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Ekologie před 100 lety a dnes / str. 3
Oslavy Dne Země se ve městě uskuteční v pá-
tek 20. dubna dopoledne na náměstí 5. května, 
odpoledne si mohou zájemci prohlédnout třídicí 
linku ve sběrném dvoře.

Svoz bioodpadu v Čelákovicích / str. 4
V průběhu května bude probíhat výdej hně-
dých popelnic na bioodpad majitelům ro-
dinných domů v areálu hasičské zbrojnice  
v ulici Prokopa Holého. V panelové a bytové 
zástavbě budou odpadové nádoby rozmístěny 
Technickými službami.

Zápis dětí do mateřských škol / str. 17
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne ve 
všech mateřských školách zřízených městem 
Čelákovice ve dnech 2.–3. května od 8.00 do 
16.00 hod.

z obsahu
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Radní schválili pokračování dalších etap obnovy 
sekčních šoupat uzavíracích uzlů na vodovod-
ním řadu. V roce 2017 byly realizovány první tři 
etapy. V roce 2018 od dubna do srpna by mělo 
být obnoveno 14 uzavíracích uzlů a tři hydranty. 
Mezi nejdůležitější budou patřit uzavírací uzly na 
hlavním zásobovacím řadu vedoucím podél uli-
ce Sokolovské (etapa 5). Během výměny těchto 
uzavíracích uzlů bude v Čelákovicích, Sedlčán-
kách a Mochově probíhat celodenní odstávka 
vody a bude zajištěno náhradní zásobování pro-
střednictvím cisteren.

Odstávka je plánována v pondělí 7. května 
s následným napouštěním, odvzdušněním 
a odkalením vodovodní sítě města tak, aby 
dodávky vody byly obnoveny nejpozději 
v úterý 8. května v ranních hodinách.
U ostatních etap budou odstávky vody  
probíhat výhradně v přilehlých lokalitách vždy 
v pracovní dny v době od 8.00 do 16.00 hod.  
se zajištěním náhradního zásobování vodou  
cisternami.

Josef Pátek, starosta, 
Miloš Sekyra, místostarosta II

OBNOVA SEKČNÍCH ŠOUPAT 
BUDE POKRAČOVAT

„Veselé Velikonoce v duchu českých tradic“ uspořádalo město Čelákovice v sobotu 31. března 2018 na náměstí  
5. května. Foto: -dv-
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úvodník

Dámy a pánové!
Vstoupili jsme do jarního období a současné 
Zastupitelstvo města má před sebou posled-
ní půlrok svého vládnutí. Na podzim se usku-
teční komunální volby, ve kterých rozhodne-
te, jakým směrem se budou Čelákovice dále 
rozvíjet. Z mého pohledu  naštěstí  se nestihne 
ještě pro následující 8. volební období v letech 
2018–2022 realizovat přímá volba starostů.
V přípravě či realizaci je řada investičních akcí 
na území města. Nadále čekáme na rozhodnu-
tí Ministerstev školství, mládeže a tělovýchovy 
a financí ve věci registrace projektu, která je 
nutná k získání dotace pro dostavbu Základní 
školy v Kostelní ulici. Naopak stavební práce 
probíhají na výstavbě parkoviště v ulici Na Švi-
hově a na propojení této ulice s ulicí B. Sme-
tany. Do další fáze vstupuje i modernizace žst. 
Čelákovice. V první polovině dubna je zcela 
uzavřen železniční podjezd v ulici U Podjez-
du na silnici č. II/245 z důvodu jeho demolice, 
v srpnu bude zcela uzavřen železniční přejezd 
mezi Čelákovicemi a Zálužím, který bude na-
hrazen přejezdem zcela novým. V návaznosti 
na realizovanou stavbu připravujeme opravu 
povrchu komunikace Sedláčkovy u bývalého 
hřbitova. Zároveň proběhla oprava chodníku 
v ulici J. Zeyera a bude zahájena oprava Kol-
lárovy ulice a rohu ulic Sedláčkovy a Masary-
kovy. Řada činností je spjata s připravovanou 
rekonstrukcí staré zástavby Jiřiny, výstavbou 
kanalizace do Záluží či vybudováním nové 
hlavní budovy na letní táborové základně v Mi-
ličíně.
Připraven je pro vás program u příležitosti Dne 
Země v pátek 20. dubna, který se zaměří na 
ekologii před 100 lety a dnes. Rovněž věřím, 
že v brzké době bude zahájena distribuce no-
vých tzv. hnědých popelnic na svoz bioodpa-
du. Půjde o novou službu, kterou pro vás měs-
to zavádí v souvislosti s Plánem odpadového 
hospodářství do roku 2021, který Zastupitel-
stvo před rokem schválilo.
Možná, že si dnes ani nevzpomenete, že právě 
před deseti lety, 11. dubna 2008, byl otevřen 
průchod areálem TOS, díky kterému se po té-
měř čtyřiceti letech zlepšila dostupnost sídliš-
tě V Prokopě.
Zpravodaj si připomíná letos 40 let své exis-
tence. Poprvé vyšel v dubnu 1979.

Hezké jarní dny přeje všem občanům našeho 
města

Miloš Sekyra, místostarosta I

Respondeo, z. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

tel./fax: 325 511 148 (kancelář Nymburk)
mobil: 775 561 848 (pí Zajíčková)
e-mail: poradna@respondeo.cz
            info@respondeo.cz
http://www.respondeo.cz
Konzultace v Čelákovicích: Bezplatné pro-
fesionální poradenství je poskytováno každou  
1. středu v měsíci od 13.00 do 17.00 hod. 
v budově radnice na náměstí 5. května (vedle 
podatelny). Více informací na uvedených kon-
taktech.

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 
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 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: pscelakovice@volny.cz, www.pscelakovice.cz 

Tištěný přehled akcí Léto v Čelákovicích“. POZOR, BLÍŽÍ SE UZÁVĚRKA
Uzávěrka pro tištěný přehled akcí „Léto v Čelákovicích“ (plakát; Zpravodaj města) obsahující akce 
od pátku 1. června do pondělí 10. září je v pátek 11. 5. 2018. Informace o akcích zasílejte na e-mail:
kalendar@celakovice.cz. Dodané informace jsou také publikovány na webových stránkách města 

v „Kalendáři akcí ve městě“.
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Den Země 2018
Již po dvanácté oslavíme v Čelákovicích Den 
Země a budeme se věnovat ekologickým akti-
vitám, na něž budou zaměřeny různé edukativní 
programy.
Na celém světě se slaví Den Země od roku 1983 
vždy 22. dubna, kdy jej za světový vyhlásili na 
generální konferenci UNESCO. Jeho historie je 
však starší. V tento den poprvé uspořádali osla-
vy američtí studenti již v roce 1970 a postupně 
se poté rozšířilo slavení tohoto svátku do celého 
světa. V naší zemi se slaví od roku 1990, u nás 
v Čelákovicích jsme jej poprvé oslavili v roce 
2007. V různých městech k těmto oslavám při-
stupují podle svých možností a zájmů různě, 
například vyčištěním potoka, jarmarkem, ná-
vštěvou různých výrobních nebo zemědělských 
provozů, dětskými soutěžemi, či pochodem po 
naučných stezkách atd.
K oslavě tohoto dne jsme připravili společný 
program s Městským domem dětí a mládeže, 
p. o., a uspořádáme pro vás slavnostní dopo-
ledne v pátek 20. dubna od 9.00 do 12.00 
hod. na náměstí 5. května, kde bychom se 
naučili, jak zacházet s biologicky rozložitel-
nými odpady (BIO odpady), jak omezovat 
množství vyprodukovaných odpadů v běžném 
životě, jak konkrétně můžete každý sám ve 
své domácnosti přispět ke snížení množství 
vyprodukovaných odpadů například tím, že si 
ekologicky zabalíte svačinu, či jaké si pořídíte 
oblečení, v čem nosit nákup nebo jak hospo-
dařit s vodou, jak doma efektivně třídit odpad 
a mnoho dalších věcí. Poradíme, jak se cho-
vat, aby z vaší činnosti vznikalo co nejméně 
odpadů, které nenajdou další uplatnění a musí 
se ukládat na skládky.

Pozvali jsme AVE CZ odpadové hospodářství, 
s. r. o., s jejich svozovým vozem, abyste viděli, 
v jakých autech se bude u nás ve městě svážet 
BIO odpad. Do kabiny vozu se můžete podívat 
a vyzkoušet, jaké to je být popelářem. Firma má 
pro děti připravené vlastní drobné soutěže a od-
měny. Dále budou přítomni pracovníci zdejšího 
provozovatele vodovodu a kanalizace 1. SčV,  
a. s., s nimiž můžete diskutovat o nakládání 
s vodami. Pozváni jsou i zástupci místních spol-
ků jako rybáři, včelaři, chovatelé, houbaři a dal-
ší, kteří poskytnou informace o svých chovech 
a zájmech. 
Srdečně vás zveme, přijďte na náměstí, pobavte 
se a třeba i naučte něco nového a pomozte kaž-
dý sám za sebe snížit produkci odpadů v našem 
městě.
V pátek 20. dubna si také můžete od 13.00 
do 17.00 hod. v Technických službách Če-
lákovice, p. o., prohlédnout třídicí linku 
a seznámit se s jejím provozem.

odbor životního prostředí 
a Městský dům dětí a mládeže, p. o.

V letošním roce si připomínáme 135 let od narození 
a 75 let od úmrtí továrníka Josefa Volmana, kterému  
bylo uděleno v září 1943 čestné měšťanství. U této 
příležitosti položili členové Rady města Čelákovic vě-
nec na Volmanův hrob na hřbitově v Žebráku, kde je  
pochován.

Stejně tak byl jménem města Čelákovic položen věnec 
na hrobu prvního československého prezidenta T. G. 
Masaryka v Lánech. Masaryka jmenovalo Zastupitel-
stvo obce čestným občanem Čelákovic v březnu 1935. 
Zdroj: -op-

n VODNÉ a STOČNÉ
pro rok 2018 v Čelákovicích:
vodné = 41,45 Kč/m3 bez DPH
stočné = 31,94 Kč/m3 bez DPH
celkem 73,39 Kč/m3 bez DPH
celkem 84,40 Kč/m3 vč. DPH
(rok 2017: vodné 41,45 Kč/m3 bez DPH, stočné 
36,36 Kč/m3 bez DPH, celkem 77,81 Kč/m3 bez DPH,  
celkem 89,48 Kč/m3 vč. DPH; rok 2016: vodné 38,56 
Kč/m3 bez DPH, stočné 34,66 Kč/m3 bez DPH, celkem  
73,22 Kč/m3 bez DPH, celkem 84,20 Kč/m3 vč. 
DPH; rok 2015: vodné 42,29 Kč/m3 bez DPH, stočné  
30,82 Kč/m3 bez DPH, tj. celkem 73,11 Kč/m3 bez 
DPH, 84,08 Kč/m3 vč. DPH)

n MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY
Za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů je stanoven poplatek na rok 
2018 ve výši 528 Kč/osoba, který je splatný do 
30. června 2018.

n MÍSTNÍ POPLATEK ZA PSA
Základní sazba: 1 000 Kč/první pes, 1 200 Kč/
další pes, 200 Kč/důchodce/první pes, 300 Kč/
důchodce/další pes. Sazba v rodinném domě:  
200 Kč/první pes, 400 Kč/další pes, 100 Kč/dů-
chodce/první pes, 150 Kč/důchodce/další pes. 
Poplatek byl splatný do 31. března 2018.

informace

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.

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  
druhy vytříděného komunálního odpadu: 
Papír, sklo, plasty, PET lahve, železný šrot, 
dřevo, textil, kompostovatelný odpad ze za-
hrad. Lze zde odevzdat i velkoobjemový 
odpad z domácností, 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

Demoliční práce 
na železničním podjezdu

Hlučné stavební práce v noci při beranění ště-
tovnic na tunýlku spojujícím ulice Sedláčkovu 
a Jungmannovu se podařilo zkrátit do jednoho 
týdne místo plánovaných dvou. Zároveň zho-
tovitel stavby zajistil čtyřem rodinám náhradní 
ubytování v souvislosti se zvýšeným hlukem. Na 
začátku dubna byly zahájeny demoliční práce 
nosné konstrukce druhé poloviny železničního 
podjezdu v ulici U Podjezdu na silnici č. II/245. 
Pro pěší a cyklisty je zachována vždy alespoň 
jedna možnost průchodu pod železniční tratí. 
Vyšší míra znečištění se týká nyní především 
Kollárovy ulice v souvislosti s realizací hlavních 
zemních prací na podchodu a těžení kolejové-
ho svršku a spodku. Z tohoto důvodu zajišťuje 
zhotovitel stavby každodenní čištění komuni-
kací. Stavba nového vnějšího nástupiště bude 
zahájena v měsíci květnu. Podchody v žst. Če-
lákovice budou zprovozněny v průběhu měsíce 
července. Úplné uzavření železničního přejezdu 
na silnici č. III/2455 mezi Čelákovicemi a Zálu-
žím je plánováno ve dnech 9.–13. srpna. 

Petr Studnička, místostarosta II
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Vodohospodářský majetek
Rada města schválila technické standardy pro 
vodohospodářský majetek města Čelákovic.

Oprava chodníku v ulici J. Zeyera
Radní souhlasili s realizací opravy chodníku na 
severní straně ulice J. Zeyera společností DIS 
Praha, s. r. o., prostřednictvím Technických slu-
žeb Čelákovice, p. o.

Generel vodovodu města
Rada města souhlasila, aby veřejná zakázka 
malého rozsahu na služby s názvem „Generel 
vodovodu města Čelákovice“ byla zadána po-
stupem dle článku 3 „Proces zadávacího říze-
ní formou přímého zadání“, Směrnice I/8/2016 
k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 
společnosti Project ISA, s. r. o., a uložila vedou-
cí odboru správy majetku a investic předložit 
Radě města ke schválení smlouvu o dílo s tímto 
zhotovitelem.

Obnova sekčních šoupat
Rada města schválila uzavření a text smlouvy 
o dílo mezi městem Čelákovice a 1. SčV, a. s., 
jako zhotovitelem na plnění veřejné zakázky  
malého rozsahu s názvem „Obnova sekčních 
šoupat uzavíracích uzlů vodovodního řadu 
města Čelákovice“ v ceně 5 849 670,31 Kč bez 
DPH.

Dotace města
Rada města rozhodla o poskytnutí individuál-
ních dotací níže uvedeným žadatelům a schvá-
lila uzavření příslušných veřejnoprávních smluv:
n Dlouhá cesta, z. s., (SML/2018/48/DI-ZSC4), 

44 000 Kč – na podporu celoroční činnosti 
spolku – provozní náklady;

n Sjednocená organizace nevidomých a slabo-
zrakých ČR, z. s., (SML/2018/56/DI-ZSC10), 
9 000 Kč – na podporu celoroční činnosti 
spolku;

n Spolek přátel čelákovického muzea (SML/ 
2018/59/DI-ZSC13), 45 000 Kč – na podporu 
celoroční činnosti spolku;

n Základní organizace Českého zahrádkář-
ského svazu Čelákovice (SML/2018/61/DI-
-ZSC15), 45 000 Kč – na podporu celoroční 
činnost spolku;

n Kulturistický spolek Čelákovice (SML/ 
2018/65/DI-SSC4), 22 000 Kč – na podporu 
celoroční činnosti spolku – pořízení vybavení 
posilovny;

n V. D. (SML/2018/74/DI-SPP1), 25 000 Kč 
– na náklady spojené s celoroční přípravou 
a účastí na závodech, na nákup sportovního 
vybavení a jeho údržbu.

Chytré město
Radní schválili uzavření a text smlouvy o spolu-
práci v rámci pilotního projektu „Chytré město“ 
mezi městem Čelákovice a Pražská energetika, 
a. s., jako zhotovitelem.

BIO odpad
Rada města schválila jako nejvhodnější nabídku 
s. r. o. NAODPAD na dodávku nádob na sběr 
biologicky rozložitelných odpadů a nádob na 
sběr tříděných odpadů pro „Rozšíření systému 
odděleného sběru ve městě Čelákovice“ ve výši 
2 167 473 Kč včetně DPH a schválila uzavření 
a text příslušné kupní smlouvy.
Dále radní schválili jako nejvhodnější nabídku  
s. r. o. AVE CZ odpadové hospodářství na „Svoz 
biologicky rozložitelného odpadu na území 
města Čelákovic“ a také uzavření a text přísluš-
né smlouvy.

Zrušení výběrového řízení
Rada města rozhodla o zrušení výběrového ří-
zení na obsazení vedoucího pracovního místa 
– ředitele příspěvkové organizace zřízené měs-
tem Čelákovice: Technické služby Čelákovice, 
příspěvková organizace.
Výber z usnesení RM č. 4–5/2018.

-dv-

o čem jednali radní města

V návaznosti na vyhlášenou výzvu, resp. pro-
gram pro podávání žádostí o dotace z rozpočtu 
města Čelákovic na celoroční činnosti projed-
nali tyto žádosti členové pracovní skupiny pro 
poskytování dotací z rozpočtu města (spolková 
činnost, sportovní aktivity) a členové komise by-
tové a sociální (sociální oblast). O jednotlivých 
žádostech rozhodovali podle požadované výše 
dotace do 50 tis. Kč členové Rady města a nad 
50 tis. Kč členové Zastupitelstva města.

V průběhu měsíce března bylo schváleno přidě-
lení dotací pro rok 2018 vybraným žadatelům. 
Samospráva města se snaží celý proces schva-
lování žádostí a vyřizování veřejnoprávních 
smluv zkrátit na minimum, musí však dodržovat 
pravidla a lhůty uvedené především v zákoně  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Rada rozhodla o poskytnutí dotace celkem čty-
řem subjektům věnujícím se spolkové činnosti, 
dvěma subjektům zaměřeným na sportovní ak-

tivity a pěti subjektům ze sociální oblasti. Zastu-
pitelstvo města rozhodlo o poskytnutí dotace 
celkem dvaceti pěti subjektům, z toho třinácti 
zaměřujícím se na spolkové a volnočasové akti-
vity, jedenácti sportovním subjektům a jednomu 
subjektu z oblasti sociální. 
V oblasti spolkových a volnočasových aktivit 
bylo přerozděleno 1,6 mil. Kč, v oblasti sportu 
2,7 mil. Kč a v sociální oblasti 200 tis. Kč. V re-
zervě jsou vyčleněny prostředky ve výši 0,8 mil. 
Kč na realizaci jednorázových akcí a projektů.
Nejvyšší dotaci na celoroční činnost získaly ze 
všech žadatelů TJ Spartak Čelákovice (595 tis. 
Kč), Sportovní klub Union Čelákovice a Orka 
Florbal (shodně 387 tis. Kč). Jedná se o spor-
tovní subjekty s největší členskou základnou. 

Petr Studnička, místostarosta II

Individuální a programové dotace na celoroční činnost byly přiděleny žadatelům

Celoroční činnost  Požadavek v tis. Kč Dotace v tis. Kč Rezerva v tis. Kč
Spolky, volný čas, církve 1 878 1 550 200
Sport 5 730 2 699 301
Sociální oblast 330 200 300
Celkem 7 838 4 449 801
Zdroj: odbor školství, informací a kultury a odbor pro občanské záležitosti

Svoz a likvidace
bioodpadu začíná!

Jak jste již byli v únorovém ZMČ informováni, 
vedení města se rozhodlo v Čelákovicích zavést 
svoz a likvidaci biologicky rozložitelných odpa-
dů – BRO, neboli bioodpadů. V průběhu měsíců 
února a března byl proveden výběr jak dodava-
tele hnědých popelnic na bioodpad, tak vlast-
ního svozce. V průběhu května budou rozdány 
popelnice, umístěny velkoobjemové kontejnery 
a svoz BRO začne v našem městě plnohodnot-
ně fungovat.
A jak se celý systém svozu a likvidace bioodpa-
du rozeběhne? 
Ve vypsaných termínech v průběhu května 
budou na výdejním místě v areálu hasičské 
zbrojnice (ul. Prokopa Holého) vydávány pro  
rodinné domky na každé číslo popisné  
(na jedno č. p. jedna popelnice, po předlo-
žení průkazu totožnosti) hnědé popelnice 
o objemu 240 l. Výdej popelnic není nikte-
rak zpoplatněn. Panelová a bytová výstavba 
bude řešena umístěním hnědých kontejnerů 
o objemu 1 100 litrů na současná místa sepa-
rovaného odpadu rozvozem prostřednictvím 
Technických služeb. 
Bezprostředně po výdeji popelnic a umís-
tění kontejnerů bude svoz bioodpadu za-
hájen, a to v pravidelných cyklech 1x za 
14 dní od rodinných domků v ten samý  
den, kdy je vyvážen odpad komunální. Hnědé 
kontejnery od bytové výstavby budou vyváženy 
každý týden. Svoz BRO bude probíhat ve ve-
getačním období, tj. duben až listopad, mimo 
toto období (prosinec až březen) budou vyváže-
ny pouze velkoobjemové kontejnery v četnosti   
1x za 14 dní.
Co vše vlastně do hnědých popelnic patří? Ze-
jména rostlinné zbytky, jako je listí, tráva, seno, 
plevel, větve stromů a keřů, ale také např. zbyt-
ky pečiva, ovoce a zeleniny, čajové sáčky, sko-
řápky z vajec či kávový odpad. Naopak do BIO 
popelnic zásadně nepatří zbytky jídel, živočišný 
odpad, maso, kosti, oleje a tuky, pleny, popel 
či ostatní vytříditelné odpady jako papír, sklo, 
plast.
Více informací je možné získat na odboru život-
ního prostředí Městského úřadu, tel.: 326 929 
129 nebo e-mail: zivotni@celakovice.cz.

Marek Skalický, radní města
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V únoru měřil Státní 
zdravotní ústav kvalitu 
ovzduší v Čelákovicích

SZÚ měřil kvalitu ovzduší v Čelákovicích na 
třech vybraných místech, která tvoří přímku ve 
směru východ-západ a pokrývají různé typy 
městských lokalit od průmyslové přes obytnou 
s lokálními topeništi po kombinaci zátěže z lo-
kálních topenišť a z dopravy. Cílem měření bylo 
posouzení zátěže venkovního ovzduší z vybra-
ných typů zdrojů.
Měření proběhlo ve dnech 12. až 15. února 
a prováděl je Bohumil Kotlík ze SZÚ, Cen-
tra zdraví a životního prostředí, se svými  
spolupracovníky. Odebrány byly 24hodino-
vé vzorky definované jako frakce suspendo-
vaných částic z venkovního ovzduší (PM2,5)  
pro stanovení zátěže ovzduší polycyklický-
mi aromatickými uhlovodíky (PAU). Proto  
byla vybrána následující 3 místa vhodná pro 
provedení odběrů, a to: dopravní hřiště u ZŠ 
v ulici J. A. Komenského, areál hasičské  
zbrojnice v ulici Prokopa Holého č. p. 1664 
a vnitřní zahrada domu č. p. 226 v ulici  
Masarykově.
Snaha byla zachytit v měření období zhorše-
ných rozptylových podmínek, což se částečně 
podařilo. V období měření se střídaly jak dobré, 
tak mírně zhoršené rozptylové podmínky, kdy 
teplota v nočních hodinách klesala až k -6 °C. 
Proto byly právě v období zhoršených rozptylo-
vých podmínek naměřeny nejvyšší krátkodobé 
hodnoty oxidů dusíku (60 až 80 mikrogramů/m3) 
a suspendovaných částic frakce PM10. Uvede-
né skutečnosti jsou doloženy protokoly o měření 
ovzduší s akreditovanými zkouškami a průběhy 
měření zaznamenanými do grafů. Celá zpráva 
o měření je k disposici na webových stránkách 
města ve složce životní prostředí, ovzduší.
Vzhledem k uspořádání odběrových míst v lo-
kalitě (od východu k západu), je zřejmé, že 
se zde nejedná o vliv průmyslového zdroje  
TOS-MET, ale o dopad emisí z lokálních tope-
nišť spalujících pravděpodobně pevná paliva. 
Nejvyšší hodnoty byly vždy měřeny v lokali-
tě Masarykovy ulice a nejnižší v ulici Prokopa  
Holého.
Měření prokázalo významný vliv provozu ma-
lých/lokálních spalovacích zdrojů na kvalitu 
ovzduší v Čelákovicích. V průběhu měření nebyl 
překročen žádný stanovený imisní limit.

Zuzana Mutínská,  
vedoucí odboru životního prostředí

pronájem obecního bytu

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

PROKOPA HOLÉHO Č. P. 1173, BYT Č. 1,  
ČELÁKOVICE

Byt č. 1 o velikosti 1+1 o celkové ploše 58,09 
m2 (započitatelná plocha 52,98 m2 – sklep je za-
počten ½ plochy), sestávající z těchto prostor:  
1. pokoj 21,38 m2, kuchyň 16,15 m2, předsíň 
5,40 m2, koupelna + WC 4,05 m2, spíž 0,90 m², 
sklep 10,21m2.
Byt je situovaný v 1. podlaží jednovchodové-
ho třípodlažního cihlového domu s valbovou 
střechou. Vytápění a dodávka teplé vody jsou 
zajištěny ze systému CZT. Výše nájemného je 
minimálně 5 298 Kč měsíčně (100 Kč/m2 a mě-
síc) a je předmětem nabídky (jedná se pouze 
o nájemné, bez záloh na služby).

Nabídky se předkládají v zalepené neprů-
hledné obálce označené nadpisem: Proná-
jem bytu č. 1, Prokopa Holého č. p. 1173, 
Čelákovice.

Byt si lze prohlédnout po domluvě s pracov-
nicí Q-BYTu pí Vorlíčkovou, tel.: 326 996 052.

PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDEK
V obálce bude uvedena jednoznačná výše na-
bídky nájemného v korunách za byt a měsíc, 
dále závazek zájemce, že na účet města složí 
jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemné-
ho v souladu s ustanovením § 2254 občanské-
ho zákoníku a Zásadami pro pronajímání bytů 
v majetku města Čelákovic a identifikační úda-
je zájemce (jméno, příjmení, rodné číslo, úplná 
adresa, telefonní, popř. jiné spojení). Dále bude 
čestným prohlášením doložena způsobilost 
k právním úkonům, prohlášení o tom, že žadatel 
nevlastní objekt k bydlení, a prohlášení o tom, že 
není veden v Centrálním registru dlužníků ČR.

Závazný a konečný termín pro předložení 
nabídek od případných zájemců je: 
pátek 13. 4. 2018 do 12.00 hod. v podatelně 
MěÚ Čelákovice.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Vyhodnocení nabídek provede komise jmeno-
vaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny 
nabídky předložené po stanoveném termínu, 
neoznačené stanoveným způsobem, neobsa-
hující konkrétní výši nabídky nájemného v ko-
runách, neobsahující požadovaná prohlášení či 
jinak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší než 
je minimální cena nájemného uvedená v tom-
to záměru. Na základě předložených nabídek 
sestaví komise pořadí zájemců o pronájem. 
V případě předložení více shodných nabídek 
na 1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabíd-
ky předložili, k dalšímu kolu soutěže stejným  
způsobem. Jestliže vítěz od uvažovaného  
nájmu z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nespl-
ní stanovené podmínky, bude nájem nabídnut 
dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebu-
de k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové  
řízení. 
Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do 
pěti pracovních dnů od obdržení usnesení RM 
o souhlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši trojná-
sobku měsíčního nájemného, uhradí nájemné 
a zálohy na služby za běžný měsíc ve stejném 
termínu, bude s ním uzavřena nájemní smlouva 
k předmětnému bytu na dobu určitou v době tr-
vání 2 roky. Současně budou předány klíče od 
bytu a byt bude protokolárně předán. Pokud ve 
stanoveném termínu nebude uhrazena jistota, 
nájemné a zálohy na služby za běžný měsíc, 
bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. 
V případě, že nebude k dispozici, bude vypsáno 
nové nabídkové řízení. 

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

Třetí dubnovou neděli se mohou místní děti 
v doprovodu rodičů připojit k přírodovědné vý-
pravě, která se vydá poznávat jaro v Polabí. Pů-
jde o první ze série sedmi přírodovědných pro-
cházek, které organizuje MAS – Střední Polabí 
v regionu své působnosti. Všechny procházky 
budou tematicky zaměřené a povede je přizva-
ný odborník.
První putování povede od Čelákovic směrem 
k Hrbáčkovým tůním a účastníci se seznámí 
s jarními rostlinami a pokusí se nahlédnout do 
života místních obojživelníků. Přídavkem pak 
odhalí, jaké krásy skýtá lužní les předtím, než se 
koruny stromů osypou listy. 
Kdo nestihne jarní výpravu, nemusí litovat příliš. 
Už v květnu se koná další vycházka, tentokrát 

zaměřená na ptačí zpěvy. Chybět nebude ani 
ukázka kroužkování ptáků.
Všechny přírodovědné procházky jsou otevřené 
široké veřejnosti. Stačí potvrdit účast a můžete 
vyrazit. Podrobnosti o přihláškách, termínech 
i tématech najdete na webových stránkách
www.polabsketoulky.cz. 
Na jaké procházky se můžete těšit?
n Jaro v Polabí
n Ptačí zpěvy
n Co se skrývá v lese
n Voda v krajině
n Do říše hmyzu
n Památné stromy

Veronika Kubrichtová, 
MAS Střední Polabí, z. s.

MAS Střední Polabí, z. s.

Cyklus přírodovědných procházek

Rekonstrukce tunýlku spojující ulice Sedláčkovu  
a Jungmannovu. Foto: -dv-
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zprávy z radnice 

Přivítáni do života byli
v sobotu 17. března 2018

tito noví občánci města Čelákovic

Sofie Králová, Daniel Davídek, Eliška Malá, Vojtěch Němeček,

Tereza Königsmarková, Stella Myšková, Sofie Kovaříková, Ondřej Huml,

Matouš Sejkora, Otakar Plecháček, Oliver Killnar, Anežka Chaloupková, Šimon  
Štěpanovský a Martin Čížek.

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 zdravot-

nictví) Městského úřadu, tel.: 326 929 118 – 119

Foto: Jiří Suchý

Duben, ještě tam budem
V době, kdy píši tento článek, se pomalu pranostika ještě hlásí. A proto 
je ještě čas rozplánovat si práci na zahrádce a případně využít nabídky 
pomocnice Evičky. Kdo budete mít zájem o její pomoc, napište mi a já 
vám dám na ni telefonní číslo. A třeba se najde i nějaký šikovný senior 
muž, který by se zvedl a šel pomoci někomu, kdo by to potřeboval, i s do-
mácími opravami. Mám sestru v Klášterci nad Ohří a tam chodí takový 
mužíček a pomáhá, kde je třeba. Tu pořeže dříví, tu uklidí hromadu uhlí, 
tu vysadí stromek a všude za to nějakou pětku dostane, obídek a koláček 
se také najde a je plno lidí spokojených. Lze jim jen závidět. Proč to nejde 
tady? Jsme asi blízko Prahy, kde jsou si lidé anonymní. Našla se další čtecí 
babička – paní Bodláková. Děkujeme jí za naše vnuky. Dočká se velkého 
vděku.
V úterý 17. dubna pojedeme do Divadla Na Fidlovačce. Odjezd v 9.00 hod. 
od radnice. Vstupenky se budou rozdávat v autobuse. Děkujeme Měst-
ské knihovně, že nám poskytla náhradní prostory pro jeden kurz trénování 
paměti, který se nemohl konat v Routě. Nový IT technik nám bude pomá-
hat s počítači v rámci svých možností a trochu jiným stylem. Kdo máte 
potřebu a zájem o poradu s počítačem, jako dosud pište na pomocný  
e-mail: pcpomsen@seznam.cz. Technik vás zkontaktuje a vysvětlí vám, 
jak pomůže. Dále se hlaste, zájemci o procházky s hůlkami. Čím nás bude 
víc, můžeme se lépe rozdělit na pomalejší a rychlejší chodce. Za chvíli se 
počasí umoudří a už můžeme vyrazit. Také by se mohl dát dohromady 
tým zájemců o jízdu na kole. Není bezpečné jezdit sám. Nikdy se neví, co 
se může přihodit. Pokřtili jsme nové prostory na cvičení v původním zdra-
votním středisku. Je to tam moc hezké a skupina cvičenek se zvětšuje. 
V pondělí a pátek od 10.00 hod. V pondělí pilates s jógou, pomalejší pro-
tahovací cvičení. V pátek trochu svižnější a také moc hezké. Každé cvičení 
je za 60 Kč.
Níže se dočtete o městem připravovaném květnovém výletu. A my se po-
kusíme na září sjednat prohlídku Čapího hnízda. Neváhejte nás kontakto-
vat, pokud budete mít nějaký nápad, jak dál využít svého volného času. 
I když je všeobecně známo, že důchodci volný čas moc nemají. A to je 
dobře. Abychom nezakrněli. Mějte hezké jaro a těším se na vás při našich 
aktivitách, a nejen tam.

Anděla Nosková

Výlet pro seniory
Město Čelákovice zve seniory našeho města na výlet, který se bude ko-
nat 15. května 2018 s odjezdem v 8.30 hod. Společně navštívíme zámek 
Žleby.
Zájemci se mohou hlásit na odboru pro občanské záležitosti (sociální věci 
a zdravotnictví) Městského úřadu Čelákovice, v přízemí historické budo-
vy radnice, náměstí 5. května č. p. 1, a to od 11. dubna nejpozději do  
14. května 2018. Svačiny s sebou, vstupné 121 Kč, autobus zdarma! 

odbor pro občanské záležitosti
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zastupitelská aréna

Otázka Město Čelákovice se v maximální 
míře na krizové stavy připravuje.  
A to jak aktivně ve formě prostřed-
ků na odstraňování krizových stavů, 
tak ve formě funkčních systémů 
ochrany obyvatelstva.  
V roce 2017 byl realizován systém 
Protipovodňového monitorovacího 
a varovného systému. Tento systém 
konečně pokrývá celé město  
a je možné jej ovládat z mobilního 
stanoviště. V rámci tohoto systému 
byl aktualizován i Povodňový plán 
města a Plán krizové připravenosti 
města. Tématu Krizové řízení byla 
věnována i rubrika ve Zpravodaji, 
aby i občané byli informováni, co 
vše město, a nejen to, zajišťuje. Ve 
městě je také ustavena povodňová 
komise a krizový štáb. Pravidelně 
jsou konány protipovodňové pro-
hlídky vodních toků a krizový štáb 
se schází i v době klidové.  
Pro město je také klíčová spoluprá-
ce se složkami IZS, kterým musím 
poděkovat za skvělou spolupráci. 
Poděkování také patří členům JSDH 
Čelákovice a strážníkům Městské 
policie. Jsou to lidé, kteří jsou vždy 
připraveni pomoci při mimořádných 
situacích.

Jiří Hanzl, zastupitel

ODS
Zastupitelé zvolení za ANO 2011 se 
k tématu nevyjádřili.

ANO 2011
Zastupitelé zvolení za PRO Č se  
k tématu nevyjádřili.

PRO Č

Zastupitelka zvolená za KSČM se  
k tématu nevyjádřila.

KSČM
Město je určitě dobře připraveno,
tuto povinnost mu ukládá zákon 
č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému.
Je důležité si uvědomit, že úkoly 
ochrany obyvatelstva, záchranné 
a likvidační práce plní nejen složky 
integrovaného záchranného systé-
mu, orgány kraje a obce, právnické 
a podnikající fyzické osoby, ale 
velkou roli zde hraje chování samot-
ných občanů.
Všichni bychom měli dodržovat 
obecné zásady chování při mimo-
řádných událostech:

– Snažte se získávat informace  
z oficiálních zdrojů (televize, místní 
rozhlas, internet) – respektujte je;

– nerozšiřujte poplašné a neověřené 
zprávy;

– varujte ostatní ohrožené osoby 
ve svém okolí, nezapomeňte na 
zdravotně postižené osoby;

– netelefonujte zbytečně, nepřetě-
žujte telefonní síť;

– nepodceňujte vzniklou situaci;
– pomáhejte ostatním, zejména sta-

rým, nemocným a nemohoucím 
lidem;

– uvědomte si, že lidský život  
a zdraví je na prvním místě, až 
potom záchrana majetku;

– vždy uposlechněte pokynů pří-
slušníků záchranných jednotek  
a evakuačních orgánů.

Renata Fialová, zastupitelka

SNK Naše Čelákovice
V našem běžném životě mohou 
nastat neočekávané a zcela mimo-
řádné situace, jako jsou živelní po-
hromy (záplavy, povodně, požáry, 
vichřice, sesuvy půdy apod.), prů-
myslové havárie s únikem nebez-
pečných látek, dopravní nehody  
s následným požárem ad., které 
mohou ohrozit životy nebo zdraví 
občana a způsobit rozsáhlé mate-
riální škody. Mimořádná událost je 
škodlivé působení sil a jevů vyvo-
laných činností člověka, přírodními 
vlivy, také havárie ohrožující život, 
zdraví, majetek nebo životní pro-
středí a vyžadují provedení záchran-
ných a likvidačních prací. Krizová 
situace je mimořádná událost dle 
zákona o integrovaném záchran-
ném systému, narušení kritické 
infrastruktury nebo jiné nebezpečí, 
při nichž je vyhlášen stav nebez-
pečí, nouzový stav, ohrožení státu 
nebo válečný stav. Stav nebezpečí 
vyhlašuje hejtman kraje, stav nouze 
vláda/předseda vlády, ohrožení 
státu a válečný stav vyhlašuje 
Parlament ČR. Toť ve stručnosti 
základní pojmy. Předpokládám, 
že město je na mimořádné situace 
připraveno.

Tomáš Janák, zastupitel

TOP 09
Dobře, to znamenalo ve škole 
trojku. Tak to odpovídá. Za něco 
dávám městu jedničku, za něco 
pětku. Takže průměr tři a prostor 
pro zlepšení.
Námrazová kalamita, únik škodlivin, 
přerušení dodávek elektřiny, vody, 
plynu, tepla, lesní požár, povodeň, 
epidemie lidí, nákaza zvířat.
To jsou mimořádné situace.
Telefonní čísla 150, 155, 158… ano.
Je skvělé, že město může mimo-
řádné situace oznamovat občanům 
pomocí bezdrátového rozhlasu (do-
konce financovaného z dotačních 
prostředků mimo rozpočet města) 
či z vozů Městské policie. 
Má zřízen infokanál, kterým zasílá 
SMS zprávy o těchto událostech na 
vybraná telefonní čísla. 
Ve Zpravodaji vychází seznam 
důležitých telefonních čísel.
Na druhou stranu ale nejsou nikde 
na www města informace, co dělat  
a jak se chovat při vzniku mimořád-
né situace. Nelze nikde dohledat, 
který odbor úřadu má mimořádné 
situace na starost.
Nevíme kde jsou improvizované či 
tlakově odolné úkryty a kolik jich je.
Nevíme, kde jsou speciální či im-
provizované prostředky individuální 
ochrany.

Petr Bařina, zastupitel

ČSSD

Je město dobře 
připraveno 

na mimořádné 
situace?

????
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téma

Zahrádkářské kolonie  
a chatové osady ve městě

Zahrádkaření je činnost spjatá s pěstitelstvím, fyzickou prací, s pobytem na zahrádce  
a aktivním odpočinkem. V dnešní uspěchané době přináší potěšení, klid a také hmotný 
užitek. Někteří zahrádkáři chovají včely, a tím přispívají k vyšší úrodě.
Chatařství je následníkem prvorepublikového úniku z industrializovaného města. K vy-
hlášeným lokalitám středních Čech nepatří jen malebná kopcovitá krajina kolem dolní  
Berounky a dolní Sázavy, ale také střední Polabí s poetikou velké řeky lemované topoly, 
loukami a poli v klidné krajině.

Zahrádka v červnu. Foto: Jaromír Kurka

Počátky organizovaného zahrádkaření
U počátků organizovaného zahrádkářství v Če-
lákovicích stál „Spolek pro zakládání sadů 
a okrašlování v Čelákovicích a okolí se síd-
lem v Čelákovicích“ založený roku 1898. Roku 
1935 byl přejmenován na „Spolek okrašlovací 
a zahrádkářů“ a rozšířen o obor zahrádkářský. 
Spolek se zasloužil o ozelenění prostředí měs-
ta: vysazoval aleje podél cest, postaral se o vý-
sadbu stromů na městském hřbitově, pořádal 
přednášky, kurzy, exkurze, pečoval o ochranu 
stromů před škůdci, pořádal výstavy květin, 
ovoce a zeleniny. Roku 1937, po dokončení be-
tonových chodníků, zřídil trávníkové pásy podél 
nově vydlážděné silnice na náměstí. Jen roku 
1939 vysadil při silnicích tyto počty ovocných 
stromů: K Mochovu 194 ks, k Toušeni 58 ks 
a k Sedlčánkám 106 ks. V předsednické funkci 
vystřídal roku 1935 Františka Šulce doktor Vác-
lav Došek, po válce byl předsedou doktor Karel 
Major. Neúnavným dlouholetým jednatelem byl 
Josef Lokaj. V roce 1940 měl spolek kolem 350 
členů.
Pro zajímavost: K oslavě 40. výročí spolku bylo 
roku 1938 vydáno 5 čísel skromného, útlého ča-
sopisu „Pro krásu domova“. Dne 18. 1. odeslal 

spolek prosbu spisovateli Karlu Čapkovi o svo-
lení k otištění výňatků z jeho knihy fejetonů Za-
hradníkův rok. Karel Čapek vyhověl a fejetony 
byly otištěny.
Nechuť poúnorového režimu vůči samostatným, 
aktivním spolkům dostihla i čelákovický okraš-
lovací spolek. Byl dotlačen k seberozpuštění na 
mimořádné valné hromadě 4. 10. 1951, neboť 
„podstatu činnosti okrašlovacích spolků pro-
vádějí nyní MNV řádným plánováním a stálými 
odborníky“.

Založení nové organizace a vznik osad
Roku 1956 přišel po teplém lednu krutý únorový 
mráz s minimy pod -30 °C, jenž zničil ovocné 
stromy. Tato katastrofa přiměla vedení státu 
k „uvolnění otěží“ a k podpoře zahrádkaření, jež 
mělo pomoci zásobit trh ovocem a zeleninou. 
Roku 1957 vznikl Československý ovocnářský 
a zahrádkářský svaz, do něhož byly začleněny 
místní, regionální a oborové organizace.
V Čelákovicích se skupina 25 přátel ovocnářství 
sešla 26. 3. 1958 v restauraci U Bohuslavů a po 
vzoru organizací z Brandýsa nad Labem a Záp 
založila za řízení Vincenta Urbáška místní orga-
nizaci zahrádkářů. Mottem dle zápisu ze schů-

ze bylo: „Bude-li naše zahrádka hezká, bude 
i naše město krásné.“ Přihlásilo se prvních 18 
členů a vznikl první výbor organizace ve slože-
ní František Fiala – předseda, Antonín Novotný 
– místopředseda, Milan Weinzettl – pokladník, 
Vincent Urbášek – jednatel a Václav Veselský – 
zapisovatel.
Organizace měla 3 odbory – ovocnářský, kvě-
tinářský a zelinářský. Zabývala se osvětovými 
přednáškami, prodejem hnojiv a sadby i výsta-
vami květin, zeleniny a ovoce (1961). Ve dnech 
26.–29. 10. 1963 proběhla výstava 206 vzorků 
jablek, 46 vzorků hrušek, 2 vzorků vína, 2 vzor-
ků ořechů, 1 vzorku mišpule a expozice stromo-
vých škůdců. 
Organizace v počátcích sdružovala členy, kteří 
pracovali na zahrádkách u svých domů. Stoupal 
však zájem i u lidí, kteří bydleli v panelové zá-
stavbě. Vytvářel se tím tlak na město, a tak roku 
1960 vznikla osada č. 1 na pozemcích u husit-
ského kostela. Jejím prvním předsedou se stal 
Vincent Urbášek. Roku 1963 vnikla osada č. 3 
na místě starého švestkového sadu u starého 
hřbitova, roku 1964 následovala osada č. 4 ved-
le osady č. 3 směrem k zahradnictví. Osada č. 3 
přešla v roce 2008 restitucí do majetku římsko-
katolické církve a po delším jednání byla uza-
vřena nájemní smlouva na dobu určitou. Půda, 
na které noví zahrádkáři začali pracovat, byla 
převážně jílovitá, zaplevelená a zarostlá. To, 
do jakého stavu se dostaly osady dnes, svědčí 
o nesmírném úsilí a práci, kterou museli vynalo-
žit, aby se z pustiny stala úrodná půda přináše-
jící užitek, krásu a aktivní odpočinek.
Roku 1982 vznikla osada č. 2 u vlakové zastáv-
ky u silnice na Brandýs nad Labem o velikosti 
24 parcel. Po roce 1989 přešla do vlastnictví 
jednotlivých členů a nadále je členem základní 
organizace.
Rovněž v roce 1982 byla v prostoru bývalého 
švestkového sadu u Kovohutí založena osada 
č. 5 složená ze tří částí. I zde muselo dojít ke 
kultivaci převážně písčité půdy Tato osada je 
největší, má celkem 90 členů. Největší záslu-
hu na vzniku této osady měl tehdejší předseda 
MěstNV Josef Fouček, sám velký zahrádkář, 
který zahrádkaření aktivně propagoval, za což 
mu patří velký dík.
Osady nejenom vznikají, ale také zanikají. Roku 
2002 zanikla osada č. 6 u Volmanovy vily z dů-
vodu pozdější výstavby strojírenského podniku.
I v této době zahrádkáři pořádali výstavy, na-
příklad 24.–26. 9. 1982 výstavu ovoce, zeleni-
ny, květin a kaktusů a v říjnu 1984 opět výstavu 
ovoce a zeleniny.
V roce 1983 spravovala naše organizace 6 osad 
asi s 250 členy.
Roku 1988 po složitých jednáních vznikly osa-
dy č. 7 a č. 8 v prostorech náletových dřevin, 
skládek a vzrostlých stromů mezi Kovohutěmi 
a nynější cyklostezkou u Labe. Nezměrným úsi-
lím se podařilo z tohoto prostoru vytvořit živo-
taschopnou zahrádkářskou oblast. Parcely na 
těchto osadách byly odkoupeny jednotlivými 
členy od majitelů pozemků a vznikl tak spolek 
Nedaniny. Roku 2012 osada č. 7 ukončila svoji 
činnost, a tím zanikla. Zůstalo pouze 13 členů 
osady č. 8.

Dnešek
V současnosti vykonává zahrádkářskou činnost 
asi 220 členů v 6 osadách včetně skupiny členů 
hospodařících u svého domu. Organizace hos-
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podaří na základě nájemní smlouvy na pozem-
cích ve správě Státního pozemkového úřadu, 
v majetku římskokatolické církve, ve vlastnictví 
fyzických osob a v osobním vlastnictví. Nyní 
probíhá restituční soudní proces o vydání po-
zemků osady č. 4 a č. 5 římskokatolické církvi, 
zatím bez konečného rozhodnutí.
Organizace zahrádkářů má pětičlenné vedení: 
předseda, hospodářka, jednatel, revizní komi-
se a zapisovatelka. Na každé osadě musí být 
tříčlenný osadní výbor ve složení předseda, 
pokladník a hospodář. Tyto funkce jsou vyko-
návány převážně bez finančního ohodnocení, 
přesto je to činnost nutná, protože funkcionáři 
zastupují zahrádkáře ve vztahu k pronajímateli. 
V minulých třech letech vyhlásil výbor program 
na finanční pomoc osadám, díky němuž mohly 
osady zlepšit své technické vybavení. Dotace 
města Čelákovic, o něž jsme požádali, byly pou-
žity pro činnost organizace, nákup hnojiv, auto-
busové zájezdy našich členů za zahrádkářskou 
tematikou a pro společenský večer na ukončení 
sezony.
Postrádáme nový zahrádkářský zákon, který by 
jednoznačně určoval postavení zahrádkářů a je-
jich organizace ve společnosti. Je v nedohled-
nu a za současné politické situace ještě dlou-
ho bude. Je dobré vědět, kdo má zájem zákon 
prosadit a kdo ne. Zahrádkáři jsou nejslabším 
partnerem v zájmu o půdu, daleko za develo-
pery atd.
Mnohé osobnosti z dlouhé historie zahrádkaření 
v Čelákovicích v ní zanechaly osobitou stopu. 
Josef Bejbl, dlouholetý člen hlavního výboru, 
byl živou kronikou zahrádkářů, nešetřil nikdy 
radou a pomocí. Dalším je Josef Khánský, rost-

linolékař, který pomáhal zahrádkářům v boji 
proti škůdcům a svými přednáškami přispěl 
k ochraně rostlin. Známým zahrádkářem byl Hy-
nek Volkmer, pěstitel jiřin, který svými květinami 
vždy potěšil návštěvníky výstav. Dlouholetým 
předsedou organizace byl Václav Bartůněk, kte-
rý stál u zrodu některých osad a řídil organizaci 
při změnách po roce 1989. Všem jmenovaným 
i dalším dobrovolným „tahounům“, které by-
chom zde ani nemohli vypsat, je potřeba podě-
kovat za jejich práci.
Předpokládáme, že do budoucna, i vzhledem 
k velkému zájmu našich občanů, se bude za-
hrádkářská obec rozvíjet a že ve spoluprá-
ci s městskými orgány najdeme nové plochy 
vhodné pro zahrádkářskou činnost.

Chatové osady
Chatová osada Grado leží mezi pravým břehem 
Labe a bývalým severním ramenem řeky, dnes 
mrtvým říčním ramenem Grado, na katastru 
obce Káraný, ale historicky je spjata s Čeláko-
vicemi. Roku 1922 zde vznikly říční lázně, roku 
1924 byly pojmenovány „České Grado“ (podle 
italského letoviska Grado s dlouhými písečnými 
plážemi mezi Bibione a Terstem) a ženisté po-
stavili dřevěnou lávku nahrazující přívoz, jenž 
nemohl vyhovět tisícům návštěvníků. Ve 30. 
letech začaly vyrůstat chatky a neplánovanost 
jejich vzniku se dodnes projevuje v křivolakých 
uličkách, náměstíčkách a pláccích s volejbalo-
vým hřištěm. Regulace toku Labe v 30. letech 
vyvolaná potřebou zvýšit průtočnost meandru-
jící řeky, a tak zmírnit následky každoročních 
záplav, předznamenala konec lázní. Ostrov byl 
z jižní strany „ukrojen“ novým labským korytem 

a roku 1937, po dokončení jezu a zdymadla, byl 
zasypán výtok řeky do pravého ramene. Stala 
se z něj tůň a pláže postupně zarostly.
Mlýnský náhon odděluje 3 chaty na svém levém 
břehu od 25 chat na pravém břehu, resp. na 
ostrově. 7 chat stojí v Záluží a 28 chat najdeme 
mezi ulicemi Žižkovou, Polskou, Zahradní, Li-
dickou a Miroslava Maška v Jiřině, na bývalém 
konci města. Dnes je obklopují rodinné domky 
„staré“ a „nové“ Jiřiny.
Jiným typem chatových osad byla oblast Sedl-
čánek. Na zalesněném pravém břehu stojí osa-
dy Labíčko (25 chat) a Komárov (37 chat), které 
rostly už od 20. let 20. století. Byly dostupné ze 
Sedlčánek přívozem, prámem vedeným na oce-
lovém lanu, jenž uvezl i malý nákladní vůz, až 
do 70. let, kdy muselo být lano odstraněno, aby 
umožnilo průjezd člunů s uhlím do nové elek-
trárny ve Chvaleticích. Na levém břehu, v loka-
litě U Přívozu, stojí dnes 40 chat. Byly stavěny 
od 30. do 70. let 20. století. Několik set metrů 
proti proudu řeky se nachází osada Zájezd s 24 
chatami. Ta byla budována od 40. do 70. let  
20. století. 
Architektonický výraz osad je bizarní a odráží 
majetkové a sociální postavení svých majite-
lů v minulosti a v současnosti: Od původních 
skromných dřevěných bud přes chaoticky při-
stavované až po rezidence zajišťující komfortní 
bydlení 21. století. Ovšem bez asfaltu…

Jaromír Kurka, předseda základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu Čelákovice,

Mirko Nosek, kronikář města,
a četní pamětníci

Chatová osada Komárov. Foto: Mirko Nosek
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velikonoce

Veselé Velikonoce v duchu českých tradic – sobota 31. března 2018

Folklórní soubor Benešáček.

Venkovská dudácká muzika Bedrník.
„Smrt neseme ze vsi, nové léto neseme do vsi. Smrti, smrti, z města, nové léto do města. Vítej, libé, líbezné, obilíčko 
zelené…“ Velikonoční zvyky přiblížil ve svém vystoupení Folklórní soubor Jizera Liberec. Foto na stránce: -dv-

Bohatý farmářský trh od 7.30 do 13.00 hod. Velikonoční břízu ozdobil MDDM.

Pro děti připravil Městský dům dětí a mládeže Čelákovi-
ce, p. o., velikonoční dílny.

Košíkářské řemeslo a pletení pomlázek předvedl Petr 
Král.

Minivýstava místních chovatelů.
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kam ve volném čase

do neděle 8. 4.
Městské muzeum
VELIKONOCE – SVÁTKY JARA
Výstava výtvarných prací žáků ZŠ J. A. Ko-
menského v jarních a velikonočních motivech 
zachycených pomocí různých technik, jako je 
kresba, malba a plastika, doplněná velikonoč-
ním aranžmá z přírodních materiálů, přístupná 
denně 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.

sobota 7. 4. 9.00 hod.
Sady 17. listopadu, zastávka Čelákovice – Jiřina
UKLIĎME ČESKO
Sraz před KD, s sebou pevnou obuv a rukavice. 
Více podrobností na www.celakovice.org.

sobota 7. 4. 10.15 hod.
hřiště U Hájku
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
SK Union hostí tým Kavalier Sázava.

sobota 7. 4. – neděle 13. 5.
Městské muzeum
ROK V POLABÍ
Fotografická a přírodovědná výstava Jiřího Žal-
mana a Lukáše Legáta (krajina – příroda – mak-
rofotografie) členěná podle 4 ročních období, 
přístupná ve výstavní síni muzea denně 9.00–
12.00 a 13.00–17.00 hod.
V neděli 8. 4. od 10.00 hod. vernisáž výstavy. 

neděle 8. 4. 15.00 hod.
sokolovna – start
JUBILEJNÍ ROČNÍK VÝPRAVY ZA ČELÁKO-
VICKÝMI UPÍRY
S sebou vhodné oblečení, startovné 50 Kč, „fi-
lipa“ a česnek! Podrobnosti naleznete na http://
celakovicti-upiri.webnode.cz.

pondělí 9. 4. 18.30 hod.
Městská knihovna
JAK VZHLED OVLIVŇUJE NAŠE CHOVÁNÍ
kineziologická přednáška Jany Heidenreichové

čtvrtek 12. 4. 19.00 hod.
Městské muzeum
O ZPĚVAČCE MARTĚ KUBIŠOVÉ
pořad hudebního kritika Jiřího Černého

sobota 14. 4. 9.00–11.00 hod.
náměstí 5. května – start
VEJŠLAP JARNÍM POLABÍM
Startovné: 50 Kč, děti do 6 let zdarma, cíl v are-
álu loděnice V Nedaninách, kde bude připrave-
no občerstvení a bohatý program. 

sobota 14. 4. 9.00–13.00 hod.
zahrada Routy, Sedláčkova 107
TRADIČNÍ JARNÍ BLEŠÁK
Registrace prodejců na tel.: 602 573 970, 606 
660 421 – prodejci od 15 let.

neděle 15. 4. 8.00–11.00 hod.
chovatelský areál, Stankovského 1774
PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera, s možností využít chova-
telské poradny

úterý 17. 4. 16.00 hod.
Sady 17. listopadu
VELKÉ ZÁVODY PRO MALÉ DĚTI
Start před KD, s sebou odrážedla, kola, kolo-
běžky apod.

pátek 20. 4. 9.00–12.00 hod.
náměstí 5. května
DEN ZEMĚ
ekologie před 100 lety a dnes (viz str. 3)

sobota 21. 4. 10.15 hod.
hřiště U Hájku
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
SK Union hostí tým SK Uhlířské Janovice. 

úterý 24. 4. 18.30 hod.
Městská knihovna
KERSKO
Přednáška Václava Kořána o zajímavostech  
z historie natáčení filmu Slavnosti sněženek  
a letoviska Kersko. 

pátek 27. 4.
Gymnázium Čelákovice
MAJÁLES – KRÁSY STUDENTSKÉHO ŽIVOTA

sobota 28. 4. 15.00 hod.
město
PROCHÁZKA S ČARODĚJNICÍ
Sraz v zahradě Routy, Jurta. Čarodějnická ge-
nerálka tak trochu jinak, procházka zakončená 
opékáním buřtů a čarodějným řáděním. 

pondělí 30. 4. 16.00 hod.
břeh Labe u přívozu, Sedlčánky
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Sraz čarodějnic a čarodějů všech věkových 
kategorií na břehu Labe u přívozu, kde si děti 
budou moci opéct vuřty a soutěžit v různých ča-
rodějnických disciplínách. 

pondělí 30. 4. 18.00 hod.
zahrada MDDM
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
průvod v maskách s MDDM

úterý 1. 5. 14.00 hod.
restaurace Mount v Kostelní ulici
SHROMÁŽDĚNÍ OBČANŮ
U příležitosti Svátku práce s májovou veseli-
cí a s účastí hostů – poslanců PČR, krajských 
zastupitelů, kandidátů do PS PČR, pořádá MO 
KSČM, hraje oblíbená kapela Amoroso. 

čtvrtek 3. – úterý 29. 5.
Městská knihovna
AFRIKA
Výstava fotografií Markéty Klímové v dětském 
oddělení.

sobota 5. 5. 10.15 hod.
hřiště U Hájku
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
SK Union hostí tým TJ Kly.

úterý 8. 5. 13.00 hod.
Kostelní ulice
VYSAZENÍ STROMU REPUBLIKY
u sochy sv. Jana Nepomuckého

úterý 8. 5. 14.00 hod.
náměstí 5. května
PIETNÍ AKT
U příležitosti státního svátku ukončení 2. světo-
vé války položí zástupci města květiny u pomní-
ku padlých.

úterý 8. 5. 14.30 hod.
Galerie na schodech
FOTOGRAFIE JANY VONDRÁČKOVÉ

úterý 8. 5. 15.00 hod.
náměstí 5. května
MR. ELASTIK A SESTRY HAVELKOVY
Promenádní koncert s dobovou módní přehlíd-
kou. 

úterý 8. 5. 18.00 hod.
Mírové náměstí, Sedlčánky
PIETNÍ AKT
Pořádá MO KSČM u příležitosti ukončení II. svě-
tové války a osvobození republiky od fašistic-
kých okupantů.

středa 9. 5. 18.00 hod.
park Rudé armády, Záluží
PIETNÍ AKT
Pořádá MO KSČM u příležitosti ukončení II. svě-
tové války a osvobození republiky od fašistic-
kých okupantů.

Foto: Jana Vondráčková
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informace

Požár v Mochově
V pátek 23. 2. v 8.53 hod. byla hlídka informo-
vána o požáru v bývalých Mochovských mrazír-
nách. Hlídka MP Čelákovice byla na místě jako 
první, usměrňovala dopravu a naváděla hasič-
ské vozy k objektu. Následně vyrozuměla Obec-
ní policii Radonice, protože se oblak toxického 
kouře šířil nad Nehvizdy.

Opilí mladíci
V sobotu 24. 2. ve 2.20 hod. oznámil občan  
z Rooseveltovy ulice, že nějací mladíci vyvrátili 
před jeho domem dopravní značku, pohodili ji 
opodál a odešli směrem do Sedlčánek. Hlídce 
se podařilo dostihnout dva mladíky, kteří se 
k činu doznali a byli hlídkou ztotožněni. Oba 
jmenovaní byli mírně pod vlivem alkoholu, byli 
poučeni o tom, že svým jednáním se dopustili 
přestupku a věc bude oznámena přestupkové 
komisi Městského úřadu.

Kontrola maminky
Ve středu 28. 2. v 16.04 hod. telefonicky požáda-
la žena z Prahy o prověření, zda její matka, bytem 
v Čelákovicích, se nachází v místě svého trva-
lého bydliště a zda je zdravotně v pořádku. Má 
prý psychické problémy a dříve se už pokusila 
o sebevraždu. Žena uvedla, že dostala informa-
ci od druha její matky, s nímž žije ve společné 
domácnosti (dle sdělení trpí Alzheimerovou cho-
robou), že matka není doma, někam odešla a on 
neví kam. Hlídka vše na uvedené adrese prověři-
la a zjistila, že matka je již doma. Uvedla, že byla 
jen nakoupit a že o odchodu druha informovala. 
Ten na to zřejmě zapomněl. Městská policie in-
formovala oznamovatelku o zdárném konci akce.

Nájemní smlouva
V pátek 2. 3. v 11.10 hod. se dostavila na služeb-
nu MP Čelákovice občanka a uvedla, že svůj dům 
pronajala muži, s nímž uzavřela nájemní smlouvu. 
Muž prý nedodržuje podmínky smlouvy, a proto 
žádá o jeho vykázání z domu. Hlídka MP spo-
lečně s oznamovatelkou na místě zjistila, že muž  
v minulosti dlužil nájemné za 3 měsíce. To po 
urgenci uhradil a v současnosti nemá doplace-
né nájemné za únor 2018. Obě smluvní strany se 
dohodly, že muž doplatí dlužné nájemné, uhra-
dí i nájemné za březen a bude moci užívat byt 
do konce března 2018 a poté byt opustí. O tom 
smluvní strany sepíší dodatek k nájemní smlouvě.

Otec a syn
V úterý 13. 3. v 13.20 hod. oznámilo OO PČR 
Čelákovice, že v ulici J. A. Komenského došlo  
k napadení mezi otcem a synem. Syn byl zřejmě  
v podnapilém stavu a otec toho využil k rozho-
voru o ztrátě jeho zaměstnání. Syn v rozčilení 
zavolal hlídku PČR a ta požádala o prověření 
oznámení hlídku MP Čelákovice. Hlídka MP 
zjistila, že k fyzickému napadení nedošlo, otec 
a syn se smířili.

V případě potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

střípky z činnosti  
městské policie

Elektroluminiscence neboli tištěná forma světla. 
S touto revoluční technologií dokáže středočes-
ká firma ET například i mírnit nebo léčit závažná 
onemocnění, a to včetně nebezpečného ma-
kulárního otoku u cukrovkářů, novorozenecké 
žloutenky, poruch spánku či psychických ob-
tíží. Její nový výzkum podpořilo i Středočeské 
inovační centrum dotací v podobě inovačního 
voucheru.
Projekt Photothera Labs, tedy laboratoř na vývoj 
fototerapeutických zdravotnických prostředků, 
zahájil činnost na podzim 2015. „Finálním pro-
duktem je asi půl milimetru tenká vrstva, která 
vyzařuje světlo. Jeho výhodou je to, že oproti 
jiným zdrojům je to světlo naprosto studené,“ 
vysvětluje jednatel ET Pavel Beneš. „Pracuje-
me na šesti produktech, z nichž pět je ve stádiu 
vývoje. Úspěchem na trhu v Česku je světelná 
maska vyzařující zelené světlo pro léčbu diabe-
tické retinopatie. Tuto technologii jsme vyvinuli 
ve spolupráci s profesorem Pavlem Kuchynkou, 
přednostou Oftalmologické kliniky Fakultní ne-
mocnice Královské Vinohrady,“ uvedl jedna-
tel Elon Technologies. Potenciál „světelného“  
materiálu je enormní. Práce odborníků z ET  
zaujala zahraničí natolik, že firmu z Čeláko-
vic přizvali i do mezinárodních projektů Dubai  
Future Accelerators v Dubaji a weXelerate ve 
Vídni.

Na spuštění dalšího výzkumu v oblasti  
fototerapeutických zdravotnických prostředků 
získala firma ET dotaci v podobě inovačního 
voucheru od Středočeského inovačního cen-
tra. Firma totiž nově spolupracuje také s Ná-
rodním ústavem duševního zdraví. Masku vy-
zařující v pulsech v různých časových úsecích 
během noci naopak světlo laděné do modra by 
tamní profesoři z oboru psychiatrie chtěli  
vyzkoušet pro léčbu nespavosti u bipolárních 
pacientů.

Josef Pátek, starosta
Petr Studnička, místostarosta II

Zdroj: Elon Technologies

Ve středočeském výzkumu podpořena firma
z Čelákovic!

Středočeské inovační centrum podpořilo firmu Elon Technologies (ET) z Čelákovic, jejíž po-
lymerní folie vyzařující světlo dokáže léčit. Díky revoluční technologii studeného tištěného 
světla získala spolupráci i s Dubají. Fototerapeutické prostředky mohou pomoci diabetikům, 
novorozencům i lidem s bipolární afektivní poruchou.

Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
informuje o změně úředních hodin

Od začátku března 2018 došlo na pracovišti v Biskupská č. p. 7, Praha 1, odboru dopravy – odděle-
ní dopravně správních agend, úseku – evidence řidičů (tel.: 602 299 952), ke změně úředních hodin,  
a to takto:

po a st 8.00–12.00 12.30–17.00 hod.                         polední přestávka 12.00–12.30 hod.

ČEZ Distribuce, a. s.
oznamuje přerušení dodávky elektřiny

v Čelákovicích – B. Němcové, Čelakovského, 
Družstevní, Dvořákova, J. Nerudy, J. Zacha, 
Kozovazská, Lipová, Mochovská, Na Požárech, 
Příční, Třebízského,
a v Císařské Kuchyni – Mochovská,
v úterý 10. 4. 2018 od 7.30 do 16.00 hod.

Bližší informace o lokalitách dotčených tou-
to odstávkou jsou k dispozici (nejdříve 15 dní  
před uvedeným termínem) na webové adrese: 
http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-obce/
odstavky.html 

Poruchová linka 840 850 860

tel.: 326 995 361
http://www.celakovice.cz
oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY, sekce sport

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

fax: 326 995 959

http://www.mddmcelakovice.cz
e-mail: mddm.celakovice@seznam.cz

Havlíčkova 691
Čelákovice

mddm

tel.: 326 991 766
http://www.celakovice.cz
oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY, sekce sport

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

Kostelní 457
Čelákovice

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

J. A. Komenského 414
Čelákovice

tel.: 326 741 437
e-mail: komenskeho.ms@seznam.cz

J. A. Komenského 1586
Čelákovice

tel.: 731 136 156
e-mail: mestska.policie@celakovice.cz
http://www.celakovice.cz

Obecní dům
Stankovského 1650
(vchod z ulice Rybářské)
Čelákovice

výstavu, která připomíná toto významné jubi-
leum. Návštěvníky uvítá erbovní galerie znaků

-
razy jednotlivých zemských znaků. Text sezná-

-
lem císaře Karla IV. Erby jsou rekonstrukcem

část doplňují vystavené nálezy dobových mi-

-

tel.: 326
 
991

 
556, fax: 326

 
991

 
192

e-mail: info@celmuz.cz
http://www.celmuz.cz

Na Hrádku 464
Čelákovice

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

J. A. Komenského 414
Čelákovice

gymnázium

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

Sedláčkova 107
Stankovského 1650 
(zadní vchod budovy pošty)

Čelákovice

rc routa + 
materské centrum

ČEZ Distribuce, a. s.
oznamuje přerušení dodávky elektřiny
v Čelákovicích

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 zaregistro-
vat na stránkách města a poté si akce sami 
přidávat a popřípadě i editovat.

 

 
  

   
. 

 
 

tel.: 326 910 911
e-mail: rumunska.ms@seznam.cz
http://ms-materidouska.cz

Rumunská 1477
Čelákovice

tel.: 326 994 165
e-mail: info@mspristavni.cz

Přístavní 333
Čelákovice

tel.: 326 991 217 

Úplné uzavření podjezdu
na silnici č. II/245

Od úterý 3. do soboty 14. dubna je  
zcela uzavřen podjezd na silnici č. II/245  
v ulici U Podjezdu. Jedná se o další plánova-
nou uzavírku související s realizací investiční  
akce „Optimalizace trati Lysá nad Labem –  
Praha-Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelá-
kovice“.
Podjezd je uzavřen z důvodu demolice jeho 
druhé poloviny. Veškerá dopravní omezení pro-
bíhají dle schváleného dopravně inženýrského 
opatření (viz webové stránky města).
Po dubnové uzavírce je předpokládána uzavír-
ka podjezdu opět v květnu na dobu 2–3 týdnů, 
pravděpodobně od 10. května, v závislosti na 
postupu stavebních prací a klimatických pod-
mínkách.

Elektrizace železnic Praha, a. s., 
zhotovitel stavby
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DOBROTÁRNA
V říjnu 2017 pro vás Dobrotárna otevřela svůj 
nový obchůdek s vlastní profesionální výrob-
nou. Najdete jej na konci města u hlavní silnice 
směrem na Mochov – v ulici Krajní č. p. 2075.
Z kvalitních a čerstvých surovin připravují sami 
a ručně řadu nabízených produktů. Zakoupit 
zde můžete čerstvé pečivo – kvasové chle-
by, bagety, croissanty, bagely, bábovky atd., 
krekry, sušenky, pralinky, paštiky, domácí dže-
my, sirupy, zeleninové dobroty… Prozatím pe-
čou v úterý a pátek, ale snahou provozovatelů 
je dále tyto dny rozšiřovat.
Dalším nabízeným zbožím jsou i delikatesy 
z mezinárodní kuchyně a místní produkty, jako 
jsou sušené šunky a panenky, fuety, solená 
másla, sýry, med, káva, olej, zeleninové dobroty 
– např. pikantní pasta, nakládané papričky a fe-
feronky, kečupy, čalamády a spousty dalšího.
Každé úterý se v rámci „Salátového úterý“ mů-
žete těšit na výborný salát (zeleninové, s luště-
ninami, s těstovinami, s masem i bez). Úterní 
nabídku doplňuje „Polévka ve skle“ (vývary, ze-
leninové polévky, polévky z české i mezinárodní 
kuchyně).
Pro větší komfort vašeho nákupu akceptují pla-
tební karty. Podle chutí a přání zákazníků se 
sortiment obměňuje a doplňuje. Sjednat si mů-
žete i přípravu občerstvení pro rodinné oslavy 
a firemní akce nebo využít v případě objednáv-
ky nad 500 Kč (je možné realizovat i sdružené 
zásilky pro jednu dodací adresu) rozvozu k vám 
„domů“ – uzávěrka objednávek pro rozvoz je do 
20.00 hod. předchozího dne před doručením.
Podrobné informace naleznete na webových 
stránkách www.dobrotarna.cz nebo face-
booku www.facebook.com/dobrotarna. Tel.: 
720 991 192, e-mail: info@dobrotarna.cz.

Provozní doba:
po 9.00–15.00 hod.
út 8.00–15.30 hod. 16.00–18.00 hod.
čt 9.00–15.00 hod.
pá 8.00–15.30 hod. 16.00–18.00 hod.

Foto: -dv-

KVÍTÍ
Od prosince 2017 najdete prodejnu květin Dany 
Noskové na jiné adrese. Ze Sedláčkovy ulice  
č. p. 1011 se přestěhovala do ulice Rybářské  
č. p. 154 – Na Statku.
Objednávky k jakékoli příležitosti lze zadat do 
17. hodiny a vyzvednout po otevírací době –  
tel.: 731 186 425, e-mail: dananos@seznam.cz,  
www.kvitidana.cz. I zde akceptují platební  
karty.

Provozní doba:
po–pá 8.30–17.00 hod.
so 8.30–11.00 hod.

Foto: -dv-

PEKAŘSTVÍ ŠUMAVA
Jako již 152. prodejna v pořadí je od pondělí  
22. ledna i u nás v Masarykově ulici č. p. 217/31 
otevřena prodejna pečiva a lahůdkářských vý-
robků a. s. Pekařství Šumava group z Jablonce 
nad Nisou.
Nakoupit zde můžete od časných ranních hodin 
pekařské a cukrářské výrobky, chlebíčky, oblo-
žené pečivo a saláty z vlastní produkce, nápoje 
apod. Využít můžete různých speciálních akč-
ních nabídek či ochutnávek.
Úhrada je možná ticketkami i platebními karta-
mi.
Kontakty: www.pekarstvi-sumava.cz, tel. na 
prodejnu: 724 426 094.

Provozní doba:
po–pá 5.30–17.30 hod.
so 7.00–11.00 hod.

-dv-

Foto: -dv-

co nového ve městě

Stav „boje s větrnými 
mlýny“ o posílení signálu
Už téměř tři roky se snažíme o lepší signál pro 
mobilní komunikaci v oblasti Sedlčánek a Císař-
ské Kuchyně. Během té doby se nám podaři-
lo přesvědčit operátory Vodafone a O2, aby 
nainstalovali posilující vysílače v Čelákovicích 
na křižovatce ulic Křižíkovy a Přístavní. Situa-
ce se sice zlepšila, do uspokojivého stavu má 
však daleko. U všech operátorů stále dochází 
k rozpojování hovorů, ty jsou trhavé (koktavé) 
a často se ztrácejí slova. Problém je v tom, že 
vzdálenost vysílačů ke zmíněným oblastem (2,1 
km k nejzazšímu místu v Císařské Kuchyni) je 
v poslední třetině dosahu těchto vysílačů.
Proto vedení města nabídlo operátorům, aby 
k umístění svých vysílačů použily pozemky 
v Sedlčánkách, které jsou buď v majetku měs-
ta nebo jiného soukromého subjektu, tak, aby 
z daného místa byla oblast dostatečně pokry-
ta signálem. Dosud na tuto nabídku reagovala 
kladně pouze společnost Vodafone dopisem, 
ve kterém uznává, že pokrytí jejich signálem je 
nedostatečné. Na společné schůzce konané 
30. ledna 2018 bylo dohodnuto, že situaci bu-
dou řešit vybudováním nového vysílače a hledat 
nejvhodnější místo pro jeho instalaci. Je tedy 
otázkou času, kdy se jim podaří dovést akvizici 
takového místa do konce a začít stavět. Mělo by 
to ale být v průběhu tohoto roku. Společnost O2 
zatím o instalaci nového vysílače bohužel neu-
važuje. 
Technici operátorů doporučují za stávající situ-
ace nastavit volbu sítě na mobilních telefonech 
pevně na 2G. Tato síť se používá pro přenos 
hovorů a posílání textových zpráv (platí pro 
všechny operátory). S instalací vysílačů s lepší 
technologií 3G a 4G se nepočítá. V současné 
době jsou nainstalovány vysílače s technologií 
LTE, ty však slouží k přenosu dat. Pokud máte 
svůj telefon vybavený novou technologií VoLTE, 
pak je možno telefon nastavit pevně na tuto síť 
a používat ji pro přenos dat i hovorů včetně tex-
tových zpráv.
Držte tedy palce, aby se povedlo náš boj dotáh-
nout do úspěšného konce.                   Jiří Klíma

Akce Ukliďme Česko opět 
v Čelákovicích

Sady 17. listopadu je jedno z nejhezčích míst 
v našem městě. Bohužel po větších „kulturních“ 
akcích nebo po víkendech se tu objevují odpad-
ky, které se pak hromadí v potoce a Technické 
služby na ně nestačí. V minulosti jsme tu pod-
nikli několik úklidů, z kterých se stala tak trochu 
tradice. Půjdete do toho s námi? Až to uklidíme, 
přesuneme se k vlakové zastávce Čelákovice-
Jiřina, kde pomůžeme uklidit přístupovou cestu 
do mateřské školy. Na obou místech se pohy-
buje hodně lidí, takže máme zkušenost, že naši 
práci i ocení. Sejdeme se v sobotu 7. dubna 
2018 v 9.00 hod. před Kulturním domem. S se-
bou si vezměte pevnou obuv a rukavice. Akce je 
pořádána za souhlasu vedení města a ve spolu-
práci se Spolkem Dělnické domky. Více podrob-
ností naleznete na našich stránkách www.ce-
lakovice.org nebo http://www.uklidmecesko.
cz/event/16999.                                Petr Petřík
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Dne 1. dubna 2018 paní  
Jiřinka JIROUSKOVÁ oslavi-
la krásné 70. narozeniny.
Do dalších let jí mnoho elánu  
a stále pevné zdraví přeje 
manžel Petr s celou rodinou.

Dne 21. dubna 2018 osla-
ví své krásné 70. narozeni-
ny, naše milovaná maminka  
a babička paní Anna  
KÖNIGSMARKOVÁ.
Do dalších krásných let, hod-
ně zdraví, štěstí a lásky z vel-
kého srdce přejí děti Fran-
tišek, Mirek, Anna, Jirka a Petr. Vnoučátka 
Petra, Nikolka, Tadeášek, Alenka, Honzík, 
Michalka, Jiříček, Terezka, Matěj, Natálka 
a Kája. Zeť Petr, snachy Dana, Míša, Soňa, 
Marcela. Bratr František, dále rodina Kö-
nigsmarkova, Henyšova, Chramostova.
Máme Tě moc rádi.

Dne 25. března 2018 by se dožil 90 let pan  
Josef KADEŘÁBEK, vzpomeňte prosím s námi. 

synové Jiří a Josef s rodinou

Dne 12. dubna 2017 uplynou 
tři roky od úmrtí milované-
ho manžela a tatínka pana  
Otakara BURDY.
Stále vzpomínáme.

rodina

V těchto dnech uplynulo 18 a 14 let od úmrtí 
pana Františka KHEKA a paní Jarmily KHE-
KOVÉ. 
Kdo jste je znali, vzpomeňte spolu s námi.
S láskou vzpomínají dcery Věra a Jarmila s ro-
dinami.

společenská kronika

chodíme kolem nich

Děkujeme MO KSČM v Čelákovicích za krás-
né prožití sobotního odpoledne dne 10. března 
2018 při oslavě MDŽ.
Bylo to velmi dobře připravené po všech strán-
kách. Dobré jídlo, pěkná hudba a příjemné po-
sezení.
Všem organizátorům, a především panu Duní-
kovi děkujeme.

manželé Opletalovi, Čelákovice – Záluží

poděkování

Památná lípa u mariánského kostela. Foto: -iv-

Památná lípa
Památné stromy opředené různými legendami 
mám rád, i když pochybuji, že jsou vždy „oči-
tými“ svědky událostí, s nimiž bývají spojovány. 
Například jeden z největších dubů, jaký jsem 
viděl, je prý svědkem spočinutí nejen oka de-
vátého historického a bezdětně ženatého pře-
myslovského knížete Oldřicha na venkovské 
pradleně Boženě Křesinově. Kníže vládl v letech 
1012–1033 a krátce ještě v roce 1034. Zmíněný 
mohutný dub, rostoucí na dohled onoho spoči-
nutí a zachování rodu, je dle mého názoru a při 
vší úctě spíš svědkův následník než tisíciletý 
kmet. Pochybuji také o stáří různých Žižkových 
lip, pod nimiž prý neporazitelný vojevůdce od-
počíval před bitvami a po nich. Raději mám stro-
my připomínající staré stezky, břehy bývalých 
říčních toků, hranice dávných územních celků 
nebo loveckých revírů. Takových je v okolí na-
šeho města dost. Čelákovice mají ale i památný 
strom s „rodokmenem“. Zajímá-li vás, jak velká 
může být stočtyřiašedesátiletá lípa malolistá, 
běžte se podívat ke kostelu Nanebevzetí Panny 
Marie. Roste před jeho ohradní zdí, respektive 
mezi bránou do kostelního areálu a sousedícím 
křížem. Naši předkové ji zasadili, aby jim a bu-
doucím generacím připomínala sňatek císaře 
Františka Josefa I. s bavorskou princeznou Alž-
bětou, zvanou „Sisi“, dne 24. dubna 1854.

Ohlédnutí po letech
Ohlédnutí po letech, zní to tak nadneseně, ale 
co se vlastně realisticky stalo v tom našem měs-
tě krásného bydlení na Labi? Udělali jsme něco 
pro ten vymyšlený statut? Pokračují snad reali-
zace dobře rozběhnutých vnitřních komunikací 
v centru? Nebo na obchvatu, práce na havarij-
ním vodojemu a přivaděči, znovunavrácení slá-
vy a funkce stadionu?
Ano holedbáme se miliardovými investicemi 
SŽDC, společnými projekty s Toušení, slíbený-
mi dotacemi na školu, kanalizací a vodou v Zá-
luží, v Jiřině apod.
Realizace: Propojovací komunikace V Prokopě, 
vyvolaná již z minula vyjednanou dotací kraje; 
nová budova MŠ „Sluníčko“ v ulici J. A. Komen-
ského – budiž architektonický skvost bez vyře-
šení adekvátní dopravy; cesta do Sedlčánek; 
bryskně a dokonale opravený strop v prosto-
rách gymnázia; možná hřiště na nábřeží, umně 
rekonstruované chodníky k jiřinské zastávce 
a pár vykácených vzrostlých charakteristických 
stromů v Kollárově ulici.
Městský vůdčí management snad má nemalý 
mandát a sílu na to, aby svým obyvatelům do-
vedl nabídnout viditelně a reálně svou naplňova-
nou koncepci ke zdokonalování našeho města!

Milan Tichý

ANO 2011 MO Čelákovice 
informuje

Oznamujeme změnu ve ve-
dení místní organizace ANO 
2011, do jejíhož čela byl nově 
zvolen Martin Bajer (viz foto) 
a místopředsedou se stal Ro-
man Štěrba. Dosavadní vede-
ní na své funkce rezignovalo. 
Martin Bajer i Roman Štěrba 
budou zároveň lídry kandidátky do letošních 
podzimních komunálních voleb.

Martin Bajer,  
předseda MO ANO 2011 Čelákovice

Dnes jsou asi „Kaiser Franz Josef“ a jeho bavor-
ská princezna většině Čelákováků lhostejní, ba 
„ukradení“, ale strom je to krásný. Stejně jako 
současná zdejší princeznina čtyřnohá jmenov-
kyně „z Nadějských rybníků“ na snímku. Pova-
žujte prosím toto zakončení rubriky Chodíme 
kolem nich za příspěvek k současnému aprílo-
vému období.

Ivan Vaňousek

Sisi z Nadějských rybníků. Foto: M. Socha

INFORMACE REDAKCE
Ve Zpravodaji města Čelákovic, od čísla 5/2018 
– s ohledem na od 25. května 2018 platné obec-
né nařízení GDPR, bude možné publikovat zdar-
ma gratulaci pouze s vlastnoručním písemným 
souhlasem publikované osoby. V případě zaslá-
ní souhlasu – s ověřeným podpisem publikova-
né osoby.

Cyklisté! Zvyšte šanci
najít odcizené kolo!

Město Čelákovice je partnerem 
CEREK (centrálního registru 
kol). S dotazy se obracejte na 
Městskou policii nebo přímo na 
www.cerek.cz.
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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.
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, a 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.

Den otevřených dveří
MŠ J. A. Komenského 1586 – úterý 10. dubna od 15.00 do 18.00 hod.

MŠ Rumunská 1477 – čtvrtek 19. dubna od 16.00 do 18.00 hod.

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

Den otevřených dveří  
s přednáškou

V naší mateřské škole se uskuteční v úterý  
10. dubna od 15.00 do 18.00 hod. den otevře-
ných dveří s přednáškou o logopedické péči  
s Šárkou Jarošovou zaměřenou na prevenci 

Základní škola Čelákovice J. A. Komen-
ského 414, příspěvková organizace,
přijme od 1. září 2018 učitele/ku:
n	pro	1.	stupeň	–	vzdělání	dle	zákona	 
č.	563/2004	Sb.;

n	pro	2.	stupeň	s	aprobací	matematika	 
a	fyzika.

Bližší	informace	na	tel.:	326 998 211,
nebo	e-mailu:	info@zscelakovice.cz.

Základní škola Čelákovice Kostelní 457, 
příspěvková organizace,
přijme od 1. září 2018 učitele/ku:
n pro 2. stupeň s aprobací chemie, fyzika;
n pro 1. stupeň.
Nabízíme práci ve stabilním kolektivu a další 
vzdělávání. 
Možnost získání obecního bytu.
Bližší informace na tel.: 326 990 211, e-mail: 
skola@kamenka-celakovice.cz.

Mikrojesle 
pro Čelákovice

Ekolandia, o. p. s., provozuje v Čelákovicích 
mikrojesle podpořené z Evropského sociálního 
fondu, projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/00
03625. V současné době jsou jesličky v plném 
provozu od 7.00 do 17.00 hod. a jsou plně vyu-
žívané 12 dětmi ve věku od 10 měsíců po 3 roky. 
Děti společně s chůvami podnikají pravidelné 
procházky, chodí na hřiště, poznávají okolí, vy-
rábějí a učí se nové věci.
Všechny zájemce o umístění dětí pro školní rok 
2018/2019 zveme na den otevřených dveří, 
který se uskuteční 25. dubna 2018 od 9.00 do 
12.00 hod. v prostorách mikrojeslí na adrese: 
Jiráskova č. p. 243, Čelákovice.
Zápis na nový školní rok proběhne 9. května 
2018 od 9.00 do 16.00 hod.

Jarmila Omelková, Ekolandia, o. p. s.

logopedických vad a problémů komunikač-
ních schopností u dětí v MŠ. Toto setkání bude 
probíhat na třídě A 2 – Želvičky. Od 15.00 hod. 
ukázky metodických materiálů, které MŠ vyu-
žívá k prevenci logopedických vad, a od 16.00 
hod. přednáška a diskuze. Doporučujeme účast 
rodičům dětí z MŠ i příchozím.
Dále bude možnost prohlédnout si mateřskou 
školu, děti si pohrají a bude také možné vyzved-
nout si ještě přihlášku k zápisu. Přijďte se podí-
vat, něco si vytvořit a společně si pohrát.
Bližší informace k průběhu zápisu nalezne-
te také na našich webových stránkách a jsou  
vyvěšeny v informačních tabulích u mateřské 
školy.                         Hana Henyšová, ředitelka

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

Přijímací řízení pro
školní rok 2018/2019

HUDEBNÍ OBOR
Do hudebního oboru přijímáme žáky od 6 let na 
základě přijímací talentové zkoušky: zpěv jed-
noduché lidové písně a orientace v rytmu.
Termíny přijímacích zkoušek:
pondělí 30. 4. 2018 v 17.00 hod.
středa 16. 5. 2018 v 17.00 hod.
Škola má možnost zapůjčit některé hudební ná-
stroje.
Podmínkou studia hry na klavír je vlastní nástroj 
– pianino, nikoliv elektrický nástroj.

VÝTVARNÝ OBOR
Do výtvarného oboru přijímáme žáky od 6 let.
Požadavky k přijímací zkoušce: malba, kresba. 
Zájemci s sebou mohou na ukázku přinést vlast-
ní domácí práce.
Termíny přijímacích zkoušek:
pátek 27. 4. 2018 v 17.00 hod.
středa 9. 5. 2018 v 17.00 hod.

TANEČNÍ OBOR
Do tanečního oboru přijímáme chlapce i dívky 
od 6 do 10 let. Předpoklady pro studium v ta-
nečním oboru: tělesné dispozice, rytmické vní-
mání.
Termíny přijímacích zkoušek:
čtvrtek 17. 5. 2018 v 17.00 hod.
středa 23. 5. 2018 v 17.00 hod.

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
Do literárně-dramatického oboru přijímáme  žáky 
od 6 let. Předpoklady pro studium v literárně-
dramatickém oboru: vyjadřovací schopnosti 
(vyprávět příhodu, vtip, recitovat báseň, zahrát 
pohádkovou postavu), pohybové schopnosti, 
fantazie, rytmus, zpěv.
Termíny přijímacích zkoušek:
pondělí 16. 4. 2018 v 16.00 hod.
pondělí 15. 5. 2018 v 18.00 hod.

STUDIO PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
Určeno pro předškolní děti, které nejpozději  
v srpnu 2018 dovrší pět let. Výuka probíhá v do-
poledních hodinách.
Termíny přijímacích zkoušek:
pátek 4. 5. 2018 v 16.30 hod.
pátek 18. 5. 2018 v 16.30 hod.

Zájemci o studium vyplní a odešlou elektronic-
kou přihlášku ke studiu z webových stránek ško-
ly nejpozději jeden den před konáním přijímacích 
zkoušek zvoleného oboru. Počet nově přijatých 
žáků je omezen celkovou kapacitou školy.
Na dotazy rádi odpovíme a podrobnější infor-
mace získáte v kanceláři školy nebo na kontak-
tech výše.

Jan Bláha, zástupce ředitelky
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základní škola
Kostelní 457, Čelákovice
tel.: 326 990 211
e-mail: skola@kamenka-celakovice.cz
http://www.kamenka-celakovice.cz

Studentka gymnázia ve 
školní družině

Naše družinové oddělení se prostřednictvím 
studentky Gymnázia v Nymburce Terezy Holeč-
kové zapojilo do projektu Mezinárodní cena vé-
vody z Edinburghu (Vzdělávací program DofE), 
který pomáhá mladým lidem lépe poznat sama 
sebe, získat nové dovednosti a vytrvat. Cílem 
programu je podpořit komplexní rozvoj schop-
ností a dovedností mladých lidí ve věku 14 až 
24 let skrze dlouhodobé a pravidelné aktivity ve 
čtyřech provázaných oblastech: rozvoji talentu, 
sportu, dobrovolnictví a dobrodružné expedici 
ve třech úrovních. 
Terka si v našem oddělení po dobu 6 měsíců 
plní část „dobrovolnictví“, které spočívá v tom, 
že odpoledne pod vedením vychovatelky pracu-
je s dětmi podle svého připraveného programu. 
Děti již poznávaly lidské smysly, zdobily perníč-
ky a vyráběly různé výrobky.
Všichni se těší na teplé dny, aby mohli společně 
vyrazit do přírody. Na společné úterky se vždy 
těší nejen Terka, ale i všechny děti.
Věra Rysová, vychovatelka červeného oddělení

Žáci ZŠ Kostelní s Terezou Holečkovou. Foto: archiv 
školy

Barevný týden
na Kamence

Ve dnech 12.–16. února se naše škola připojila 
k tzv. „Barevnému týdnu“, který celorepubliko-
vě pořádala Schools United. Žáci, učitelé i pro-
vozní zaměstnanci školy se každý den oblékali 
do předem určené barvy a snažili se o to, aby 
měli na sobě alespoň jeden kus oblečení nebo 
módního doplňku v příslušné barvě. Barvy jed-
notlivých dnů korespondovaly s barvou olym-
pijských kruhů, čímž jsme se připojili k podpo-
ře našich sportovců na ZOH v jihokorejském 
Pchjongčchangu. Po celý týden probíhala mezi 
jednotlivými třídami soutěž o nejlepší barev-
nou vyladěnost celé třídy, do které se s nad-
šením zapojily paní učitelky i asistentky. Každé 
ráno barevná hlídka ze 4. C prošla celou školu  
a přidělila třídám body za počet barevných kous-
ků. Nejvíce bodů, a tudíž první místo, získala  

3. A. Kromě toho, že se děti, učitelé i rodiče 
pobavili vymýšlením různých tvořivých kreací, 
ve výuce jsme se snažili dané téma propojit  
a začlenit do různých hodin. Akce se setkala  
s velkým ohlasem a výrazně oživila školní ste-
reotyp. Barevný týden jsme si užili s úsměvem 
na tváři, jak můžete vidět na přiložených foto-
grafiích.

Ivana Sekyrová, zástupkyně ředitele

Jaro
Sluníčko svítí, děti si hrají,
pukají ledy, závěje tají.
Ptáci na větvích poletují.
„Blíží se jaro,“ oznamují.

Zimy máme letos dost,
promrzli jsme až na kost.
Vyrazíme do přírody,
hodíme se do pohody.

Batoh dáme na záda,
jú, to bude paráda.
Uvidíme srnky, ptáčky,
dáme pozor na zatáčky.

Procestujem okolí,
dobře, že nechumelí.
Přes křoviny, přes lesy
za modrými nebesy.

Sněženky, krokusy, bledule
rostou jako minule.
A na poli skřivani
svoji píseň zpívají.

Jedno slunce z nebe září
usměvavou zlatou tváří.
Slunce zlatí celý svět
a ten svět je jako květ.

Užijte si tohle jaro.
Za přečtení vám to stálo?                   třída 8. B

Vítězná třída 3. A ZŠ Kostelní – v modrém. Foto: archiv školy

Vítězná třída 3. A ZŠ Kostelní – v červeném. Foto: archiv školy
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základní škola
J. A. Komenského 414, Čelákovice
tel.: 326 998 211
e-mail: info@zscelakovice.cz
http://www.zscelakovice.cz

Projekt Edison
Hned následující týden po jarních prázdninách 
jsme připravili pro žáky 2. stupně a žáky 4. a 5. 
tříd prvního stupně projektový týden pod ná-
zvem EDISON, jehož organizátorem je AIESEC 
Praha se záštitou MŠMT.
Projekt EDISON (Education. Drive. Internatio-
nality. Students. Opportunity. Network.) spojuje 
mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se 
seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných 
zemích, a stali se tak generací, která prolomí 
prohlubující se mezikulturní bariéru. 
Vizí projektu je tolerance a příznivé společné 
soužití české společnosti s různými kulturami 
a národy, a to na základě jejich porozumění 
a omezení předsudků a stereotypů. Díky multi-
kulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stá-
žisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium 
mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišné-
ho.
A jak celý projekt probíhal? Skupina 8 vysoko-
školských studentů (4 muži a 4 ženy) z Kanady, 
Austrálie, Brazílie, Gruzie, Indie, Indonésie, Číny 
a Taiwanu přijela do Čelákovic 25. února a strá-
vila celý pracovní týden na naší škole. V rámci 
vyučovacích hodin stážisté představili žákům 
prostřednictvím prezentací své země, se starší-
mi žáky vedli diskuze na různá témata a s těmi 
mladšími tančili či hráli interaktivní hry. Úterní 
odpoledne bylo věnováno sportu, kdy si v ho-
dině tělesné výchovy změřili své síly s deváťá-
ky a ve středu v rámci pracovních činností učili 
žáky připravovat cizokrajné pokrmy. 
Páteční dopoledne bylo věnováno tzv. Global 
village (Světová vesnice), kde si zahraniční hosté 
připravili své stánky charakterizující jejich zemi 
– vlajky, oděvy či části oděvů, které si oblékají 
při různých slavnostních příležitostech, národ-
ní měnu – bankovky a mince používané v dané 
zemi, tradiční pokrmy, obrázky či fotografie. Své 
čestné místo měl i stánek reprezentující Českou 
republiku, jehož se ujali František Tichý a Jan 
Hron pod vedením Marie Svobodové.
Projektu jsme přizpůsobili i např. nabídku obě-
dů ve školní jídelně. V uvedeném týdnu se vařila 
typická jídla našich hostů a samozřejmě jim byla 
představena česká národní kuchyně.  
Celý projekt lze zhodnotit jako velice úspěšný. 
Z pohledu školy vidíme hlavní přínos projektu 
ve dvou rovinách. Prvním je poznávání různých 
částí světa a života v nich pohledem rodilých 
studentů. Druhým aspektem je motivace k uče-
ní se anglického jazyka, neboť veškerá komu-
nikace během projektu probíhala v angličtině. 
Všichni byli plni dojmů. A ten nejhezčí z pohledu 
učitelů? Přátelství, usměvavé tváře žáků a škola 
plná života.
O zdárný průběh celé akce se starala zástupky-
ně ředitelky Vilma Michelčíková, která díky dlou-
hodobému pobytu v zahraničí hovoří výborně 
anglicky.
Obrovský dík však patří zejména hostitelským 
rodinám, které studentům nezištně poskytly 

střechu nad hlavou a na týden jim nabídly „dru-
hý domov“. Velmi děkujeme za podporu a pří-
stup i našemu zřizovateli, městu Čelákovice, 
který společně s hostitelskými rodinami a pří-
stupem školy vytvořil pro naše hosty báječnou 
atmosféru, a možná i proto si odnesli, dle jejich 
vlastních slov, nezapomenutelný zážitek. 
Více informací a další foto naleznete na našem 
facebooku a webových stránkách školy.

vedení školy

Projekt EDISON na ZŠ J. A. Komenského. Foto: archiv 
školy

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

MEDIATÉKA
Zařizujeme „Mediatéku Gymnacel“ aneb kvalitní 
tvořivá strategie a prověřené postupy projekto-
vého managementu školy se opět vyplatily.
Jak již slogan napovídá, opět jsme úspěšně pro-
vedli naše vize labyrintem evropských fondů. 
Zvládli jsme nelehkou tvorbu žádostí o dotace 
a aktuálně řídíme dva projekty, které přinesly 
našemu gymnáziu zhruba tři miliony korun. Díky 
tomuto finančnímu bonusu můžeme pro naše 
žáky a učitele vybudovat nové moderní prostory 
zařízené nejnovějšími digitálními technologiemi. 
Součástí projektu je i zajištění a rozvoj vnitřní 
konektivity v prostorách gymnázia – nově zaří-
zené prostory budou zaintegrovány do stávající 
sítě s připojením k internetu. V mediatéce bude 
probíhat výuka předmětů matematika, fyzi-
ka, design a konstruování, informatika, člověk 
a svět práce, seminář z matematiky, seminář 
z chemie, seminář z biologie, zeměpis a budou 
zde mít svou kancelář studenti, kteří si vedou 
své fiktivní firmy pod záštitou Národního ústavu 
vzdělávání.
Potenciál nakoupených digitálních technologií 
v návaznosti na výuku, ve které se počítá s ak-
tivním zapojením žáků, je velký. Bude se jednat 
zejména o takovou výuku, v rámci které žáci 
aktivně vyhledávají informace, vzájemně je sdílí, 
kriticky vyhodnocují získaná data, ověřují hypo-
tézy, hledají argumenty pro konstruktivní deba-
ty a prezentují zjištěné výsledky. Po vyučování 
bude mediatéka sloužit jako studovna. 
Vybudováním mediatéky z prostředků evrop-
ských fondů zkvalitňujeme naše vzdělávací pro-
středí, a řadíme se tak mezi moderní a úspěšné 
školy, které v maximální míře podporují a rozši-
řují potenciál svých studentů.

tým gymnázia
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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

Muzejní noc 2018 aneb 
Na co se můžete těšit

Přesněji řečeno, letošní muzejní noc v Čelákovi-
cích není jedna. Jsou hned dvě, bezprostředně 
za sebou. V pátek a v sobotu 11. a 12. května. 
Muzeum, knihovna a Kulturní dům pod záštitou 
města Čelákovic spojují své síly, aby důstojně 
připomenuly konec velké války a vznik Česko-
slovenska před 100 lety. A nejen to. Dostane se 
i na další výročí událostí celonárodního význa-
mu, jako jsou třicetiletá válka (1618, 1648), revo-
luční rok 1848, Mnichov a konec první republiky 
(1938), tzv. Vítězný únor 1948, konec pokusu 
o československou reformu (1968). Výročí při-
blíží samostatná výstava v infocentru. 
Čelákovice navštíví českoslovenští legionáři 
v podání KVH, druhý pluk Nymbursko. Vzdají 
hold zemřelým u pomníku padlých na náměstí, 
v muzeu posléze předvedou ukázku bojové tak-
tiky a pořadových cviků se zbraní. Mladobole-
slavské Divadýlko na dlani představí hru Zborov 
aneb Hrdinové bez patosu. Večer v muzeu zazní 
koncert Jazz a swing první republiky v podání 
BlueStar Kvartetu v bohatém nástrojovém ob-
sazení. Po setmění vystoupí skupina 2MuchFire 
na nádvoří tvrze: „Píše se rok 1938, kdy začíná 
vzestup třetí říše. Sám Vůdce vysílá své arche-
ology, aby našli zapovězené mytologické před-
měty, které mu pomohou vyhrát válku. Jeden 
z předmětů byl nalezen. Pandořina skříňka. Co 
se stane, když se otevře? Lze ji vůbec ovlád-
nout? Na to se budete muset sami podívat.“ Bě-
hem akce bude v podzemí muzea zpřístupněn 
vojenský lazaret, košíkářský program ukáže, jak 
a co se z proutí pletlo ve válečných letech, pro 
děti bude dostupné tradiční zdobení perníčků. 
Vystoupí flašinetář v c. a k. uniformě.
Druhý den se v Kulturním domě uskuteční klu-
bová filmová noc s promítáním protiválečných 
filmů. Filmy Plukovník Švec, Stezky slávy a Sig-
num laudis umožní každému zájemci, aby se 
vcítil do každodenního údělu frontového vojáka. 
K dispozici bude na místě i malá výstava vojen-
ské výstroje z první světové války.

David Eisner, ředitel muzea

Rok v Polabí
na fotografiích Jiřího Žalmana a Lukáše Legáta

V Městském muzeu v Čelákovicích se uskuteční od 7. dubna do 13. května výstava barevných foto-
grafií krajiny, přírody a makrofotografií, jejíž autoři – pokročilí amatérští fotografové – dokumentují mís-
ta kolem cest, po kterých stále znovu a znovu chodí a jezdí, a fotografují to, co by mohl vidět vlastně 
každý kolemjdoucí, kdyby měl oči otevřené a nemusel kamsi pospíchat. Snaží se zachytit své zážitky 
z ranního toulání kolem řeky, z čekání na východ slunce a rozplynutí mlhy nebo z brouzdání trávou 
při „lovu hmyzu“. Autoři patří k různým generacím fotografů, z nichž ta první vyrostla s analogovými 
fotoaparáty a černobílými fotografiemi a ta druhá už s fotoaparáty digitálními a fotografiemi barevný-
mi, u nichž se nakonec obě generace sešly. A takto odpovídá Jiří Žalman na otázku, proč to dělají:
„S fotoaparátem na krku člověk vidí daleko víc než bez něj. Všímá si totiž i toho, co by jinak přehlédl 
– různých detailů, barev, hry světla, rostlin a živočichů, lidí, staveb a různých situací, pozorněji vnímá 
i počasí, denní i roční dobu. Po nějakém čase si takové vnímání světa natolik osvojí, že už k tomu ani 
ten foťák nepotřebuje. Svět fotografa se tak stává rozmanitějším, barvitějším a v mnohém i zajíma-
vějším. To, co fotograf vnímal při fotografování, si může „zopakovat“, když fotografie prohlíží, třídí 
a upravuje. Tím je jeho svět opět o něco bohatší, protože na fotografiích mnohdy objeví něco, čeho 
si při focení v terénu vůbec nevšiml. Nebo nemohl všimnout, vždyť třeba hmyz nepočká, je třeba 
se soustředit na ostření a kompozici obrázku a nelze zkoumat, o jaký druh přesně se jedná, na to 
je čas až při prohlížení fotografií. K pořízení dobrých fotografií je třeba o fotografovaných objektech 
něco vědět, a tak se fotograf stále učí. Když fotograf zjistí, že by jeho fotografie mohly dělat radost 
i někomu jinému než jemu, začne ,nosit kůži na trh“,  publikuje, vystavuje. To je obrovská zkušenost 
a zajímavý způsob komunikace s jinými lidmi. A tak nám ani nevadí, že za to všechno platíme časem, 
promočeným oblečením, zebou nás ruce i nohy a naším nejlepším kamarádem bývá koš, kde řada 
fotek skončí. Někdy proto slýcháme, že jsme blázni, ale co, vždyť blázni prý okrašlují tento svět.“

František Doubek, přírodovědec muzea

Polabský les u Staré Boleslavi. Foto: Lukáš Legát

Mrazivé ráno v Polabí. Foto: Jiří Žalman
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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  
v knihovně

Měsíc březen býval tradičně měsícem knihy, 
pak chvíli internetu a teď čtenářů. Číst se totiž 
dá různými způsoby a záleží jen na čtenáři, kte-
rý z nich si vybere. V březnu jsme pro čtenáře 
rozšířili nabídku o e-knihy. V dětském oddělení 
probíhaly přednášky o nejslavnějším světovém 
pohádkáři Hansi Christianu Andersenovi. Podle 
data jeho narození – 2. dubna – je určen Me-
zinárodní den dětské knihy. Při této příležitosti 
probíhala v dětském oddělení anketa Dětský 
knihomol 2017, kterou pořádá Národní peda-
gogické muzeum a knihovna J. A. Komenské-
ho v Praze. K Mezinárodnímu dni dětské knihy 
je také pořádána tzv. Noc s Andersenem, kte-
rou založili v knihovně v Uherském Hradišti. 
V naší knihovně jsme pořádali Hravé odpoledne  
s Andersenem – letos k výročím: 80 let od prv-
ního vydání Rychlých šípů, 90 let knihy Povídání 
o pejskovi a kočičce a 180 let Cínového vojáčka.  
Návštěvníci mohli doplňovat, vymalovávat, vy-
hledávat…
Pravidelně každý rok knihovny hledají své nej-
lepší čtenáře, aby je vyhlásily jako „Čtenáře 
roku“. Cílem této aktivity je posilovat spole-
čenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří 
služby knihoven nejvíce využívají. Knihovny již 
vyhlašovaly nejstaršího čtenáře, tatínka čtenáře, 
čtenářskou rodinu, čtenářskou třídu. V letošním 
roce se oceňuje nejmladší čtenář. V naší knihov-
ně jsme ocenili hned dva nejmladší přihlášené 
čtenáře naší knihovny za rok 2017 – jsou to 
Julie Přibková a Edvard Zavoral, kteří si pře-
vzali drobnou odměnu. Ještě jednou gratuluje-
me a všem čtenářům i návštěvníkům knihovny  
děkujeme za přízeň. Těšíme se na vaši ná- 
vštěvu.

Naděžda Picková

Jak vzhled ovlivňuje 
naše chování

Náš vzhled neboli vrozený genetický kód určuje 
většinu našich životních reakcí, chování. Vždy 
se domníváme, že způsob našeho chování je 
ten správný a při konfrontaci s odlišným chová-
ním jiných máme pocit, že dotyčná osoba má 
v úmyslu ranit naše city. Vše bereme osobně. 
Díky pochopení struktur a funkcí našeho ge-
netického vzhledu poznáme sami sebe, jací ve 
skutečnosti jsme, a přijmeme své vrozené re-
akce, aniž bychom je brali osobně. Stejně tak 
můžeme přijmout struktury a funkce druhých 
lidí a ušetřit si mnoho životních a komunikač-
ních problémů doma, v práci. O tom všem se 
dozvíte na kineziologické přednášce Jany Hei-
denreichové dne 9. dubna 2018 od 18.30 hod. 
v naší knihovně.

Lenka Herčíková

Kersko
Zajímáte se o okolí Čelákovic a rádi cestujete 
nebo jezdíte na kole? Na svých cestách jste ur-
čitě zavítali i do Kerského lesa a Kerska. Osady, 
ve které převažuje počet rekreačních chat nad 
budovami pro stálé bydlení a která je známá 
hlavně díky Bohumilu Hrabalovi, který zde léta 
žil spolu s 25 polodivokými kočkami. Zajíma-
vosti z historie natáčení filmu Slavnosti sněže-
nek a letoviska Kersko se dozvíte na besedě 
s Václavem Kořánem, která se koná v úterý  
24. dubna 2018 od 18.30 hod. v knihovně.

Lenka Herčíková Kersko. Foto: archiv Václava Kořána

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).

sobota 7. 4. 19.00 hod.
PLES PRAVÉHO DOMÁCÍHO ČASOPISU

úterý 17. 4. 9.30 hod.
TŘI POHÁDKY S PÍSNIČKOU
Pohádka pro MŠ a volně příchozí, vstupné:  
40 Kč. 

čtvrtek 26. 4. 17.00 hod.
MÁRA A FRANKIE
Šlágr koncert, vstupné: první tři řady 189 Kč, 
další 139 Kč.

Zdroj: www.triocopy.cz

pátek 4. 5. 20.00 hod.
ČECHOMOR
Vstupné: sezení 490 Kč, stání 390 Kč.

čtvrtek 10. 5. 17.00 hod.
VESELÁ TROJKA
Šlágr koncert, vstupné: první tři řady 189 Kč, 
další 139 Kč.

sobota 12. 5. 18.00 hod.
MUZEJNÍ NOC
Výroční promítání dobových filmů, vstupné: 
volné. 

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

Poděkování 
Řemesla Polabí

V průběhu března proběhl již jedenáctý ročník 
soutěžní výstavy Řemesla Polabí. Do soutěže 
i na výstavu se sešlo více než 200 ukázek tra-
dičních českých řemesel nejen z Čelákovic, ale 
z celého širokého okolí. Velice nás těší, že si vý-
stava získává své příznivce i mimo naše město 
a díky příznivému ohlasu okolních měst i další 
prestiž. Posláním výstavy je podpořit tradiční 
řemesla s použitím klasických materiálů a tech-
nik a uchovat jejich výrobu jako kulturní dědictví 
dalším generacím. Velmi nás těší, že se soutěže 
zúčastňují děti, dospělí i senioři, a dochází tak 
k prolínání a předávání zkušeností napříč něko-
lika generacemi. 
Velký dík patří především všem vystavovatelům 
a soutěžícím, kteří svými nádhernými výrob-
ky pomohli zaplnit výstavní síně, a díky nim je 
možné tuto výstavu uskutečnit. V neposlední 
řadě děkujeme za skvělé zázemí Městskému 
muzeu, městu Čelákovice za podporu a celému 
týmu výtvarníků, grafiků a dalších zaměstnanců 
Městského domu dětí a mládeže. Díky jejich píli 
a nasazení se mohla tato výstava otevřít veřej-
nosti. 

Naděžda Pokorná, ředitelka

Vernisáž výstavy Řemesla Polabí s vystoupením pě-
veckého tria Blue Dust: Lenka Švestková, Karolína  
Fišerová, Tereza Chovítová. Foto: -dv-

V rámci vernisáže se uskutečnilo i vyhlášení výsledků 
soutěže Řemesla Polabí. Foto: -dv-

Výstava Řemesla Polabí. Foto: -dv- a archiv MDDM 

Plánované akce 
a nabídky

Tiffany
Pozvánka na víkendovou výtvarnou dílnu Ti-
ffany s vynikající lektorkou Alenou Blechovou. 
Dílna se uskuteční v klubovně MDDM u Kultur-
ního domu 21. a 22. dubna v 10.00–16.00 hod. 
Kurz je určený dětem od druhé třídy, mládeži 

i dospělým. Hlaste se nejpozději do 17. dubna  
(viz kontakty výše).

Plavání
Jarní kurz plavání probíhá každý pátek od 15.15 
a od 16.15 hod. v Městském bazénu v Čelá-
kovicích. Lekce jsou určeny jak úplným začá-
tečníkům, tak i pokročilým plavcům. Děti jsou 
rozděleny do skupin dle plaveckých zkušenos-
tí. Plavat mohou začít děti, které měří více než 
120 cm. Během 10 hodin se plavci zdokonalí  
v 1. a 2. družstvu v těchto plaveckých stylech: 
prsa, znak a kraul. Výuka ve 3. družstvu je za-
měřena na zdokonalení plaveckého stylu prsa 
a nácvik znaku. Ve 4. družstvu se věnujeme 
výcviku začátečníků. Kurz je přizpůsoben věku 
a dovednostem dětí. Výuku zajišťují kvalifiko-
vaní učitelé plavání. Vedoucím kurzu je Miloš  
Bukač, učiteli Eva, Jiřina, Míla a Honza.

Lekce plavání. Foto: archiv MDDM

Letní tábor Bulharsko
V termínu 30. června – 18. července pořádáme 
tradiční letní tábor v Bulharsku. Děti jsou ubyto-
vány v chatkách se sociálním zařízením asi 50 m 
od písečné pláže v kempu Kiten (56 km jižně od 
Burgasu). V ceně tábora je zajištěna strava 5x 
denně, pitný režim, cesta autobusem. Tábor je 
určen dětem od 10 let do 20 let. Zbývá posled-
ních pár míst, v případě zájmu kontaktujte hlav-
ní vedoucí tábora Evu Bukačovou (viz kontakty 
výše).

Turistický oddíl Medví-
ďata hledá nové členy!

Oddíl hledá děvčata a kluky od 1. třídy ZŠ se záj-
mem o přírodu, cestování a táboření. Nabízí 
kamarádské prostředí, spoustu her a soutěží, 
výlety jednodenní i vícedenní do lesa i do měst, 
do jeskyní i na hory. V létě oddíl čeká tříneděl-
ní stanový tábor na Kutnohorsku. Kdo by chtěl 
zažít na vlastní kůži to, o čem zatím jen četl 
v knihách od Jaroslava Foglara, ať přijde a sám 
uvidí. Oddíl v Čelákovicích pracuje už dvacátý 
druhý rok pod vedením Jindřicha Vaňka. Schá-
zí se v MDDM každý čtvrtek od 17.00 hod. Děti 
si hrají, soutěží, učí se morseovku, znát příro-
du, nebát se potmě v lese, uzlovat, lasovat, číst 
v mapě, zacházet s buzolou, vyřezávat ze dře-
va, odlévat ze sádry, vařit na ohni, hrají hu-tu-tu, 
ringo a spoustu dalších her… Případné dotazy 
zodpoví Jindřich Vaněk na tel.: 602 333 061 
nebo viz kontakty výše.

Veronika Kratochvílová

volný čas
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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.

Setkání osvojitelů a zájemců o osvojení, 
pátek 6. 4., 15.00–19.00 hod., MC.

Výprava za čelákovickými upíry, neděle  
8. 4., start rodinných týmů v 15.00 hod. od 
sokolovny, více zde: https://celakovicti-upiri.
webnode.cz.

Kurzy předporodní přípravy, úterý od 10. 4. 
a další 3 týdny, 17.30–19.30 hod., MC, témata: 
porod, kojení, šestinedělí a péče o miminko, 
očkování, alternativní přístupy, aromaterapie, 
homeopatie… Cena za setkání 350 Kč, při za-
koupení celého kurzu 1 200 Kč. Možno nechat 
proplatit svou zdravotní pojišťovnou.

Tradiční jarní Blešák, sobota 14. 4., 9.00–
13.00 hod., na zahradě Routy – Sedláčkova 
107. Registrace prodejců na tel.: 602 573 970, 
606 660 421 – prodejci do 15 let.

Komunitní snídaně, sobota 14. 4., 9.00–13.00 
hod., Jurta, setkání u kávy a čaje, mapování 
potřeb komunity, možnost setkání s ochrán-
kyní práv lokality.

Háčkování pro začátečníky i pokročilé, úte-
rý 17. 4., 10.00–12.00 hod., Jurta.

Velké závody pro malé děti, úterý 17. 4., 
start před KD v 16.00 hod., s sebou odrážedla, 
kola, koloběžky apod.

Klub náhradních rodin: Víkendový vzdělá-
vací pobyt, 20.–22. 4. 2018, penzion Sport 
Frýdštejn, www.pension-sport.eu. Téma „Ži-
vot v náhradní rodině – užít si, nebo přežít?“, 
lektorka Jana Frantíková. Pobyt je určen pěs-
tounům, osvojitelům a zájemcům o náhradní 
rodinnou péči. Zdarma pro pěstouny, kteří 
uzavřeli dohodu o výkonu PP s RC Routa. 
Program pro předem přihlášené děti zajištěn. 
Info a přihlášky L. Slováková, tel.: 603 538 
763, e-mail: slovakova.routa@seznam.cz.

Setkání komunitních center, úterý 24. 4., 
9.30–12.00 hod., Jurta, komunitní centrum 
jako centrum rozvoje občanského povědomí, 
regionální solidarity a sociální práce – sdílení 
zkušeností.

Procházka s čarodějnicí, sobota 28. 4., sraz 
v zahradě Routy v 15.00 hod., Jurta, čarodějnic-

ká generálka tak trochu jinak, procházka zakon-
čená opékáním buřtů a čarodějným řáděním.

Roční období v nás – naučné dílny, úter-
ky 10., 17. a 24. 4., 12.00–18.00 hod., Jurta  
(17. 4. pouze do 16.00 hod.). 

Trénink paměti, středy, 9.30–11.00 hod., 
smysluplná a zábavná aktivita pro správnou 
činnost mozku.

Péče o blízkou osobu v domácím prostře-
dí, středy 11., 18. a 25. 4., 11.00–12.00 hod., 
Jurta.

Skupinové doučování, čtvrtky 5., 12., 19. 
a 26. 4., 15.00–16.30 hod., Routa.

Váš podvečer v Jurtě, čtvrtky 5. a 19. 4., 
18.00–20.00 hod., Jurta.

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.

ReStartuj kariéru s ROUTOU! Využijte po-
slední volná místa v kurzech angličtiny (anglič-
tina pro mírně pokročilé – Jak napsat životopis 
a motivační dopis, Výběrové řízení v angličtině) 
či praktických počítačových kurzech (Virtuální 
kancelář v praxi – Microsoft365, Google+ a Po-
werpointové prezentace). Poslední běh kurzů na 
podzim 2018. Do konce roku můžete stále vy-
užívat individuální kariérní a právní poradenství 
a skupinové motivačně-vzdělávací workshopy 
a semináře. Účast zdarma, hlídání dětí zajiště-
no. Aktivity jsou určené pro rodiče dětí do 15 let, 
zaměstnané i na MD/RD, ženy nezaměstnané 
a pro všechny, kteří hledají či chtějí měnit prá-
ci. Přihlášky a informace: Infocentrum Kariérový 
ReStart, tel.: 608 723 465, e-mail: restart.routa@
gmail.com, www.restartujkarieru.cz, FB.

Výprava za čelákovickými 
upíry – letošní dopis

Měsíc březen L. P. 2018
Letošní zima byla prazvláštní. Ty velké mra-
zy byly opravdu, ale opravdu nepříjemné.  
V té době jsme s mamkou často docházeli do 
knihovny. Četli jsme mnoho různých knih –  
o dějinách, pohádkové příběhy, cestopisy.
A v jedné knize jsme objevili zmínku o zvláštní 
upírské tradici: „I slétalo se upírské společen-
ství jednou ročně na společné rokování. Byla to 
veliká událost v životě každého upíra. Společ-
ně vedli rozpravu o přebývání upírů v různých 
zemích světa, o svých rodinách, potomcích,  
o počasí, o úrodě či neúrodě…“. 
Pod textem byla ukázka výpočtu toho správ-
ného dne na každý rok. My jsme to s mam-
kou vypočítali a v letošním roce vychází tento 
úžasný den na 8. dubna. Takže? Jdete do toho 
s námi? Sejdeme se, vy víte kde…

Váš Čenda Czerný z Čelákovic

Světový den modliteb  
v Čelákovicích letos 

popatnácté
V sobotu 3. března se v modlitebně Huso-
va sboru konalo ekumenické shromáždění 
Světového dne modliteb, při kterém se sešli 
křesťané tří čelákovických církví. Tuto tradici 
před patnácti lety přinesla do Čelákovic člen-
ka Českého výboru SDM a farářka v Husově 
sboru Jana Špaková. Dnes v ní pokračuje 
současná farářka Mira Poloprutská, která se 
rovněž stala členkou Českého výboru SDM. 

Každý rok na začátku března máme možnost 
připojit se k lidem z více než 170 zemí celého 
světa a naplnit tak motto „Poznávat – modlit 
se – pomáhat“. Každý rok prostřednictvím fo-
tografické prezentace s krátkou přednáškou, 
poslechu hudby a ochutnávky národního jídla 
poznáváme některou zemi, její historii a přírod-
ní bohatství i život jejího obyvatelstva. V liturgii, 
kterou připravují ženy dané země, se podílíme 
na jejich starostech a nacházíme povzbuzení ve 
víře. Naší společnou vizí je spravedlivý svět pro 
všechny. Znamením naší sounáležitosti je kon-
krétní pomoc, kterou je finanční sbírka. Z jejího 
výtěžku podporujeme projekty, které pomáhají 
především ženám a dívkám. Letošní program 
připravily ženy ze Surinamu a my svojí sbírkou 
podpoříme aktivitu Jednoty bratrské (Moravian 
Church), která zde působí od roku 1748 a má 
nyní plán výstavby azylového domu pro ženy  
a dívky, které se ocitnou v nouzi nebo utíka-
jí před násilím. Podrobnější informace najdete 
na www.facebook.com/Světový-den-modliteb-
-český-výbor.

Rada starších, Husův sbor

Sbírka použitých 
propisovaček 

V rámci letošního dne modliteb jsme vyhlásili 
sbírku umělohmotných propisovaček, kterou 
se chceme připojit k celoevropské charitativní 
a ekologické aktivitě. Sebrané propisovačky  
budou odeslány k recyklaci a výtěžek sbír-
ky bude věnován na podporu vzdělání dívek  
v Sýrii. Za 450 nepotřebných propisovaček  
je možné vybavit školními potřebami jednu  
dívku.
Použité nebo polámané propisovačky je možné 
odevzdat v Husově sboru, kde je u vstupu umís-
těn sběrný kontejner. Otevřeno je každou středu 
a sobotu od 10.00 do 16.00 hod. Sbírka potrvá 
do 30. listopadu.

Rada starších, Husův sbor
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houbařské okénko

Houby Čelákovicka – 
kačenka česká

Dočasně přerušíme sérii článků o vzácných 
druzích hub a budeme se věnovat jedlým nebo 
léčivým houbám, nicméně i ty budou z oblasti 
Čelákovicka. Pokusíme se postupně upozornit 
na méně známé využitelné druhy.
Jak jsme psali v loňském dubnovém Zpravoda-
ji, je konec března a duben jediným obdobím 
v roce, kdy houbaření dominují vřeckovýtrusné 
houby. Jedná se především o různé druhy smr-
žů. Dalším smržům velmi podobnou houbou 
je kačenka česká. Ještě v nedávné době byla 
považována za poměrně nehojnou, ve větším 
množství se vyskytovala v ČR pouze v několi-
ka menších oblastech s vápenatým podložím. 
V posledních letech se ale oblasti jejího výskytu 
výrazně rozšiřují, a to i k nám do Polabí.
Kačenka česká má 2–5 cm vysoký zvoncovitý 
žlutohnědý až hnědý podélně žebernatý klo-
bouk. Ke špičce klobouku je přirostlý asi 2–4 
cm široký a 5–15 cm vysoký, válcovitý třeň. Od 
smržů se liší absencí příčného žebrovaní na klo-
bouku, vatovitou výplní třeně a hlavně tím, že 
klobouk a třeň jsou spojeny až ve špičce klo-

bouku. U smržů je klobouk přirostlý ke třeni již 
ve spodní části klobouku – s výjimkou vzácného 
smrže polovolného, který má klobouk přirostlý 
v polovině třeně. Kačenky rostou od března do 
května, ale hlavním růstovým obdobím je du-
ben. Vyskytují se obvykle ve světlých listnatých 
lesích, sadech, parcích nebo i křovinách, často 
pod jasany a osikami.
Jedná se o velmi dobrou, jedlou a ceněnou hou-
bu. U některých lidí (několik procent populace) 
však vyvolává alergické žaludeční potíže. Jako 
všechny vřeckovýtrusné houby se doporučuje 
před použitím spařit je vařící vodou.
Přestože se nejedná o tzv. tržní druh houby (se-
znam druhů hub, které je možno prodávat, je 
daný vyhláškou), je možné se s kačenkou čes-
kou setkat i na farmářských trzích či v některých 
supermarketech. V tomto případě by se mělo 
jednat o plodnice dovezené z některé země EU, 
kde je komerční sběr povolen. Tato podmínka 
však nebývá zvláště na farmářských trzích spl-
něna. Také zde bývá prodávána pod označením 
„smrž“, čímž je kupující pravděpodobně záměr-
ně klamán.

Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek,  
Spolek houbařů Čelákovice

Pozvánka 
na ODEMYKÁNÍ LESA

Dovolujeme si pozvat všechny přátele přírody, 
lesa a houbaření na již tradiční akci „Odemykání 
lesa“. Tentokráte do lesů kolem Jizery. V sobotu 
21. dubna 2018 – odjezd v 7.51 hod. z nádraží 
vlakem do Lysé nad Labem. Odtud pojedeme 
vlakem s odjezdem 8.18 hod. do Otradovic 
(druhé zastavení vlaku). Asi v 8.30 hod. vyrazí-
me z Otradovic. Po cestě prozkoumáme lesní 
porosty po pravém břehu Jizery, případně i Li-
povku. Přes Nový Vestec a Káraný dorazíme 
do Čelákovic, kde naši výpravu zakončíme 
v restauraci v Kostelní ulici posezením a krát-
kou demonstrací nalezených hub. Více infor-
mací u pp. Rudolfa (604 836 690) a Kadeřávka  
(737 086 504) či na e-mailu: spolekhoubomil@
seznam.cz.

Spolek houbařů Čelákovice

Kačenka česká, 5. 4. 2017, Čelákovice. Foto: Miroslav 
Rudolf

Pěstování cibule
Cibule kuchyňská je dvouletá jednoděložní rost-
lina pravděpodobným původem ze střední Asie, 
dle záznamů starých 6 000 let. Je to rostlina 
stepního charakteru, a proto jsou pro ni vhodná 
teplejší a otevřená stanoviště. Na vlhčích stano-
vištích je větší riziko houbových chorob. Pěstuje 
se na všech druzích půdy, ale nejlépe ji vyho-
vuje nevysychající půda s dobře zásobeným 
humusem se středním pH. V době, kdy cibule 
intenzivně roste (červen a červenec), jsou dobré 
intenzivní srážky nebo zalévání cibule.
Cibule nesnáší přímé organické hnojení, je to 
rostlina druhé a třetí trati. Neměla by se pěstovat 
na stejném stanovišti dříve než za 5 let. Cibule 
dobře snáší čerstvé vápnění formou dolomitic-
kého vápence a minerální hnojiva s obsahem 
dusíku, fosforu, draslíku a hořčíku (kombinova-
ná hnojiva). Musí se však aplikovat minimálně  
3 týdny před výsadbou. Cibule se pěstuje for-
mou přímého výsevu do řádků vzdálených od 
sebe 30 cm, semena v řádku 2,5 cm od sebe do 
hloubky 2–3 cm. Hlavní výsev probíhá nejvíce 
v březnu, nejpozději začátkem dubna.
Druhá forma pěstování cibule je výsadba ze 
sazečky v řádcích asi 30 cm od sebe, v řád-
ku asi 8 cm. Spotřeba cibulky je 0,7–1,2 kg/ 
10 m2. Při pěstování je vhodné udržet porost 
čistý, odplevelený a prokypřený. Zaléváme 
s ohledem na aktuální počasí na začátku vege-
tačního období, pozdější zálivka může podpořit 
rozvoj houbových chorob. Nejvhodnější doba 
zálivky je ráno odstátou vodou.
Jako každá rostlina má i cibule své škůdce, mezi 
které patří háďátko zhoubné, třásněnky, vrtalka 
pórová, které ošetřujeme chemickými prostřed-
ky. Před nálety květilky cibulové (v době začátku 
kvetení pampelišek) se musíme bránit zakrytím 
záhonu netkanou folií. Odrůd cibule je velké 
množství a záleží na každém zahrádkáři, kterou 
si vybere pro sebe. Mezi nejznámější odrůdy 
patří odrůda „všetana“ (od roku 1946), červená 
odrůda „karmen“, obří cibule „globo“ o váze až 
300 g.
Pěstovat lze také cibuli šalotku nebo cibuli zim-
ní. Cibuli díky jejím chuťovým a aromatickým 
vlastnostem můžeme použít při přípravě tepel-
ně zpracovaných pokrmů, při výrobě čerstvých 
salátů, konzervuje se sterilizací (malé cibulky)
nakládaných zeleninových směsí, popřípadě se 
může usušit.

Jaromír Kurka, předseda základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu Čelákovice

zahrádkáři

FARNÍ CHARITA NERATOVICE 

U Závor 1458, 277 11 Neratovice
tel.: 315 685 190, fax: 315 685 190 

 http://neratovice.charita.cz
e-mail: sekretariat@charita-neratovice.cz

Farní charita Neratovice v rámci zdravotní péče 
poskytuje i ošetřování akutních a chronických

ran (bércové vředy, proleženiny apod.). 
Při léčbě komplikovaných, chronických ran 

úzce spolupracuje s kožní lékařkou, 
která se specializuje na tuto léčbu.

Ilustrační snímek z Vejšlapu jarním Polabím. Foto:  
archiv pořadatele

Vejšlap jarním Polabím
Zveme všechny turisty, sportovce, rodiny ne-
jen s dětmi, pěšky i na kole na tradiční, letos 
51. ročník – Vejšlap jarním Polabím, pořádaný 
v sobotu 14. dubna. Start v 9.00–11.00 hod. na 
náměstí 5. května, vedle Městského úřadu a cíl 
v loděnici vodáckého klubu, V Nedaninách č. p. 
232.
Na startu obdržíte veškeré informace a zvolíte 
si jednu ze tří tras: 10 km, 15 km, nebo 30 km. 
Nejkratší trasu lze absolvovat i s dětmi v kočár-
cích. Cesty vedou krásnou polabskou přírodou 
a rezervací Lipovka. V cíli vás čeká občerstvení 
a atrakce pro děti i dospělé.
Dobrou náladu s sebou a těšíme se na vás.

1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s.
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fotbal

Jarní start SK Unionu 
odložen

Samotný začátek března znamenal pro fotba-
listy Unionu závěr přípravného období. Připo-
meneme si ještě poslední přípravné zápasy „A“ 
mužstva. Utkání na pražské Admiře skončilo 
bez branek a k vidění byly dva rozdílné poloča-
sy, kdy ve druhém byl lepší Union. Další zápas 
sehráli čelákovičtí hráči na hřišti druhého celku 
Pražského přeboru na Dukle Jižní Město a pře-
svědčivě vyhráli 5:0 – skórovali Kadeřábek 2x, 
Vacek, Veselý a Hlaváč. Generálkou pak bylo 
„derby“ se Semicemi, ve kterém se soupeři ro-
zešli smírně po výsledku 3:3. Nerozhodný výsle-
dek odpovídal průběhu utkání. O branky Unionu 
se postarali Kadeřábek, Skuhravý a Pikous. Fot-
balisté Unionu v přípravném období sehráli šest 
zápasů s kluby přeboru či I. A třídy. Dva zápa-
sy skončily výhrou, ve čtyřech utkáních to byla 
remíza. Celkové skóre přípravných zápasů bylo 
25:10. Nejvíce gólů vstřelili Kadeřábek 10, Sed-
láček 4, Vacek 3, Pikous 2 atd. Nyní nezbývá 
než na úspěšnou přípravu navázat v mistrovské 
soutěži.
Start jarní poloviny soutěže měl být ve zname-
ní měření sil s blízkým soupeřem Slovan Lysá  
n. Labem–SK Union. Počasí na počátku břez-
na však bylo proti a úvodní kolo bylo odloženo. 
A tak jarní část soutěže odstartovala v sobotu 
17. 3. utkáním na stadionu „U Hájku“ SK Union–
Sokol Vyšehořovice.

Pozvánka na zápasy „A“ mužstva, vždy v so-
botu od 10.15 hod. na stadionu „U Hájku“:
7. 4. SK UNION–KAVALIER SÁZAVA
21. 4. SK UNION–SOKOL UHLÍŘSKÉ 
  JANOVICE
5. 5. SK UNION–TJ KLY

Během zimní pauzy došlo i k několika změnám 
v hráčském kádru. Nejzávažnější změnou je od-
chod Dosoudila a Pánka do divizního Brandýsa. 
V kolonce „příchodů“ je zatím Veselý z Přerova, 
Buček z Čakovic. Přestupní okénko se pro ama-
térské kluby uzavřelo 31. 3.
Několik přípravných zápasů odehrál i dorost 
s výsledky: Pšovka–SK Union 6:2, SK Union–FC 
Mělník 5:3, TJ Strašnice–SK Union 2:0, Vršovi-
ce–SK Union 2:2, Přední Kopanina–SK Union 
6:2. Mistrovskou soutěž měl zahájit dorost zá-
pasem s Brandýsem, i toto utkání bylo odloženo.
Krajský přebor starších a mladších žáků od-
startoval 18. 3. zápasem v Českém Brodě. Po 
odehrání pěti kol bude soutěž rozdělena dle 
umístění.

Něco pro pamětníky
Stále řídnou řady pamětníků báječné „jízdy“ 
Spartaku – SK Čelákovice druhou nejvyšší fot-
balovou soutěží. Je vhodné si toto období při-
pomenout, a to ve spojitosti s některými aktéry 
skvělých zápasů, kteří oslaví životní jubileum. 
Bezesporu jednou z nejvýznačnějších osobnos-

tí této fotbalové éry v Čelákovicích byl Václav 
Souček. Rodák z Lysé přestoupil do Spartaku 
po vojně v roce 1956 a aktivně hrál až do jara 
roku 1967. Na svém kontě měl více než 300 
utkání a téměř 250 branek. Životní jubileum  
85 let oslaví Václav 19. dubna, a tak popřejme 
hodně zdraví, pohody a spokojenosti do dal-
ších let. V dubnu oslaví výročí 75 let další bývalý 
fotbalista Spartaku Jirka Vojtěch. Ten přišel do 
klubu v roce 1964 a do historie fotbalu se za-
psal několika desítkami zápasů i několika góly. 
I jemu patří přání pevného zdraví a spokojenosti 
do dalších let.                                      Milan Šikl

Pamětní foto nás vrací do roku 1965, utkání Spartak–
Kovo Děčín 4:2. Jednu z branek za domácí střílí Václav 
Souček. Foto: archiv Milana Šikla

karate

SK karate Dragon zahájil sezonu na výbornou
O prvním únorovém víkendu letošního roku se 
konala soutěž s mezinárodní účastí, a to Velká 
cena města Trutnova. Tohoto zahajovacího tur-
naje sezony se zúčastnilo bezmála 350 závodní-
ků z 38 klubů z České republiky a Polska.
Na startu se představilo mnoho kvalitních zá-
vodníků a reprezentantů. Z našeho klubu se 
soutěže zúčastnilo „pouze“ 12 závodníků, kteří 
na tomto turnaji vybojovali celkem 27 medailí. 
Tímto výkonem jsme se stali nejúspěšnějším 
klubem turnaje a byli jsme oceněni zlatým po-
hárem.
Velkým úspěchem bylo, že každý z našich re-
prezentantů získal alespoň jednu medaili, a to 
od žákovských kategorií až po dospělé. Výborný 
výkon před nadcházející soutěžní sezonou, zde 

předvedli především Eliška Mihalčatinová, De-
nisa Brejchová, Daniel Brejcha, Jan Pajkrt, Filip 
Janda a David Le, kteří vybojovali medaile jak 
v kategorii kata, tak v kategorii kumite.
Dále musím vyzdvihnout výkon Rozálie Horado-
vé, Davida Soběslavského, Denisy Brejchové, 
Daniela Brejchy, Filipa Jandy a Davida Le, kteří 
svým soupeřům nedali žádnou šanci a ve svých 
kategoriích dokázali zvítězit.
Všem závodníkům děkujeme za vzornou re-
prezentaci našeho klubu a města, gratulujeme 
všem medailistům a doufáme, že dále budou 

pokračovat v perfektních výkonech tak jako do-
posud.
Vždyť v roce 2017 přivezli naši reprezentanti 
z různých národních a mezinárodních soutěží 496 
medailí, 34 titulů mistr ČR a 28 titulů vicemistr ČR. 
Největším úspěchem klubu v minulém roce byl 
především zisk 29 medailí z mistrovství Evropy.

Martin Brejcha, 
předseda SK karate Dragon Čelákovice

Nejúspěšnějším klubem turnaje se stal SK karate Dra-
gon. Foto: archiv klubu

Úspěšní reprezentanti Dragonu na Velké ceně města 
Trutnova, kde vybojovali 27 medailí. Foto: archiv klubu

SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ 
TÁBOR

V termínu od 16. do 20. července 2018 v časech 
od 8.30 do 16.30 hod. (dřívější nástup či poz-
dější odchod dle dohody) pořádáme v areálu 
našeho klubu Na Nábřeží již tradiční sportovní 
příměstský letní tábor pro děti a mládež ve věku 
6 až 18 let. Cena 2 500 Kč zahrnuje oběd, 2x 
denně svačinu a pitný režim. Na programu bude 
tenis, volejbal, míčové hry apod., a to jak pro 
začátečníky, tak i pokročilé.
V případě zájmu kontaktujte hlavní vedoucí  
Vilmu Michelčíkovou, tel.: 733 658 351, e-mail:  
vilma.michelcikova@seznam.cz.

výbor Tenisového klubu Čelákovice

tenis
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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

šachy

Šachový klub TJ Spartak 
Čelákovice

V soutěžích družstev SŠS můžeme s jistotou za-
knihovat celkové 5. místo našeho „béčka“ v re-
gionálním přeboru po vítězství 18. 2. nad cel-
kem DDM Sokol Nymburk C v poměru 5,5:2,5 
(vítěznými partiemi přispěli rovněž naši mladí 
šachisté Lukáš Janda a Hana Jankovská) i přes 
závěrečnou prohru v posledním kole dne 4. 3. 
s celkem Sokol Kolín C v poměru 6,5:1,5. Druž-
stvo „A“ v krajské soutěži podlehlo 25. 2. celku 
SK Český Brod A v poměru 5:3 a ve zbývajících 
dvou kolech má poslední šance na udržení se 
v krajské soutěži. V regionální soutěži „céčko“ 
25. 2. podlehlo celku ŠK Dobrovice D v poměru 
1,5:3,5 a zbývají mu rovněž poslední dva zápa-
sy.
Průběžně probíhají přebory šachového klubu 
v klasickém i bleskovém šachu.
Zájemci (děti i dospělí) o šachy z Čelákovic 
a blízkého okolí mohou získat další informace 
na www.sachycelakovice.cz.

Libor Mrozinski

lukostřelba

Úspěšná sezona 
lukostřelkyně z Čelákovic
Uplynulý rok 2017 může mladá lukostřelkyně 
Karolína Ostenová z Čelákovic hodnotit velmi 
pozitivně. Ve sportovní disciplíně 3D lukostřelba 
se účastnila Českého poháru, rakouského po-
háru Nord Cup a vrcholem sezony bylo Mistrov-
ství Evropy v rakouském Attergau. 
V Českém poháru skládajícím se z 18 závodů ve 
společné kategorii žáku do 12 let (chlapci i dív-
ky) vybojovala 1. místo ze 106 závodníků. Ra-
kouský Nord Cup obsahoval 7 závodů a ani zde 
nenašla přemožitelku. V červenci zamířila na ME 
do rakouského Attergau a po třech dnech stří-
lení vybojoval stříbrnou medaili v kategorii žáků 
do 15 let. Doufáme, že i v této sezoně se bude 
Karolíně dařit, a přejeme jí mnoho úspěchů. 
Svou přípravu a velké množství závodů mohla 
absolvovat i díky příspěvku města Čelákovic, za 
což tímto děkujeme.

Pavel Osten

Karolína Ostenová. Foto: soukromý archiv

Orka
Národní liga florbalu ukončila svou základní část 
a rozhořely se souboje v play-off i play down. 
Orka v druhé polovině soutěže výrazně zabrala 
a nakonec se probojovala mezi nejlepší osmič-
ku, a zajistila si tak účast v boji o postup.
ORKA ČELÁKOVICE–FBC DDM KATI KADAŇ 
9:6
Přímý souboj o play-off jsme začali výrazně 
lépe a po první části jsme vedli již 4:0. Od dru-
hé třetiny byla hra již vyrovnaná a i střelecky se 
prosazovala obě družstva. Kadani se dařilo ko-
rigovat výsledek, ale Orka vždy dokázala odpo-
vědět a dokráčela si tak pro důležité tři body za  
vítězství.

Zápas s Kadaní. Foto: Martin Bajer

TJ SOKOL JAROMĚŘ–ORKA ČELÁKOVICE 
6:4
Domácí byli jasným favoritem, ale Orce šlo 
o hodně. To se projevilo i v první třetině, kterou 
jsme vyhráli v poměru 3:1. Druhá část přes šan-
ce na obou stranách branku nepřinesla. V úvo-
du závěrečné třetiny domácí dvěma brankami 
vyrovnali, Strnad ale po hezké akci znovu vrátil 
Orce vedení. To ale bylo bohužel z naší strany 
střelecky všechno, naopak Jaroměř zabrala 
a třemi góly rozhodla o svém vítězství.
ORKA ČELÁKOVICE–TJ SOKOL MUKAŘOV 
4:9
Důležité utkání v závěru základní části Orka pří-
liš nezvládla. Výkon bohužel neodpovídal váž-
nosti utkání a Mukařov se brzy ujal vedení, které 
postupně navyšoval až na rozdíl čtyř branek. Ve 
třetí třetině jsme dokázali snížit na dvougólový 
rozdíl. Místo závěrečného náporu ale přišla šňů-
ra tří branek Sokola a bylo o zápase rozhodnuto.
PANTHERS PRAHA–ORKA ČELÁKOVICE 
4:5pp
Poslední utkání základní části bylo pro Orku 
klíčové. Aby se udržela v první osmičce, po-
třebovala získat alespoň jeden bod, v případě 
prohry bychom museli hrát boje o udržení. Do 
zápasu jsme nastoupili velmi zodpovědně a po 
první třetině jsme vedli 2:0. Když jsme v polo-
vině zápasu vstřelili třetí gól, vypadalo to velmi 
nadějně. Nicméně domácí zabrali a do přestáv-
ky byl opět dvoubrankový rozdíl. Ve třetí třetině 
se odehrával lítý boj o každý míček. Pantherům 
se podařilo snížit na rozdíl jediné branky a v zá-
věru zápasu se pokoušeli vyrovnat při hře bez 
brankáře. Závěrečný tlak byl bohužel úspěšný 
a domácím se podařilo minutu před koncem 
vyrovnat. Další branka již do konce základní 
hrací doby nepadla a utkání šlo do prodloužení. 

florbal V něm Orka po minutě rozhodla a v utkání zvítě-
zila. Zisk dvou bodů znamenal i účast v play-off.

V play-off byl Orce soupeřem vítězný tým zá-
kladní části, TJ Sokol Jaroměř. Čtvrtfinále se 
hrálo na tři vítězná utkání.
TJ SOKOL JAROMĚŘ–ORKA ČELÁKOVICE 
7:3
První utkání v sérii čtvrtfinále Národní ligy při-
neslo velmi vyrovnaný florbal v prvních dvou 
třetinách. Orka se ujala hned v prvním střídání 
vedení, do přestávky byl stav vyrovnaný 2:2. 
I druhá část byla vyrovnaná, každý tým přidal 
po jedné brance. Zlom nastal v polovině závě-
rečné třetiny, kdy domácí během minuty a půl 
nastříleli tři branky, a rozhodli tak o svém prvním 
vítězství v sérii.
TJ SOKOL JAROMĚŘ–ORKA ČELÁKOVICE 
6:4
Druhé utkání bylo velmi podobné tomu prvnímu. 
Po první třetině byl znovu vyrovnaný stav 2:2, 
po druhé části 3:3. Znovu rozhodovala třetí část 
a bohužel znovu rozhodli domácí. Deset minut 
před koncem vstřelili rozhodující gól, v závě-
rečném náporu Orky při hře bez brankáře pak 
pečetili své vítězství střelou do prázdné brány. 
Série se tak stěhovala do Prahy.
ORKA ČELÁKOVICE–TJ SOKOL JAROMĚŘ 
5:6
Domácí prostředí tentokrát Orka našla na Cho-
dově. V první třetině Orka Jaroměř přestřílela, 
jediná branka ale padla do naší sítě. I ve druhé 
části byli hosté o jednu branku úspěšnější a do 
šaten se šlo za stavu 2:4. Když ve třetí třetině 
Jaroměř přidala další dva góly, zdálo se být 
o zápase rozhodnuto. Orka ale výrazně zabojo-
vala a třemi brankami se přiblížila na rozdíl je-
diného gólu. Zbývaly čtyři minuty, ale bohužel 
přes závěrečný nápor a velké šance nakonec již 
branka nepadla. Jaroměř tak potvrdila roli favo-
rita, zvítězila i ve třetím utkání a postoupila do 
semifinále. Pro Orku letos sezona skončila.

Martin Bajer
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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 – 11.00–12.00 16.00–21.00 

(9.00–11.00 senioři/ZTP)
ne – 11.00–12.00 16.00–20.00

(9.00–11.00 senioři)

OTEVÍRACÍ DOBA O SVÁTCÍCH

út 1. 5. – – 16.00–21.00
po 7. 5.      ZAVŘENO

(přerušení dodávky pitné vody)
út 8. 5. – – 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
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13.00 hod. 
Kostelní ulice

VYSAZENÍ STROMU 
REPUBLIKY

u sochy sv. Jana 
Nepomuckého

14.00 hod. 
náměstí 5. května

PIETNÍ AKT
položení květin 

u pomníku padlých

14.30 hod. 
budova radnice

FOTOGRAFIE 
JANY VONDRÁČKOVÉ

vernisáž výstavy 
v Galerii na schodech

15.00 hod. 
náměstí 5. května

MR. ELASTIK 
A SESTRY HAVELKOVY

koncert s dobovou 
módní přehlídkou

8.května          OSLAVA DNE 
VÍTĚZSTVÍ 
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