívala se jen 
k hašení požárů, ale sloužila např. i k improvizo-
vanému slavnostnímu vodotrysku při církevních 
průvodech.
Provedením znovuoživení hasičské stříkačky 
byla pověřena restaurátorská dílna Jiřího Češky, 
sídlící na zámečku ve Zbenicích v příbramském 
okrese. Tuto čtyřkřídlou stavbu s malým uzavře-
ným nádvořím na místě staré tvrze nechal posta-
vit roku 1626 tehdejší místopísař Království čes-
kého Vilém Šléglovský ze Sicendorfu v pozdně 
renesančním slohu. Přes různé další majitele se 
zámek dostal roku 1805 do rukou rodu Schwar-
zenbergů, kteří jej vlastnili bezmála sto padesát 
let. Po půl století bolševické devastace koupil 
to, co zbylo, právě restaurátor Jiří Češka, jenž 
bezodkladně zahájil záchranné práce nutné pro 
přežití a zachování této zajímavé stavby. Mimo 
jiné se mu podařilo objevit, vykopat a zrestau-
rovat kamenný můstek vedoucí přes zasypaný 
příkop ke vstupu do zámečku.
Ten v současnosti slouží nejen jako restaurátor-
ská dílna, ale je také místem pořádání rozličných 
kulturních akcí a v neposlední řadě též soukro-
mým „muzeem a depozitářem“ – pan Češka je 
totiž v pravém slova smyslu milovníkem staro-
žitností. Tolikero nejrůznějších hodin, hodinek, 
nábytku, obrazů, vah, šicích strojů, holeb a čert-
ví čeho všeho ještě pohromadě hned tak někde 
neuvidíte. Krásné staré věci Jiří Češka nejen 
obdivuje očima a hlavou, ale hlavně se je nebál 
vzít do rukou a naučil se je kvalitně restaurovat, 
čehož dokladem jsou prestižní zakázky jak z tu-
zemska, tak ze zahraničí. 
Přistupme nyní k popisu vlastního restaurová-
ní, které bylo po celou jeho dobu fotograficky 
dokumentováno. Nejprve bylo třeba stříkačku 
kompletně rozebrat a nepoužitelné díly nahra-
dit jejich přesnými kopiemi (to se týká hlavně 
dřevěných částí, kopie jsou též z jasanového 
dřeva a jsou patinovány do vhodného odstínu 
a napuštěny ochranným olejem). Konstrukční 
díly jako nápravy či nosné pásoviny byly zba-
veny koroze a nově opatřeny červeným nátě-
rem. Pístové čerpadlo bylo rozebráno, mosazné 

díly chemicky vyčištěny, vyleštěny a opatřeny 
ochranným lakem proti oxidačnímu tmavnu-
tí. Do pístů byla vsazena nová kožená těsnění 
a bylo provedeno zalícování do mosazných vál-
ců. Podle předlohy z dokumentace obdobných 
stříkaček byla zhotovena nedochovaná proud-
nice a současně byl vyroben nový čep páky 
pumpy, neboť původní byl zcela zkorodovaný. 
Samostatně byl chemicky očištěn spojovací 
materiál (šrouby a matice) přípravkem Noverox, 
na který je možno dále nanášet ochranné tme-
ly a barvu. Závěrečnou fází restaurování bylo 
opětné sestavení jednotlivých částí stříkačky do 
funkčního a esteticky sladěného celku.
Naše inspekční cesta do Zbenic, spojená 
s vrácením nedávno skončené výstavy o Jose-
fu Čapkovi jejímu zapůjčiteli, tedy Památníku 
Karla Čapka ve Strži u Dobříše, dopadla nad 
očekávání příznivě. Ubezpečili jsme se, že re-
staurování naší hasičské stříkačky je v rukou 
povolaných. Brzy se o tom budete mít možnost 
přesvědčit i vy.
Přestože si pisatel těchto řádků plně uvědomu-
je relativnost povzdechů nad úrovní současné 
generace (v tomto ohledu se historie neustále 
opakuje, každá starší generace takto soudila 
o každé mladší generaci), neodpustí si na závěr 
ventilovat svou lítost nad tím, že lidí formátu Ji-
řího Češky kvapem ubývá a po zručných násle-
dovnících není zatím ani vidu ani slechu…

hrg

Čelákovický hasičský sbor a stříkačka na snímku z roku 
1894. 

Stav části stříkačky před restaurováním.

Znovuoživené díly hasičské stříkačky.

Zámeček ve Zbenicích, sídlo restaurátorské dílny Jiřího 
Češky. Foto: archiv muzea

Poznámka redakce:
V minulém čísle Zpravodaje byla na str. 17  
u textu Esej „Příběh meče“ publikována foto-
grafie s popiskem „Meč vikinské provenience –  
z druhé poloviny desátého století po Kristu. Vy-
staven byl v rámci Muzejní noci v roce 2016.“
Vystaven však byl v té době jiný meč a fotogra-
fie použitá redakcí byla pouze ilustrativní a po-
pisek neodpovídající.

OMALOVÁNKA
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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

Březen – měsíc čtenářů
Každý rok se naše knihovna připojuje k celo-
státní akci knihoven Březen – měsíc čtenářů. 
Vždy se snažíme připravit pro své čtenáře za-
jímavé akce a vylepšení našich služeb. Letos 
v březnu spustíme novou službu, půjčování 
elektronických knih. Ve spolupráci s firmou 
Palmknihy – eReading, s. r. o., a správcem na-
šeho knihovního programu firmou Lanius jsme 
propojili nabídku e-knih s on-line katalogem 
Carmen a domluvili pro naše čtenáře možnost 
bezplatné výpůjčky vybraných e-knih z široké 
nabídky různých nakladatelství, a to i takových, 
které nemáme fyzicky ve fondu. Takto vypůjče-
né elektronické knihy bude možné stáhnout do 
všech zařízení se systémem Android nebo iOs 
pomocí speciální aplikace od firmy eReading. 
Podrobný návod naleznete na našich webo-
vých stránkách.
Zároveň s touto službou zpřístupníme našim 
čtenářům databázi zdigitalizovaných titulů 
českých klasiků a dalších elektronických doku-
mentů z fondu Městské knihovny v Praze.

Helena Marvanová

Proč mi nejde zhubnout?
S vlastními zkušenostmi s hubnutím bez diet, 
pilulek a hladu se s vámi podělí na přednášce 
Hana Havlátová dne 13. března od 18.30 hod. 
v Městské knihovně Čelákovice. Také řešila 
otázky nadváhy a pak přišla na jednoduchý 
návod, jak na hubnutí, a sama říká: „Každý má 
šanci zhubnout, jen musí dát svému tělu po-
třebné podmínky.“

Lenka Herčíková

Hravé odpoledne 
s Andersenem

I když v knihovně nespíme, připravili jsme pro 
vás v rámci celostátní Noci s Andersenem dne 
23. března zábavné odpoledne pro děti i do-
spělé. Knihovna bude otevřena od 13.00 do 
17.00 hod. a pro všechny příchozí budou při-
praveny kvízy, doplňovačky a omalovánky. Při-
pomeneme si 90 let od prvního vydání knížky 

Povídání o pejskovi a kočičce, 80. výročí kresle-
ných příběhů Rychlé šípy a 180 let od doby, kdy 
Andersen napsal svou pohádku Statečný cínový 
vojáček.

Lenka Herčíková

Foto: archiv knihovny

houbařské okénko

Vzácné druhy hub 
Čelákovicka – číšenky

Podle dnes již oficiálně neplatného, ale pro 
svoji praktičnost stále používaného systému tří-
dění makromycetů (tj. velkých hub, které tvoří 
plodnice o velikosti alespoň 2 mm), jsou jednou 
z významných tříd hub gasteromycety, česky 
tzv. břichatky. Mezi nejznámější zástupce této 
skupiny hub patří všechny druhy pýchavek, 
včetně jednoho z největších druhů hub: pý-
chavky obrovské – vatovce. Dále do této sku-
piny patří i velmi známá hadovka smrdutá a její 
příbuzné nebo také hvězdovky. Jedna z méně 
známých a hlavně přehlížených skupin hub pa-
třících do této třídy jsou číšenky. Jak název na-
povídá, svým tvarem se podobají malé číši nebo 
pohárku. Zprvu jsou uzavřené, postupem času 
se otvírají. Pohárek je vyplněný malými tvrdými 
zploštělými pecičkami – peridiolami, které ob-
sahují výtrusy. Tyto pecičky jsou ke stěně po-
hárku přichyceny spirálovitě stočeným tenkým 
vláknem – funikulem. Po dopadu dešťové kapky 
do pohárku je pecička vymrštěna ven a vláknem 
se zachytí na okolní vegetaci. Výtrusy se začnou 
uvolňovat až po natrávení peciček v trávicím 
traktu býložravců. V atlasech jsou běžně uvádě-
ny tři druhy číšenek – rýhovaná, hrnečková a vý-
kalová. V Čelákovicích jsme v posledních letech 
zaznamenali výskyt dvou z nich. 
Číšenka hrnečková – z uvedených číšenek vy-
tváří největší plodnice – asi 8 až 15 mm široké 
šedohnědé pohárky s ohrnutým okrajem. Šedě 
zabarvené pecičky mají velikost asi 3 mm. Vy-
skytuje se roztroušeně, místy hojně na zbytcích 
dřeva či vegetace. Je to nejedlý druh.
Číšenka výkalová – naopak vytváří z číšenek nej-
menší plodnice – pouze 4–5 mm široké protáhlé 
pohárky. V mládí z vnějšku pýřité a nahnědlé – 
časem tmavnoucí. Černě zbarvené pecičky jsou 
pouze 1–2 mm velké. Jak název napovídá, roste 
na výkalech či silně zahnojených dřevních zbyt-
cích. Je vzácná – uvedena v Červeném sezna-
mu makromycetů ČR v kategorii EN – ohrožený 
druh. Přesto jsme zaznamenali její růst přímo 
uprostřed městské zástavby, kdy na prohnoje-
ných zbytcích dřevní štěpky vyrostlo na ploše 
cca 60 x 40 cm asi tisíc drobných plodniček této 
vzácné houby. Pochopitelně se jedná o nejedlý 
druh.

Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek, 
Spolek houbařů Čelákovice

Číšenka hrnečková, 11. 11. 2017, okraj Čelákovic. Foto: 
Miroslav Rudolf

Autorka ilustrací
Šárka Plašilová

„Narodila jsem se 4. 5. 1994 v Brandýse nad La-
bem a v Čelákovicích žiji od mala.
Kreslení se věnuji od doby, kdy jsem se naučila 
držet tužku.
Učila jsem se zde na Kamence a 9 let chodila do 
ZUŠ Jana Zacha na kroužky výtvarné výchovy.
Poté jsem studovala na SŠ obor Grafický de-
sign, kde jsem tvořila především malby a kres-
by zátiší, krajin a portrétů. Začala mě zde bavit 
i grafika, vytváření návrhů tiskovin a log.
Nyní pracuji jako grafička v reklamní společnosti 
a ve volných chvílích se věnuji kreslení i grafice 
doma.
Asi od 14 let nejraději kreslím portréty lidí, pře-
devším tužkou a pastelkami. Ráda si vyhraju  
s detaily obličeje a vlasů. 
Mám ráda realistické kresby a malby, takže se 
u portrétů vždy snažím, aby vypadaly co nejvíc 
reálně, ale pořád je co zlepšovat. :)“
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VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ
kostel Nanebevzetí Panny Marie
neděle 25. 3. Květná neděle – průvod s ratolestmi, Mše sv. 9.30 hod.
čtvrtek 29. 3. Zelený čtvrtek – Mše sv. na památku Večeře Páně 17.30 hod.
pátek 30. 3. Liturgie Velkého pátku 17.30 hod.
sobota 31. 3. Bílá sobota – Velikonoční vigilie 19.30 hod.
neděle 1. 4. Boží hod velikonoční s žehnáním jídel 9.30 hod.
pondělí 2. 4. Boží hod velikonoční – bohoslužba, posvěcení pokrmů 9.30 hod.

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
Husův sbor
neděle 25. 3. Květná neděle – připomenutí Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma 9.30 hod.
čtvrtek 29. 3. Zelený čtvrtek – poslední Večeře Páně s obecenstvím kolem stolu 17.00 hod.
pátek 30. 3. Velký pátek – Pašije, čtení Písma o utrpení a smrti Pána Ježíše 17.00 hod.
sobota 31. 3. Bílá sobota – bohoslužba se svátostí křtu dospělých 9.30 hod.
 Svátost křtu dětí 15.00 hod.
neděle 1. 4. Hod Boží velikonoční – slavnost Vzkříšení Pána Ježíše Krista 9.30 hod.

CÍRKEV BRATRSKÁ
modlitebna ve Vašátkově ulici č. p. 288
čtvrtek 29. 3. Velikonoční setkání 18.00 hod.
pátek 30. 3. Velkopáteční setkání 18.00 hod.
neděle 1. 4. Velikonoční bohoslužba 9.30 hod.
 Společná velikonoční vycházka (nejen) pro rodiny s dětmi 14.00 hod.

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
modlitebna Církve bratrské ve Vašátkově ulici č. p. 288
neděle 25. 3. Květná neděle – bohoslužby 14.00 hod.
neděle 1. 4. Velikonoční neděle – bohoslužby s večeří Páně 14.00 hod.

Velikonoční řehtání v Jiřině
Mnoho původních velikonočních zvyků a obyčejů se dodržuje i v současnosti. Většina z nich má 
nějaký symbolický význam, který vychází z kulturních i náboženských tradic, pověr a pranostik. Ve-
likonoce jsou především na vesnicích a v menších městech stále ještě významnou kulturní a spo-
lečenskou událostí, při které se baví všichni bez rozdílu věku. Součástí velikonočních svátků jsou 
i zvyky a tradice a je dobře, že mnoho se jich stále udržuje.
Řehtačky a klapačky nahrazovaly – a někde občas ještě stále nahrazují – zvony, které naposledy zní 
při mši na Zelený čtvrtek a znovu se rozeznívají až na Bílou sobotu. Řehtačky i klapačky jsou různé – 
malé do ruky, ale i velké, které se vozí na trakaři. Na mnoha místech je řehtání a klapání symbolickým 
vyháněním Jidáše a začíná tak, že na Zelený čtvrtek chlapci s řehtačkami a klapačkami vyběhnou po 
mši z kostela a volají: „Jidáše honíme, klekání zvoníme, přitom se modlíme…“.
U nás, v Čelákovicích v Jiřině, je řehtání již tradicí. Děti se schází na Zelený čtvrtek v 10 hodin dopo-
ledne u kapličky v Ruské ulici, odkud průvod řehtačů vychází. Děti ve stanovených časech vedeni 
pánem chodí a řehtají po celé Jiříně. Ono obejít „celou vesnici“ je dost časově náročné. Za odměnu 
potom na Bílou sobotu vybírají koledu. Děti si účast na jednotlivých řehtáních dost hlídají a za každou 
neúčast si strhávají body a podle toho si pak celou koledu rozdělují.
Přijďte i vy podpořit s dětmi tuto jiřinskou tradici, jste vítáni. A jen připomenu, nezapomeňte se na-
hlásit u pána nebo jeho pomocníka.

Adéla Dvořáková

Zelený čtvrtek – 10.00 a 16.00 hod. (sraz u kapličky v Ruské ulici).
Velký pátek – 4.00, 10.00, 14.00 a 16.00 hod. (sraz u kapličky v Ruské ulici).
Bílá sobota – 4.00 hod. (sraz u kapličky v Ruské ulici) a 8.30 hod. koleda (sraz před hospodou 
u Kubelků).

Velikonoce – svátky 
nového života

Na Popeleční středu jsme vstoupili do postního 
období, které nás připravuje na Velikonoce. Ne-
chali jsme si sypat na hlavu popel na znamení 
pokání a také proto, že to myslíme vážně. Poká-
ní je pro nás cestou, na které stále znovu hledá-
me Boha. Odříkání, postní almužna jsou jenom 
prostředkem k tomuto. Najít Boha ve svém srd-
ci, ve svých blízkých, v práci, ve shonu na ulici 
– to je postní výzva! A ten, komu se to aspoň 
částečně povede, může s radostí vstoupit do 
Velikonoc.
Velikonoce nejsou jen svátky nového života, 
který se probouzí kolem nás po zimě. Sice kve-
toucí příroda je také krásným darem od Boha 
a znamením jeho přítomnosti ve světě. Máme 
ji obdivovat, velebit Boha za její krásu. To ale 
není všechno. Vnitřně pociťujeme, že Velikono-
ce mají ještě jiný, hlubší smysl. Jaký?
Nacházíme ho v evangeliích – biblických zprá-
vách o životě a smrti Ježíše Krista. „Prázdný 
hrob“ teprve před třemi dny zemřelého Ježíše 
je spojený s mnohými svědectvími, že On žije. 
Tato biblická fakta přinášejí našemu srdci úle-
vu v tom, že všechno, co děláme a čemu věří-
me, má hluboký smysl. Totiž že náš život smrtí 
nekončí, ale teprve začíná v nové lepší skuteč-
nosti. Jednoduše řečeno, že máme naději, že 
po překročení brány smrti nás to nejlepší čeká 
– život spolu s Bohem. Přitom to, co teď dělá-
me a čemu věříme, má také velikou hodnotu, 
a proto už nyní slavíme Velikonoce – svátky no-
vého života. Života, který je v nás a který se po 
přechodu na onen svět stane plnější, krásnější, 
bohatší.
Proto se na Velikonoce scházíme v kostele 
a celebrujeme radost nového života, který nám 
Pan Ježíš vysloužil svou smrtí a zmrtvýchvstá-
ním. A do toho společného slavení vás, všechny 
obyvatele našeho města, srdečně zveme.

Sebastian Kopeć, 
nový administrátor čelákovické farnosti



březen 2018 / 23

volný čas

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

skauti

Oznámení o změně 
letního tábořiště 2018

Vzhledem k plánované výstavbě zcela nové 
hlavní budovy na letní táborové základně v Mili-
číně se v sezoně 2018 neuskuteční letní tábory 
v tomto místě.
Vlivem nepříznivých klimatických podmínek 
a dalších technických postupů je plánováno do-
končení stavby až v průběhu podzimních měsí-
ců letošního roku.
Letní tábory organizované Městským domem 
dětí a mládeže se s ohledem na bezpečnost-
ní a hygienické předpisy uskuteční na jiném 
tábořišti, o kterém vás budeme včas informo-
vat na našich webových stránkách, facebooku 
a u hlavních vedoucích jednotlivých turnusů. 
Cena tábora, termíny a veškeré další poplatky 
zůstávají nezměněny.
Předem děkujeme za pochopení a velmi se 
omlouváme za případné komplikace. Děkujeme 
vedení města Čelákovic za pomoc při řešení 
této situace.

Naděžda Pokorná, ředitelka

Hledáme nové členy
Muzicírování
V neděli odpoledne každých 14 dní se v MDDM 
v Havlíčkově ulici schází skupina hudebníků 
a hrají si spolu pro radost. Pokud hledáte spří-
zněné duše a hrajete aspoň trošku na nějaký 
hudební nástroj, neváhejte a přijďte mezi nás. 
Skupinu vede a svými radami přispívá zkušený 
hudebník Jaromír. Pro více informací navštivte 
naše webové stránky, muzicírování. 
Turistický oddíl Medvíďata
Máte rádi turistiku, hledáte nové kamarády, 
s kterými zažijete spoustu zábavy a poznáte 
nová místa? Tak je tu pro vás kroužek Turistický 
oddíl Medvíďata, který se schází každý čtvrtek 
od 17.00 hod. v MDDM v Havlíčkově ulici a stá-
le hledá nové členy.
Výtvarka s Lucií Třešňákovou
Každý čtvrtek od 13.15 a 14.15 hod. v klubovně 
MDDM u Kulturního domu, vchod z dopravního 
hřiště. Lucka je velmi talentovaná výtvarnice, 
která má s prací s dětmi dlouholeté zkušenosti. 
V rámci výtvarného kroužku lze domluvit i indivi-
duální přípravu k talentovým zkouškám.

Veronika Kratochvílová

Plánované akce
Velikonoce
Velikonoční návody pro žáky prvních a druhých 
tříd základních škol v Čelákovicích proběhnou 
14.–25. března. Děti si zde v dopoledních hodi-
nách, za doprovodu učitelů, vyrobí tradiční kras-
lice a další velikonoční dekorace. 

Dne 26. března ozdobí zaměstnankyně MDDM 
velikonoční břízu na náměstí do národních ba-
rev – u příležitosti 100. výročí vzniku českoslo-
venského státu.
Na Bílou sobotu 31. března v 9.00–13.00 hod.
vás zveme na tradiční velikonoční dílny, které 
se uskuteční na náměstí v rámci akce pořádané 
městem „Veselé Velikonoce v duchu českých 
tradic“. Děti i dospělí si u nás mohou ozdobit 
vejce či vyrobit drobné velikonoční dekorace, 
chlapci pak uplést pomlázku.
Den Země
Den Země, akce zaměřená na ekologii a en-
vironmentální cítění pro žáky základních škol 
i veřejnost, se uskuteční 20. dubna v zahradě 
MDDM.
Čelákovická duběnka
Taneční soutěž pro amatérské taneční skupi-
ny a začínající kroužky se uskuteční v sobotu  
19. května v našem Kulturním domě. Případní 
zájemci naleznou podrobnější informace na na-
šich webových stránkách.
Dopravní soutěž pro MŠ
Ve spolupráci s BESIP v rámci svého rozsáhlé-
ho působení v oblasti dopravní výchovy již kaž-
doročně myslíme i na nejmenší děti, pro které již 
tradičně pořádáme dopravní soutěž MŠ. Vítězo-
vé z jednotlivých mateřských škol se utkají na 
městském kole na dopravním hřišti. 

Veronika Kratochvílová

Junák – český skaut
 středisko Čelákovice, z. s.
Zimní přechod Brd je tradiční akce, bez které by 
se zima v našem středisku neobešla. Z Mníš-
ku pod Brdy se šlo na Kytínskou louku, kde 
jsme potkali spoustu kamarádů skautů z jiných 
středisek, povyměňovali památeční kartičky 
„brděnky“ a poté jsme posilněni čajem a pala-
činkami vyrazili do Řevnic a odtamtud, po ná-
vštěvě hřiště a cukrárny, domů.
Další akcí byl roverský výlet do okolí Dobříše, 
tedy do míst, kam jsme posledních několik let 
jezdili na tábory. Výlet zakončili v oblíbené dob-
říšské kavárně. 
O víkendu 10.–11. února se uskutečnila výpra-
va světlušek a vlčat do Bělé pod Bezdězem na 
téma filmu Ratatouille.
Po příjezdu byly děti krátkým úsekem z filmu 
uvedeny do rolí krys, ve kterých zůstaly až do 
konce výpravy. První den byly zlým deratizérem 
(Járou) vyhnány do ulic Paříže, kde byly odkázá-
ny na milost a nemilost stávajících krysích oby-
vatel. Ti jim naštěstí dali (staronové) ubytování 

a dobrý tip na získání jídla, které bylo nutné najít 
podle nakresleného plánku.
Odpoledne se ukázalo, že večeři si nemohou 
vychutnat bez zásadní ingredience – květiny, 
která neroste nikde jinde než pod slavnou Ei-
ffelovou věží. Bylo tedy nutné se na místo vydat 
a tuto nezbytnou surovinu získat. Na ikonu Pa-
říže jsme vystoupali a kochali se okolím. Potom 
jsme se přesunuli do nedalekého vyhlášeného 
zábavního parku. Po návratu zpátky do doupěte 
na všechny členy krysí rodiny čekal zasloužený 
odpočinek a teplá polévka.
Další den, protože pravidelný přísun kvalitní po-
travy je příjemnější než jídlo krást nebo se hrabat 
v odpadcích, otevřely si krysy vlastní restauraci, 
ve které obsluhovaly hosty. Přestože některé po-
žadavky zákazníků personál nedokázal zajistit, 
našel si i tento podnik na trhu v Paříži své místo.
V neděli odpoledne se děti vrátily do rolí lid-
ských synů a dcer a rozešli se na čelákovickém 
nádraží.
V dubnu se uskuteční AlKo – soutěž s alobalo-
vou koulí, což je akce podporující sběr hliníku 
a jeho recyklaci. Protože kontejnery na hliník se 
ve městě běžně nenajdou, je tu tato možnost, 
jak hliník poslat k recyklaci. Pokud hliník sbíráte, 
přineste jej do klubovny, případně, nejste-li ve 
středisku, ozvěte se Aničce Radové – Netyce na 
netyka@centrum.cz a domluvte se na předání. 

Honza, Lotty

Králičí hop Čelákovice
Co je králičí hop? Je sportovní disciplína, kte-
rá vznikla ve Švédsku v 70. letech 20. století. 
V České republice je známá přibližně od roku 
2010. Jedná se o překážkové skákání s králíč-
ky, jak již název napovídá. Soutěží se ve čty-
řech disciplínách – rovinka, parkur, skok vysoký 
a skok daleký. Králičí hop Čelákovice byl zalo-
žen začátkem roku 2017 slečnou Agátou Štve-
ráčkovou, která město Čelákovice reprezentuje 
na závodech po celé ČR. Hned po založení se 
účastnila 5. mistrovství ČR v tomto sportu, kde 
se umístila na krásném 4. místě ve skoku do 
dálky. Během celého roku se jí podařilo nasbírat 
několik desítek umístění. V srpnu 2017 se po-
koušela o nový český rekord ve skoku do dálky, 
a to skokem do vzdálenosti tří metrů. Bohužel se 
tento pokus nepodařil, ale králíček skočil úžas-
ných 280 cm. V letošním roce dne 31. března 
nás čeká již 6. mistrovství ČR v Olomouci a v lis-
topadu mistrovství Evropy v Dánsku. Pokud má 
někdo doma králíčka a nechce ho nechat otálet 
v kleci, může přijít k nám si zaskákat. Trénuje-
me v úterý od 16.00 hod. v sokolovně v Lázních 
Toušeni, info na e-mailu: kralicihopcelakovice@
seznam.cz. Těšíme se na nové členy.

Kateřina Štveráčková

Orion GK a jeho úspěchy za první pololetí 2017. Foto: 
Agáta Štveráčková
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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 rezer-
vace míst naleznete na www.rc-routa.cz nebo 
na FB RC Routa a Mateřské centrum Čeláko-
vice.

Zdravý přístup ke svému životu – půsty, 
úterý 6. 3., 16.00–18.00 hod., Jurta. Pozvání 
přijal i Michal Tiller, který má s půsty bohatou 
osobní zkušenost.

Roční období – jarní očista organismu, tvoření 
motýlků, úterý 6. 3.,12.00–18.30 hod., Jurta.

Váš podvečer – výchova dětí v rodině 
s ohledem na datum narození, čtvrtek 8. 3., 
18.00–20.00 hod., Jurta, R. Cikánková. Veče-
rem provází herečka a moderátorka M. Kud-
láčková.

Háčkování pro začátečníky i pokročilé, úte-
rý 13. 3., 10.00–12.00 hod., Jurta.

Roční období – jarní zvyky, výroba zvonkohry, 
úterý 13. 3., 12.00–18.30 hod., Jurta.

Jak na paměť – péče o paměť v každém 
věku, pátek 16. 3., 15.00–17.00 hod., Jurta. 
Přednáška s praktickými tipy R. Nentvichové, 
která vede kurzy trénování paměti. Tentokrát 
nejen pro seniory, určeno všem věkovým sku-
pinám.

Roční období – vítání jara, tvorba Moranky 
z přírodnin, úterý 20. 3., 12.00–18.30 hod., 
Jurta.

Povídání o Tibetu, úterý 20. 3., 17.00 hod., 
Jurta. Život obyčejných lidí, kultura, historie.

Váš podvečer – setkání dobrovolníků, čtvr-
tek 22. 3., 17.00–19.00 hod., Jurta.

Tradiční jarní dětský bazárek v Mateřském 
centru, příjem věcí čtvrtek 22. 3., 17.00–19.00 
hod., prodej pátek 23. 3., 9.00–18.00 hod. 
a sobota 24. 3., 9.00–12.00 hod., více info  
e-mail: jitka.fortova@gmail.com.

Roční období – povídání o Velikonocích, tvo-
ření zajíčků, úterý 27. 3., 12.00–18.30 hod., 
Jurta.

Setkání osob pečujících o blízkou oso-
bu v domácím prostředí, středy 7., 14., 21.  
a 28. 3., 11.00–12.00 hod., Jurta.

Skupinové doučování, čtvrtky 8., 15., 22. 
a 29. 3., 15.00–16.30 hod.

Trénink paměti, každou středu, 9.30–11.00 
hod., smysluplná a zábavná aktivita pro správ-
nou činnost mozku.

Klubík pro děti NEZBEDA, každé úterý, 
15.00–16.00 hod., pro děti 4–15 let, hry, tvo-
ření, trocha sportování, aktivity na zahradě, 
předškolní příprava, pomoc s domácími úkoly, 
doučování, prostor pro další dětské aktivity. 
Nově tematické bubnování.

ReStartuj kariéru s ROUTOU!
Motivačně-vzdělávací projekt pro rodiče dětí 
do 15 let, zaměstnané i na MD/RD, ženy neza-
městnané a pro všechny, kteří hledají či chtějí 
měnit práci. Kurzy angličtiny: Jak psát životo-
pis a motivační dopis, Jak uspět při výběro-
vém řízení, Jak prezentovat, Sociální média 
v AJ. Počítačové kurzy: Powerpoint, Obsluha 
sociálních médií, Virtuální kancelář v praxi. 
Kurzy probíhají po celý rok 2018, využijte po-
slední volná místa! Dále nabízíme individuální 
kariérové a pracovně-právní poradenství, sku-
pinové motivační workshopy a semináře. In-
formace o všech aktivitách včetně aktuálních 
termínů najdete na www.restartujkarieru.cz. 
Účast zdarma, hlídání dětí zajištěno. Přihlášky 
a informace: Infocentrum Kariérový ReStart, 
e-mail: restart.routa@gmail.com, tel.: 608 723 
465, www.restartujkarieru.cz, FB.

V Routě můžete i nadále využívat následují-
cích služeb v rámci projektu Komunitní cent-
rum Routa:
n konzultační dny odborných pracovnic, úterý 

9.00–18.00 hod., čtvrtek 9.00–19.00 hod.;
n psychologické poradenství a psychotera-

pie, G. Skružná, tel.: 737 927 425, e-mail: 
routa.skruzna@seznam.cz;

n individuální právní poradenství s pí Tillero-
vou, rezervace termínů A. Pencová, e-mail: 
routa.pencova@seznam.cz, tel.: 732 727 
161;

n individuální poradenství s R. Nentvichovou 
pro osoby pečující o blízkou osobu v domá-
cím prostředí včetně OZP, rezervace termí-
nů V. Beldíková, e-mail: routa.beldikova@
seznam.cz, nebo přímo v Jurtě.

Pravidelná provozní doba Jurty. Pondělí, 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.

MASOPUST

Nohejbalový oddíl
TJ Spartak Čelákovice

Ženy začaly svou přípravu na novou sezonu tur-
najem trojic v sobotu 10. února v Brně. V kon-
kurenci devíti mužstev se podařilo C-týmu pro-
bojovat až do finále, kde dokázal porazit favorita 
z Českého Brodu 2:0.
V základní skupině postupně C-tým přehrál San-
tošku, Útěchov C a v derby B-tým vždy 2:0 a po 
remíze s Útěchovem A 1:1 postoupil z prvního 
místa do čtvrtfinále. B-tým skončil na čtvrtém 
místě ve stejné skupině, když prohrál se Santoš-
kou 0:2 a stejným výsledkem i s C-týmem. Body 
získal remízou s Útěchovem A 1:1 a výhrou nad 
Útěchovem C 2:0. A-tým ve své skupině pro-
hrál s Českým Brodem 0:2, stejným výsledkem 
skončil zápas s Nymburkem, a tak po vítězství 
nad Útěchovem B 2:0 obsadil třetí příčku. Ve 
čtvrtfinálových zápasech se dařilo C-týmu, který 
postoupil přes Útěchov B 2:0. Stopku A a B-tý-
mu udělil Český Brod, respektive Útěchov A po 
výsledcích 0:2. Semifinálový los pak svedl proti 
sobě dvojice Čelákovice C – Santoška a Český 
Brod – Útěchov A. Čelákovice C potvrdily svou 
formu a po vítězství 2:1 postoupily do finále. 
Stejným výsledkem si také účast ve finále za-
jistil Český Brod. V zápase o první místo C-tým 
porazil favorizovaný Český Brod ve dvou setech 
10:8 a 10:7. V zápase o třetí místo pak Útěchov 
A pokořil Santošku 2:0.
Pořadí: 1. Čelákovice A; 2. Český Brod; 3. Útě-
chov A; 4. Santoška; 5–8. Čelákovice B, Útě-
chov B, Nymburk, Čelákovice A; 9. Útěchov C.
Sestava Čelákovic: A-tým – Mojdlová, Očenáš-
ková, Veselá; B-tým – Matysková, Vaňatková, 
Šedová; C-tým – Plechatá, Čapková, Kulhavá.

Petr Flekač
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PAVEL  B AŘINA
Su kova 1501,  Čelá kovice

TEL. :  326  992  190
+420  607  242  722 

e-mail : pavel.ba rina@seznam.cz

ZÁ R UČNÍ  I POZÁ R UČNÍ  SE R VIS

Continental
Brandýs nad Labem

nabízí práci  

 
dozvědět více!

úterý 6. 12. 2016
9.00 – 17.00 hod.

Kulturní dům
(Sady 17. listopadu 1380/6)

dostane dárek.

Ing. Tomáš a J ana KA VK OVI
mobil: 775 994 528, 775 994 529
tel.: 326 994 528  e-mail: tj.kavkovi@tiscali.cz

PR ÁV Ě  T E Ď je vhodná doba
na P R O J E K T O V Á N Í
vaší Z A H R A D Y
www.realizace-zahrad y.cz

Přípravné a dokončovací stavební práce

Z E D N I C T V Í
Celkové rekonstrukce bytů, domů, chalup i památkových objektů.

Zajistíme veškeré stavební práce včetně revizí k realizaci stavby.

Kobera Roman zajistíme
tel.: 721 003 966 zahradnické
e-mail: kobera.roman@razdva.cz práce

ÚČETNICTVÍ
DAŇOVÁ EVIDENCE

DPH, mzdy, účetní poradenství 

 
e-mail: vlastimil.sustr@volny.cz

ZMĚNA SÍDLA  
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE

Nové sídlo: Advokátní kancelář
Jana Nerudy 791/3, Čelákovice

PROVÁDÍME
veškeré zednické a obkladačské práce • rekonstrukce

bytů, balkonů, rodinných domů • nahazování a zateplová-
ní fasád •sádrokartonové konstrukce • elektroinstalace •

malířské, instalatérské (voda, odpady), zámečnické,
podlahářské a truhlářské práce

Kontakty:
Miroslav Königsmark, tel.: 777 181 470

Jiří Königsmark, tel.: 775 167 971
Nebo můžete využít nabídky tzv.

„HODINOVÉHO MANŽELA“.
Volejte na tel.: 777 181 470

PŮJČOVNA SVATEBNÍCH, SPOLEČENSKÝCH,
SMUTEČNÍCH A ROZVODOVÝCH ŠATŮ

+ SV. ÚČESY
U Hřiště 1439, Čelákovice
Tel.: +420 605 948 435

http://pujcovna-satu.kvalitne.cz

Přijmeme šikovného ZÁMEČNÍKA-SVÁŘEČE
do dílny v Mochově  Tel.: 607 773 557

Přejeme vám vše nejlepší do nového roku a dovolujeme si vás pozvat na nejbližší
PRODEJNÍ SOBOTY v AMIRRU:

28. 1. 2017 a 25. 2. 2017 od 10.00 do 14.00 hod.
Křižíkova 1859, Čelákovice (vchod u lávky přes Labe)

Připravujeme VELKÝ VÝPRODEJ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ – kus od 50 Kč.
Více včetně dalších plánovaných termínů na www.zrcadla.cz

Hledáme nové 
kolegy na pozici  
operátor ve výrobě. 
Získejte atraktivní a stabilní 
práci v čistém prostředí 
elektronické výroby.
Přidejte se k nám!

Brandýs nad Labem   |  continental.jobs.cz  

tel.: 326 936 300   |  mobil: 734 268 248

›  Základní nástupní hrubá mzda: 18 670 Kč (125 Kč/hod.)
›  Příplatky za směnný režim: až 3 000 Kč 
›  Měsíční výkonová odměna: až 2 500 Kč

› 5 týdnů dovolené, náborový bonus 10 000 Kč, 
  bonus za plnou docházku, stravenky, dotovaná 
  doprava a další zaměstnanecké benefity.

Nástupní hrubá mzda až  

24 170 Kč*

*Platí od ledna 2017

V sobotu 10. února starosta města předal maskám  
masopustní právo.  Průvod masek jste mohli potkat  
jak v Čelákovicích, tak i v Sedlčánkách. Foto: Jana 
Vondráčková
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Přípravné zápasy  
SK Unionu

Fotbalisté Unionu se připravují na jarní  
část mistrovské soutěže a po úvodním  
čtrnáctidenním „drilu“ nadešel čas pro tech-
nickou přípravu zahrnující i přípravné zápasy.  
Do uzávěrky tohoto vydání sehráli svěřenci  
trenéra Skuhravého tři utkání na umělých tráv-
nících.

FK TEMPO PRAHA–SK UNION 4:4, branky: 
Kadeřábek 3, Vacek.
V utkání s účastníkem Pražského přeboru měl 
Union úspěšný vstup do utkání a již v 6. minutě 
vedl zásluhou Kadeřábka 2:0. Poté se hra vy-
rovnala a domácí do přestávky snížili. Ve druhé 
části měli Pražané „navrch“, otočili skóre, v zá-
věru však Kadeřábek vyrovnal.
SK UNION–SK ČESKÝ BROD „B“ 11:1, bran-
ky: Kadeřábek, Sedláček 4, Vacek 2, Kolovecký.
Rezerva Českého Brodu hraje stejnou soutěž, 
dokonce s námi v tabulce. Utkání mělo cel-
kem jednoznačný průběh, který určoval Union. 
O prvním poločase se dá hovořit jako o vyrov-
naném, po přestávce již působil soupeř ode-
vzdaným dojmem.
FSC LIBUŠ–SK UNION 2:2
V dalším přípravném zápase s účastníkem  
I. A třídy dal trenér možnost čtyřem dorosten-
cům. V prvním poločase byl Union jasně lepším 
týmem a mohl nastřílet i více branek. Dvoubran-
kové vedení zajistili do přestávky Pikous a vlast-
ní. Po přestávce domácí přidali, hra se vyrov-
nala a v 65. min. se vyrovnalo i skóre zápasu. 
Dělba bodů byla zasloužená.

Pohyby v hráčském kádru již nějaké nastaly. 
Dvojice našich hráčů Pánek a Dosoudil je na 
zkoušení v Brandýse a pravděpodobně tam 
odehrají jarní část soutěže, dále z osobních 
důvodu přerušil činnost Aleš Hlaváček. Jinak 
zatím další odchody nejsou aktuální. Naopak 
v Unionu jsou na zkoušku dva hráči z Poříčan, 
a to Petr Sedláček (uvedl se čtyřmi góly Brodu)  
a Vlastimil Mužík, ovšem jednání jsou na za-
čátku, a tak zatím nic konkrétního. Při neúčasti  
Hlaváčka zkoušíme i brankaře Lukse ze Zlat-
níků. Trenér rovněž počítá s účastí dorosten-
ců bratří Vlčků a Uhra, kteří jsou příslibem do  
budoucna. Do začátku mistrovské soutěže  
zbývá sehrát ještě tři přípravná utkání, když  
generálkou bude duel se Semicemi 3. břez-
na. Mistrovskou soutěž zahájíme v neděli  
11. března na hřišti ambiciózního nováčka Slo-
vanu Lysá, který měl velmi dobrý závěr podzimu 
a velmi dobře si vedl i v přípravě. Další derby 
bude následovat – ve druhém jarním kole při-
jedou Vyšehořovice a ty opět výrazně posílily 
hráčský kádr. 

PŘÍPRAVA MLÁDEŽNICKÝCH CELKŮ
Dorost je účastníkem Zimní ligy na Mělníku 
a zatím sehrál tato utkání: TJ PŠOVKA–SK 
UNION 6:2, branky: Pánek, Sládek; SK UNI-
ON–FC MĚLNÍK 5:3, branky: Buriánek, Sládek 
2, Uher; TJ STŘEŠOVICE–SK UNION 2:0.
Starší žáci vsadili na přípravné zápasy a dosud 
sehráli: SK SATALICE–SK UNION 9:0, branky: 

Linka 6, Janák, Pitrůn, Kratochvíl; TJ BENÁT-
KY–SK UNION 2:2, branky: Linka 2.
Mladší žáci: SOK. STRAKY–SK UNION 7:3, 
branky: Pařízek 2, Špaňhel; SK UNION–ČAFC 
PRAHA 10:2, branky: Skuhravá, Sebera 3, Ne-
tušilová 2, Nepivoda, Vencl; TJ XAVEROV–SK 
UNION 5:2, branky: Skuhravá 2; XAVEROV–

UNION 6:6, branky: Netušilová, Sebera 2, 
Vencl, Fantík.
Starší přípravka hrála na dvou halových turna-
jích v Říčanech a vždy obsadila 2. místo.
Mladší přípravka na halovém turnaji v Kostelci 
nad Černými lesy obsadila 3. místo.

Milan Šikl

Momentka z úvodního přípravného zápasu na Tempu. Foto: P. Jiřík

TJ Spartak Čelákovice
V roce 2015 byl obnoven fotbalový oddíl (klub) TJ Spartak Čelákovice. Začali jsme od mládeže a druž-
stvo mužů TJ Spartak Čelákovice vstoupilo do soutěže Českomoravského fotbalového svazu dne 
27. srpna 2017 od 4. třídy. Po polovině sezony jsme skončili na 7. místě. V současné době již máme 
4 týmy. Tímto vás srdečně zveme na naše zápasy a děkujeme vám za podporu.
Spartak žije! Spartak – klub s fotbalovým srdcem!                                                    Tomáš Zápotocký

Fotbalový oddíl TJ Spartak Čelákovice. Foto: Tomáš Zápotocký
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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

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)

OTEVÍRACÍ DOBA O SVÁTCÍCH

pá 30. 3. – – 16.00–21.00
so 31. 3. – – 11.00–21.00
  (9.00–11.00 senioři/ZTP)
ne 1. 4. – – 11.00–20.00
  (9.00–11.00 senioři)
po 2. 4. – – 16.00–21.00

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

2. — 6. července
9. — 13. července
20. — 24. srpna
27. — 31. srpna

3. ročník
2018

Cena příměstského tábora 2 500,– Kč / týden

šachy

Šachový klub 
TJ Spartak Čelákovice

V soutěžích družstev SŠS se nám tentokrát 
dařilo mnohem lépe. Družstvo „A“ v krajské 
soutěži porazilo 28. ledna celek Sokol Kolín B  
v poměru 5:3 a 11. února remizovalo s druž-
stvem JOLY Lysá nad Labem F v poměru 4:4. 
Může tak pomýšlet na záchranu v soutěži, kdy 
má před sebou ještě 3 kola. V regionálním 
přeboru „béčko“ dvakrát remizovalo 4:4, a to  
21. ledna s celkem Slavoj Čáslav A a 4. února  
s celkem DDM Symfonie Poděbrady A. V pře-
boru se tak s jistotou 2. kola před koncem udrží.  
V regionální soutěži „céčko“ 28. ledna remi-
zovalo 2,5:2,5 s celkem ŠK Dobrovice E, ale  
11. února prohrálo s družstvem Pravý Hradec  
v poměru 3:2. Nicméně v soutěži s jistotou zůstává.
Dne 3. února se náš zástupce zúčastnil konfe-
rence Středočeského šachového svazu k upřes-
nění činnosti na rok 2018. 

plavání

Plavecký oddíl spolku 
Patriot Čelákovice

Od září 2017 začal v Čelákovicích pod hlavič-
kou našeho spolku Patriot Čelákovice nově 
působit plavecký oddíl. Bezmála dvě desítky 
dětí z Čelákovic a okolí trénují pod vedením 
zkušených trenérů v Městském bazénu čtyřikrát 
týdně (pondělí, středa, čtvrtek v bazénu, pátek 
tzv. suchá příprava). V prosinci se konaly první 
testovací závody v čelákovickém bazénu a hned 
v lednu první mezioddílové závody v Říčanech, 
kde působí plavecký oddíl Plaf Říčany. A plavci 
z Čelákovic se rozhodně neztratili. Adéla Ko-
vačičová (ročník 2001–2002) obsadila čtyřikrát  
3. místo – 50 m VZ, 100 m Z, 100 m P a 200 m 
PZ. V kategorii ročník 2005 obsadili: v disciplíně 
50 m VZ Ondřej Šolc 1. místo a Matyáš Válek  
3. místo, na 100 m Z Matyáš Válek 2. místo,  
v disciplíně 100 m P byl 1. Matyáš Válek,  
3. Ondřej Šolc, 4. Karolína Ostenová a 100 m PZ 
byl pak Matyáš Válek 2., Ondřej Šolc 3. a Karo-
lína Ostenová 4. Zuzana Jandová (ročník 2006–
2007) v disciplíně 100 m P obsadila 4. místo.
Zájemci o závodní plavání se mohou hlásit na 
recepci Městského bazénu.

Výbor spolku

V rámci krajského přeboru mládeže se 9 našich 
mladých šachistů zúčastnilo 27. ledna turnaje 
Kouřim OPEN 2018. I přes nižší počet účastníků 
z důvodu nemoci jsme obhájili loňské výsledky. 
V turnaji „C dorost“ obsadil Kryštof Pechánek 
krásné 3. místo. V turnaji „B starší“ obsadili Da-
niel Kubíček 10. místo a Zuzana Jandová skon-
čila na 15. místě, oba v první polovině startovní 
listiny. V nejvíce obsazeném turnaji „A mladší“ 
potvrdil své kvality Tomáš Sedmihradský krás-
ným 2. místem a nenechala se zahanbit ani pě-
tice hráčů z kroužků nováčků (Linda Kubíčková, 
Stella Guzková, Klára Burianová, Daniel Kosek, 
Tomáš Kosek).
Zájemci (děti i dospělí) o šachy z Čelákovic  
a blízkého okolí mohou získat další informace na 
www.sachycelakovice.cz.

Libor Mrozinski

Tomáš Sedmihradský a Stella Guzková v zápalu boje na 
64 polích. Foto: Peter Janda
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