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Uzavření železničního přejezdu / str. 8
Na silnici č. III/2455 mezi Čelákovicemi a Zálu-

žím bude ve dnech 7.–13. srpna z důvodu rekon-

strukce zcela uzavřen železniční přejezd. Auto-

busy linky 655 budou vedeny podle výlukových 

jízdních řádů a vlaky mezi Čelákovicemi a Bran-

dýsem nad Labem budou nahrazeny autobusy.

Zastupitelská aréna končí / str. 9
V srpnovém vydání Zpravodaje vychází naposle-

dy v tomto volebním období rubrika Zastupitel-

ská aréna, se kterou jste se na stránkách měst-

ského periodika poprvé setkali v lednu 2015.

Téma měsíce: Depozitární areál    / str. 12–13
Národního technického muzea 
Ředitel Městského muzea David Eisner popisuje 

výstavbu depozitárních hal, která byla zahájena 

před 50 lety v roce 1968, a současné využití 

objektů nacházejících se v Záluží.

Pozvánka na zářijové akce / str. 15, 20 a 28
V sobotu 1. září se uskuteční v lokalitě Zájezd 

v Sedlčánkách Vzpomínka na prázdniny za 

účasti Armády ČR a složek integrovaného zá-

chranného systému. O týden později, v sobotu 

8. září, se v prostoru železniční stanice Čeláko-

vice uskuteční Den PID.

Archeologický výzkum v Záluží / str. 18–19
Keltové v Záluží je název článku Katalin Almássy 

a Pavla Snítilého z Městského muzea. Ten je 

věnován archeologickým nálezům v místní části 

Záluží před zahájením výstavby víceúčelového 

sportovního areálu.
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Kanalizace v Záluží získala dotaci!

Příprava stavebních prací akce „Kanalizace Zálu-

ží“ běží do finále. Na stavbu hlavní stoky a přiva-

děče a kanalizačních stok ve vnitřním Záluží běží 

řízení o povolení stavby a věřím, že stavební po-

volení bude do konce prázdnin vydáno. Zároveň 

běží projektování přípojek občanů, a to jak ka-

nalizačních přípojek, tak vodovodních. V druhé 

polovině července jsme získali informaci, že pro-

jekt kanalizace ve vnitřním Záluží byl doporučen 

k dotační podpoře ze Státního fondu životního 

prostředí, což vlastní realizaci velmi významně 

finančně podpoří. Projektant také dokončuje 

projekt pro realizaci stavby a okamžik „prvního 

kopnutí“ se významně přibližuje. Předpokládám, 

že letos akci zahájíme stavbou v ulici S. K. Neu-

manna v Čelákovicích a začneme se přibližovat 

kanalizační rourou Záluží.  

Nové WC na hřbitově a rekonstrukce smu-

teční obřadní síně

V druhé polovině července byla dokončena na 

čelákovickém hřbitově stavba, po které občané 

dlouho volají. Nové WC, které je plně bezbari-

érové, začalo sloužit veřejnosti. Součástí stav-

by jsou také nové kohoutky na vodu určenou 

pro hřbitovní účely. Prakticky bezprostředně 

byla zahájena druhá etapa stavby spočívající 

v rekonstrukci smuteční obřadní místnosti 

a jejího zázemí. Stavební práce na hřbito-

vě skončí do podzimu a náš hřbitov bude mít 

konečně zázemí, které odpovídá velikosti naše-

ho města.

Kamenka a stavba nového pavilonu

Kamenku brzdí bohužel zdlouhavá jednání 

na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýcho-

vy. Za město jsme na stavbu připraveni, ale 

bez finálního požehnání Ministerstvy školství 

a financí nesmíme ani soutěžit dodavatele 

stavby. Původní sliby ze strany Ministerstva 

školství byly, že stavbu budeme moci zahájit už 

loni na podzim. Proto jsme se připravili a včas 

zbourali Chanos, abychom stavbu nebrzdili. 

Bohužel sněmovní volby a nestabilní vláda naší 

žádosti o dotaci časově nepomohly, a proto se 

o dotaci jedná stále. Museli jsme udělat několik 

drobných změn v projektu, ale v polovině červen-

ce jsme již získali informaci, že za Ministerstvo 

školství je vše v pořádku a věc postupují na Mi-

nisterstvo financí, které vydá registraci projektu, 

a konečně budeme moci soutěžit dodavatele 

prací a stavbu zahájit. Za město jsme připraveni.

Rekonstrukce Jiřiny

Rekonstrukce technické infrastruktury v Jiřině, 

tedy veřejného osvětlení, kanalizace, vodovo-

du a komunikací, bude zahájena obnovou ve-

řejného osvětlení mezi ulicemi Rooseveltovou 

a Žižkovou. Stavba, která bude již realizována

s technologií LED, by měla být zahájena ještě

Pokračování na str. 4

INVESTICE VE MĚSTĚ

V sobotu 14. července 2018 se uskutečnil v Čelákovicích Mezinárodní letní turnaj v jokgu. Na prvních příčkách se 

umístila mužstva v kategorii profi: 1. Icheon city (KOR), 2. Cheonhoo (KOR), 3. Hokma (KOR), 4. Čakopower (ČR), 

v kategorii amater: 1. Ulsan metropolitan city (KOR), 2. U15 elite (ČR), 3. Sokol Dolní Počernice (ČR) a 4. Old boys 

Sešlost (ČR). Foto: Jana Vondráčková



2 / zpravodaj města čelákovic

volný čas / sportzprávy z radnice / informace

ZPRAVODAJ MĚSTA ČELÁKOVIC. Ročník 40 (rok 2018), číslo 8. Periodický tisk územního samosprávného celku vydává město Čelákovice, vychází 11x nebo 12x ročně, www.celakovice.cz, 

IČO 240117, DIČ CZ00240117, v nákladu 6 100 kusů. Zajišťuje Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, odbor školství, informací a kultury. Adresa redakce: Městský úřad Čelákovice, 

náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice, Dagmar Vitáčková – redakce, tel.: 326 929 110, fax: 326 991 237, e-mail: zpravodaj@celakovice.cz. Redakční rada: Petr Studnička – předseda, Adéla 

Dvořáková, Ondřej Holzman, Jana Poklopová, Vladislav Švestka, Ivan Vaňousek, Jan Volín. Příspěvky v doporučeném rozsahu cca 1 500 znaků zasílejte na adresu redakce, vždy do 15. dne v měsíci, 

není-li na stránkách ZMČ uvedeno jinak. Redakční rada si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků, případně jejich neotištění. Archiv vydaných čísel bez inzerce ve formátu pdf – 

www.celakovice.cz, oddíl Informace, sekce Zpravodaj. Tiskne: Iva Vodáková – Durabo, Na Stráni 1301, 250 88 Čelákovice, IČO 12229385, www.durabo.cz. Tiskárna neodpovídá za kvalitu reprodukcí 

nekvalitních fotografií a předloh. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky – MK ČR E 12704. Vyšlo dne 1. 8. 2018 v Čelákovicích.  POZOR! Uzávěrka pro číslo 9/2018 je 15. 8. 2018.

úvodník

Respondeo, z. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

tel./fax: 325 511 148 (kancelář Nymburk)
mobil: 775 561 848 (pí Zajíčková)
e-mail: poradna@respondeo.cz
            info@respondeo.cz
http://www.respondeo.cz
Konzultace v Čelákovicích: Bezplatné 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.

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 

Milé čtenářky, milí čtenáři!
Prázdniny se přehouply do své druhé poloviny 

a je čas dovolených. Město Čelákovice přesto 

žije jak kulturními akcemi, tak investiční čin-

ností.

V červenci se uskutečnil další ročník Čeláko-

vického filmového léta. V sobotu 14. červen-

ce proběhl mezinárodní letní turnaj v jokgu, 

kterého se zúčastnilo téměř 300 sportovců ze 

sedmi států světa, a na tomto místě si zaslouží 

poděkování všichni, kteří se na přípravě této 

náročné sportovní akce podíleli. Rád bych vás 

pozval na srpnové Čelákovické filmové léto, 

které se uskuteční ve dnech 16.–18. srpna, po 

celý srpen bude rovněž probíhat v Městském 

muzeu výstava zaměřená na 50 let od srpno-

vé okupace s názvem Připomínka srpna 1968 

v Čelákovicích a konečně v sobotu 1. září vás 

co nejsrdečněji zvu na akci Vzpomínka na 

prázdniny, která se uskuteční v lokalitě Zájezd 

v Sedlčánkách. Bude se jednat již o třetí se-

tkání za účasti Armády ČR a složek integrova-

ného záchranného systému.

Mezi nejvýznamnější investiční akce, které 

jsou realizovány v letním období, lze zahrnout 

výstavbu víceúčelového sportovního areálu 

v Záluží, do kterého jsou umístěny víceúče-

lové hřiště, dětské hřiště, venkovní posilovna 

a in-line dráha, rekonstrukci části Sedláčkovy 

a celé Kollárovy ulice k zajištění pohodlného 

přístupu k nově budovaným nástupištím v že-

lezniční stanici Čelákovice a úpravu zázemí 

na městském hřbitově spojenou s realizací 

sociálního zařízení, obnovou smuteční obřad-

ní síně a opravou fasády a střechy vybraných 

stavebních objektů. Intenzivní stavební čin-

nost probíhá na čelákovickém nádraží.

Ve většině sousedních obcí a měst vydávají 

své městské periodikum v letním období jako 

dvouměsíčník. Jsem moc rád, že v Čelákovi-

cích vychází Zpravodaj každý měsíc i v obdo-

bí letních prázdnin, protože si občané zaslouží 

být informováni o životě města pravidelně 

a aktuálně.

Dovolte mi, abych se s vámi, váženými občany 

Čelákovic, z pozice místostarosty města roz-

loučil. Děkuji vám za důvěru a jsem přesvěd-

čen, že se v uplynulých čtyřech letech naše 

město posunulo o výrazný kus vpřed. 

Vzhledem k tomu, že v říjnových komunál-

ních volbách již nekandiduji do Zastupitelstva 

města Čelákovic, chtěl bych popřát budoucím 

nově zvoleným zastupitelkám a zastupitelům 

mnoho úspěchů v jejich náročné práci. Osob-

ně bych přál Josefu Pátkovi, aby se mu po-

dařilo obhájit funkci starosty města Čelákovic, 

avšak jsem si plně vědom, že o tom rozhod-

nete vy, voliči, vyjádřením svých preferencí ve 

volbách. Přeji vám šťastnou ruku…

S úctou
Miloš Sekyra, místostarosta I

Tištěný přehled akcí „Podzim v Čelákovicích“. POZOR, BLÍŽÍ SE UZÁVĚRKA
Uzávěrka pro tištěný přehled akcí „Podzim v Čelákovicích“ (plakát; Zpravodaj města) obsahující 
akce od středy 5. září do pátku 7. prosince je v pondělí 13. 8. 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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Čelákovice v srpnu 1968
Srpnová invaze „bratrských“ vojsk pěti států 

tehdejšího komunistického bloku, sdružených 

ve vojenském paktu zvaném Varšavská smlou-

va, ač pro valnou většinu našich stranických 

a státních představitelů překvapivá, nepřišla 

jako pověstný blesk z čistého nebe. Osudné 

noci z úterka 20. na středu 21. srpna 1968, kdy 

na naše území bezostyšně vtrhla armáda slože-

ná z vojáků Svazu sovětských socialistických 

republik, Polska, Bulharska, Maďarska a Ně-

mecké demokratické republiky, předcházel po-

měrně dlouhodobý vývoj.

Po únorovém převratu v roce 1948 se Komu-

nistická strana Československa, za dohledu 

zkušených sovětských agentů, nekompromisně 

vypořádala se svými skutečnými i domnělými 

oponenty, čímž zároveň zastrašila a zformova-

la k obrazu svému drtivou většinu obyvatel naší 

země. Stalinisticky tvrdý režim časem poněkud 

ubíral na své surovosti a právě koncem šede-

sátých let postupné změny vyústily v události 

označované jako tzv. obrodný proces či praž-

ské jaro. Po široce pojaté amnestii v roce 1960, 

jež se týkala i politických vězňů, a snaze o eko-

nomickou reformu skomírajícího hospodářství 

v polovině šedesátých let se osmělili k volnější-

mu nadechnutí nejprve studenti (Majálesy 1965 

a 1966) a umělci (IV. sjezd československých 

spisovatelů 1967), následováni novináři – v tis-

ku lze zaznamenat do té doby nevídaně kritické 

články, např. o obětech politických procesů čty-

řicátých a padesátých let a jejich (ne)rehabilita-

cích apod. 

Narůstající nespokojenost s režimem zosob-

něným tehdejším prvním tajemníkem KSČ 

a prezidentem Antonínem Novotným vedla na 

přelomu let 1967 a 1968 k jeho úspěšnému od-

volání z funkce prvního tajemníka a nahrazení 

Alexandrem Dubčekem (o čtvrt roku později 

Novotný rezignoval i na funkci prezidenta, jímž 

byl následně zvolen Ludvík Svoboda). Změny 

přišly i na dalších důležitých státních postech, 

předsedou československé vlády byl jmenován 

Oldřich Černík, předsedou Národního shromáž-

dění Josef Smrkovský, předsedou Národní fron-

ty František Kriegel, předsedou České národní 

rady Čestmír Císař. Současně se KSČ přihlásila 

k tzv. Akčnímu programu, což byl pokus o hos-

podářskou, ekonomickou a sociální reformu 

socialistické společnosti s demokratizačními 

prvky.

Obliba nových tváří v čele strany a státu mezi 

obyvatelstvem rapidně rostla, tisk se promptně 

chopil možnosti otevřeně informovat společnost 

bez větších cenzurních zásahů. Svou činnost se 

snažily obnovit některé dříve rozpuštěné spolky 

či strany (skauti, legionáři, sociální demokracie) 

či vznikaly nové (K 231, Klub angažovaných 

nestraníků). Překotný vývoj situace se ale KSČ 

poněkud vymkl z rukou – což sledovali se vzrůs-

tající nevolí šéfové okolních komunistických stá-

tů v čele s brežněvovským Sovětským svazem. 

V podstatě souběžně s československým ob-

rodným procesem byla rozpracována vedením 

Komunistické strany Sovětského svazu operace 

Dunaj (krycí název invaze do ČSSR), ač proza-

tím dostal přednost stupňovaný politický nátlak 

na vedení KSČ. Ten ale ke kýženému výsledku 

nevedl, a tak se Moskva, spolu se svými spojen-

ci, rozhodla přikročit k okupaci. 

V noci z 20. na 21. srpna 1968 překročila vojska 

naše státní hranice a začala obsazovat republi-

ku. Invazní jednotky úspěšně šturmovaly zemí 

(ozbrojený odpor by byl zřejmě marný), během 

středy byli internováni a uneseni na neznámá 

místa v SSSR naši vedoucí představitelé (Dub-

ček, Smrkovský, Černík, Kriegel, Josef Špaček, 

Bohumil Šimon). Jenže ne všechno se okupan-

tům zdařilo, kolaboranti v KSČ nebyli schopni 

ani ustanovit novou dělnicko – rolnickou vládu, 

ani zcela ovládnout masové sdělovací prostřed-

ky, které toho využily a otevřeným informováním 

veřejnosti podpořily pasivní rezistenci obyvatel-

stva vůči okupantům. 

Brežněv tedy změnil taktiku a využil cesty pre-

zidenta Svobody do Moskvy, k jednání dopra-

vil i původně internované soudruhy a tvrdým 

nátlakem, byť za cenu kosmetických ústupků, 

donutil naši delegaci v podstatě kapitulovat na 

nastoupený směr. Normalizace začala nabírat 

plné obrátky.

A jak to probíhalo v Čelákovicích? K rozhodné 

noci tehdejší městský kronikář František Šidvic 

konstatoval, že „od 23 h počalo náhlé a neče-

kané obsazování naší vlasti armádami pěti států 

Varšavské smlouvy: SSSR, Polska, Bulharska, 

Maďarska a NDR. Obsazování probíhalo do 

rána a po celý den 21. srpna. Čelákovicemi pro-

jel jeden sovětský tank v 4.30 h ráno směrem 

na Brandýs. Potom v 10.30 h projelo 8 obojži-

velných dopravníků od Mochova do Brandýsa 

n. L. Obyvatelstvo bylo obsazením naší republiky 

velmi překvapeno a naprosto s ním nesouhlasí. 

Téměř všechen lid je rozbolestněn a pohněván.“ 

Pamětníci uvádějí, že při středeční ranní cestě 

do zaměstnání v sousedním Mochově nebylo 

možné pro neutuchající proud tanků a vozidel 

směřujících na Prahu přejít silnici. Odpoledne 

se již v obchodech tvořily fronty, po městě se 

začaly objevovat první nápisy a hesla zaujímající 

jednoznačně negativní postoj k okupaci. 

Ve čtvrtek 22. srpna městem projelo ve 4.30 h 

několik tanků, to už se držely noční služby na 

Městském národním výboru za účelem monito-

rování situace. Zprávu o ní pak přednesl tehdej-

ší předseda MěstNV Václav Patřín na zasedání 

rady města, které se konalo tento den od 11.00 

hod. Zde dále konstatoval, že se ve městě po-

depisují prohlášení proti obsazení republiky a na 

podporu internovaných soudruhů, že proběhla 

celozávodní schůze v n. p. TOS a že v poledne 

se uskuteční v místních závodech i ve měs-

tě jednohodinová stávka. Na zmíněné schůzi 

v TOSu promluvil mj. delegát mimořádného XIV. 

sjezdu KSČ Jaroslav Pertlík, který se vzápětí na 

tento sjezd do Vysočan odebral. Na obdobném 

mítinku v Kovohutích si všichni svorně slíbili 

oddanost „ideálům ledna“ a nesmiřitelnost vůči 

jakékoliv formě kolaborantství.

Také ráno 23. srpna proběhl v n. p. TOS celo-

závodní mítink, kde zaměstnanci vyslechli zprá-

vu výše zmíněného delegáta sjezdu J. Pertlíka 

a zaslali nově zvolenému ústřednímu výboru 

KSČ pozdravný telegram, v němž ho ujistili 

o své bezvýhradné podpoře. Kronikář zazna-

menal další podpisové akce a výzdobu města 

nápisy a hesly, jeden z pamětníků uvedl, že na 

nádraží byla na rohožce položena sovětská vlaj-

ka, o níž si cestující čistili obuv. V sobotu byl ve 

městě celkem klid, a tak kronikář, kromě zmín-

ky o dalších podpisových akcích (požadavek 

neutrality, dopis generálnímu tajemníkovi OSN 

U Thantovi), kvituje činnost místní tiskárny, kte-

rá neúnavně tiskla rozličné výzvy, rezoluce či 

obrázky prezidenta Svobody a tajemníka Dub-

čeka, které pak krášlily město i jeho okolí.

Patrně největší manévry invazních vojsk se v na-

šem městě odehrály v neděli 25. srpna a sou-

visely s příjezdem speciálního vlaku s rušičkou 

a vysílačem, který měli okupanti v úmyslu umís-

tit co možná nejblíže Praze. Vlak cestou prová-

zely komplikace způsobené rezistencí obyvatel-

stva včetně odmítání strojvůdců jet s vlakem, 

vytrhávání kolejnic apod. Invazní tanky a obr-

něné transportéry obsadily prostor před čelá-

kovickým nádražím, okolní vyvýšeniny (Šibe-

niční a Bílý vrch) i okolí železniční trati v Záluží, 

cestující byli pod samopaly vojáků drženi na 

peróně nádraží. Posádka vlaku s rušičkou, od-

kloněného na mochovskou trať, se snažila při-

pojit k tamní elektrické rozvodně „Čechy střed“, 

Pokračování na str. 4

osmičková výročí v dějinách Čelákovic

Hesla z čelákovických ulic ze srpna 1968. Foto: archiv 

muzea

Sympatie řidiče před Kovohutěmi jsou zřejmé… Foto: 

sbírka Městského muzea
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během prázdnin. Následovat by měla rekonstruk-

ce přečerpávací stanice, obnova vodovodních 

řadů a kanalizačních stok a výstavba nové deš-

ťové kanalizace pro odlehčení přečerpávací sta-

nice a v neposlední řadě i čistírny odpadních vod. 

V návaznosti na rekonstrukci a výstavbu pod-

zemních sítí bude vždy realizována rekonstrukce 

silnic a chodníků, veřejné zeleně a osvětlení.

Peronizace nádraží Čelákovice

Stavba na nádraží běží do svého finále. Veš-

keré hlavní stavební objekty budou v provozu 

k 8. září, kdy proběhne Den PID. Stavba však 

poběží až do konce roku, ale cestujících se 

dotkne už jen minimálně. Za město se snažíme 

vyjednat maximální množství dalších investic 

do města, abychom občanům vynahradili ne-

příjemnosti spojené se stavbou, a myslím, že 

rozhodně se máme čím chlubit. Podařilo se vy-

jednat poměrně masivní investice do okolních 

ulic, a pokud vše dopadne dobře a podaří se 

dohoda města, SŽDC, KSÚS, tak se budeme 

moci těšit na nové povrchy v ulicích Masary-

kově, U Podjezdu, Mochovské, Jiřinské, Jana 

Zacha, Rooseveltově a Čelakovského. Věřím, 

že v době, kdy čtete Zpravodaj, je již vše do-

mluveno. Jednáme ještě o jedné další význam-

né investici, ale jelikož to není ještě jisté, budu 

informovat až ve Zpravodaji v září.

Víceúčelové hřiště Záluží

Tato stavba probíhá, i když do harmonogramu 

výrazně promluvil záchranný archeologický prů-

zkum. Díky této stavbě se podařilo odkrýt po-

hřebiště, které dokládá významnost Záluží, a je 

dost pravděpodobné, že v prostoru se mohou 

nacházet další hroby. Podle předpokladu by 

hřiště mělo být dokončeno 22. září 2018 a spor-

tovci se budou moci těšit na nejmodernější ví-

ceúčelové hřiště ve městě, a navíc v Záluží, kde 

nic takového dosud nemají. V souvislosti s tím 

byly provedeny i úpravy na velkém fotbalo-

vém hřišti, kam by se měl po letech vrátit fot-

bal. Jsem moc rád, že se tato tradice do Záluží 

vrací.

Čistírna odpadních vod

Z důvodu vyčerpané kapacity na ČOV Čelákovi-

ce, která byla způsobena nárůstem počtu oby-

vatel a zpřísněním limitů na vypouštěnou vodu, 

muselo dojít na čistírně ke strojně technologic-

kým úpravám biologického stupně čištění a mo-

dernizaci kalového hospodářství. Chtěl bych 

zde jednoznačně vyvrátit nesmysly, které šíří 

opozice o zpackané modernizaci čistírny v le-

tech 2011–2012. Nebýt této modernizace, tak je 

kapacita ČOV vyčerpaná už několik let a navíc 

modernizace s letošní investicí moc nesouvisí. 

Strojně technologické úpravy spočívaly ve zvý-

šení efektivnosti procesu čištění, a to zejména 

u aktivačních nádrží. Do těchto bylo potřeba 

vhánět více vzduchu pro bakterie, které vodu 

čistí. Instalována byla nová výkonná dmychadla, 

nový transformátor pro celou čistírnu. Tím došlo 

k navýšení kapacity ČOV, a tedy uvolnění na-

pojování nových producentů splaškových vod. 

Druhá etapa, kterou v těchto dnech budeme 

spouštět, spočívá ve zvýšení efektivnosti kalo-

vého hospodářství.

Na tyto práce byla poskytnuta dotace Středo-

českého kraje, kterou na červnovém zasedání 

schválili krajští zastupitelé.

Do budoucna se však Čelákovice neobejdou 

bez stavby dalších čisticích provozů. Bude na 

příštím zastupitelstvu, aby se rozhodlo, jakým 

směrem se vydá, zda cestou rozšíření provozu 

stávající čistírny, nebo stavby druhé čistírny.

Zateplení bytového domu v ulici J. A. Komen-

ského s dotací

Tato stavba bude během srpna zahájena. Jedná 

se o kompletní zateplení budovy včetně střeš-

ního pláště a přípravy na výstavbu bezbariéro-

vých bytů pro imobilní spoluobčany. Na tuto 

akci se podařilo získat dotaci.

Rekonstrukce kotelny K 20

Na další etapu obnovy plynových kotelen ve 

městě je podepsána smlouva o dílo a práce 

běží. Bohužel rekonstrukce tak velké kotelny se 

neobejde bez odstávek teplé vody. Společnost 

Q-BYT občany pravidelně informuje o jednotli-

vých odstávkách a město se za snížení komfor-

tu bydlení omlouvá.

Kanalizace a vodovod – Dělnické domky

Zde probíhá vyjadřování dotčených orgá-

nů k dokončené projektové dokumentaci pro 

územní řízení.

Parkoviště Na Švihově

Stavba dokončena a předána obyvatelům měs-

ta do užívání.

Obchvat města 

Středočeský kraj má aktuálně lhůtu do 

31. 8. 2018 na dodání podkladů pro prodlouže-

ní územního rozhodnutí. Toto prodloužení trvá 

kraji již dlouhé 3 roky! Město v mezidobí zajiš-

ťuje výkupy a směny pozemků v trase obchva-

tu, a pokud se podíváte do katastrálních map, 

zjistíte, že je drtivá většina pozemků pro stavbu 

zajištěna. Po prodloužení územního rozhodnutí 

město bude zajišťovat projekční kancelář pro 

vyhotovení projektu pro stavební povolení.

Táborová základna Miličín

V době, kdy čtete Zpravodaj, předpokládám, že 

dokončujeme soutěž na dodavatele stavby. Pří-

ští léto budou táborníci v nové, moderní hlavní 

budově.

Veřejné osvětlení V Prokopě

Zajišťujeme projektovou dokumentaci na obno-

vu veřejného osvětlení v centrální části lokality 

V Prokopě. Po zajištění finančních prostředků 

lze akci realizovat.

Josef Pátek, starosta

Pokračování ze str. 3

což sice bylo pracovníky rozvodny opakovaně 

sabotováno, nicméně okupanti posléze technic-

ké problémy překonali a uvelebili se na delší čas 

v polích mezi Mochovem a Zálužím.

V úterý 27. srpna se z Moskvy vrátila do vlasti 

naše delegace jak s internovanými soudruhy, 

tak s podepsaným Moskevským protokolem. 

A tak projevy radosti nad návratem vystřídalo 

rozčarování z výsledku jednání, které se odra-

zilo v nesouhlasných rezolucích, přijatých jak 

městem a místními komunisty, tak zdejšími prů-

myslovými podniky. Městem se také šířily různé 

fámy, MěstNV byl nucen písemně dementovat 

šeptandu, že právě oni pozvali do Čelákovic 

okupanty a že sepisují rezoluce ve prospěch 

A. Novotného.

Zajímavou příhodu líčí kronikář ke dni 1. září, 

kdy do Čelákovic dorazil sovětský vojenský 

gazík, který se pomocí rozhlasu snažil vysílat 

v ruštině i češtině provolání k lidu. Tuto činnost 

ihned sabotovali dva mládenci na motocyklech, 

kteří túrováním svých nízkých kubatur hravě 

dosáhli nesrozumitelnosti vysílaného provolá-

ní. O dva dny později jednala rada města např. 

o uvolnění železniční trati do Mochova (obsaze-

né výše uvedeným vlakem), o odstranění han-

livých nápisů na adresu okupantů, o nahlášení 

škod způsobených vojsky Varšavské smlouvy či 

o přejmenování ulice a parku Rudé armády na 

vhodnější název. K tomu už však pochopitelně 

nedošlo. 

Ke dni 4. září sděluje kronikář, že „život v našem 

městě je již normalizován“, přestože sám v zá-

věrečném shrnutí přiznává, že „21. srpen 1968 

byl stále otevřenou a nezacelenou ranou na duši 

našeho lidu.“ V Čelákovicích nejsou známi žád-

né oběti na životech ani zranění, ale k emigraci 

některých zdejších rodin po srpnu 1968 bezpo-

chyby došlo.                                                  hrg

V článku zmiňovanými pamětníky jsou myšleny 

vybrané úryvky jednotlivých textů vzpomínek na 

srpnové události pánů Ivana Vaňouska, Jaro-

slava Špačka, Jiřího Novotného a Josefa Šaldy, 

jimž všem patří velké poděkování. 

INVESTICE VE MĚSTĚ

Nové parkoviště v ulici Na Švihově. Foto: -dv-

Společná rezoluce místních komunistů, rady národního 

výboru a zástupců Národní fronty nesouhlasící s vý-

sledkem moskevských jednání. Foto: sbírka Městské-

ho muzea
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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 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.

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 byl splatný do 

30. června 2018.

informace

Dotace města

Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí 

individuální dotace níže uvedenému žadate-

li a schválilo uzavření příslušné veřejnoprávní 

smluvy:

n Junák – český skaut, středisko Čelákovice, 

z. s., (SML/2018/185/DI-SPR11), 113 500 Kč 

– na podporu činnosti spolku na období čer-

ven–prosinec 2018.

Finanční záležitosti

Zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet 

města Čelákovic za rok 2017 a souhlasilo s ce-

loročním hospodařením města Čelákovic v roce 

2017, a to bez výhrad.

Schválilo účetní závěrku města Čelákovic se-

stavenou k 31. 12. 2017, převod výsledku 

hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 

31 825 864,49 Kč na účet výsledků hospoda-

ření minulých účetních období a také rozpočto-

vé opatření – změnu rozpočtu města Čelákovic 

2018 č. 9.

Prodej a koupě pozemků

Zastupitelstvo města schválilo uzavření a text 

kupní smlouvy mezi městem Čelákovice jako 

prodávajícím a městem Milovice jako kupují-

cím k pozemkům o výměře 2 268 m2, 248 m2 

a 250 m2 – v k. ú. Milovice nad Labem, za cenu 

dle znaleckého posudku ve výši 979 830 Kč.

Dále Zastupitelstvo města schválilo uzavření 

a text kupní smlouvy mezi městem Čelákovi-

ce jako kupujícím a Římskokatolickou farnos-

tí Čelákovice jako prodávajícím k pozemkům 

o výměře 69 m2, 2 059 m2 a 3 060 m2 – v k. ú. 

Čelákovice, za dohodnutou cenu 350 Kč/m2, tj. 

za cenu 1 815 800 Kč.

Výroční cena města Čelákovic 2018 

Zastupitelstvo města udělilo Výroční cenu měs-

ta Čelákovic 2018 Jiřímu Balounovi (generálpo-

ručík – první zástupce náčelníka Generálního 

štábu Armády České republiky, vojenský před-

stavitel České republiky při NATO a EU, držitel 

řady nejvýznamnějších vyznamenání) za šíření 

dobrého jména a reprezentaci města Čelákovic 

v nejvyšších funkcích Armády České republiky 

jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

Do stanoveného termínu podání nejdéle do 

31. 3. 2018 bylo podáno celkem 10 návrhů kan-

didátů „Výroční ceny města Čelákovic 2018“, 

z těchto 7 návrhů splnilo předepsané formální 

náležitosti a byly předloženy k projednání. Dal-

šími navrženými kandidáty byli:

n Zdeněk Klingora (učitel, publicista, autor od-

borných a metodických učebnic a učebních 

pomůcek, držitel pamětní medaile za zásluhy 

o rozvoj učňovského školství, sportovec);

n Josef Khánský (rostlinolékař, držitel dvou vy-

znamenání v oboru, živnostník, spoluzaklada-

tel Českého zahrádkářského svazu v Čeláko-

vicích a dlouholetý člen jeho výboru);

n Jaroslav Špaček (historik, archeolog, publici-

sta, ředitel Městského muzea v Čelákovicích 

v letech 1972–2009) – 3x návrh;

n Vila Volman, k. s. (společnost založená pro 

revitalizaci areálu Volmanovy vily [nemovité 

kulturní památky od r. 1979, patřící mezi nej-

významnější stavby českého emocionálního 

funkcionalismu] hradící veškeré náklady na 

provoz, udržování objektu apod., držitel ceny 

poroty v soutěži Stavba roku 2016 za projekt 

„Rekonstrukce Volmanovy vily v Čelákovi-

cích“).

Finanční dar u příležitosti předání Výroční 

ceny města Čelákovic za rok 2018

Zastupitelstvo města schválilo předání výtěžku 

ze vstupného na slavnostní večer, který bude 

uspořádán u příležitosti předání Výroční ceny 

města Čelákovic za rok 2018, obecně prospěš-

né společnosti Post Bellum.

Post Bellum, o. p. s., je nezisková organizace, 

která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpo-

mínky pamětníků klíčových momentů 20. století. 

Založila ji skupina českých novinářů a historiků, 

kteří se potkávali na tiskových konferencích 

a výročních pietních akcích a byli přesvědčeni, 

že pamětníci musí dostat příležitost svůj příběh 

vyprávět vcelku, souvisle a detailně.

Stěžejním projektem o. p. s. Post Bellum se pro-

to stala „Paměť národa“, sbírka vzpomínek kon-

krétních osobností, fotografií, deníků a různých 

archiválií z období totalit 20. století. Dnes sbírka 

čítá tisíce zpracovaných pamětníků a jako in-

ternetový archiv je přístupná široké veřejnosti 

– www.postbellum.cz.

V současné době organizace připravuje výstavu 

k 100. výročí republiky v prostorách bývalého 

pomníku J. V. Stalina na pražské Letné, která 

ukáže mladým lidem, domácím i zahraničním 

návštěvníkům dramatické okamžiky 100 let  

naší země. Interaktivní projekce, audiovizuální 

drama, videomapping, artefakty, doprovodný 

program a hlavně příběhy konkrétních lidí, které 

o. p. s. Post Bellum zaznamenala pro „Paměť 

národa“. Termín výstavy: říjen–prosinec 2018. 

Výber z usnesení ZM č. 25/2018.

Finanční záležitosti

Rada města vzala na vědomí rozpočtová opat-

ření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů 

3419, 3722, 3745, 5311 a 6402 rozpisu rozpoč-

tu města 2018 provedené k 31. 5. 2018, a dále 

schválila rozpočtové opatření – změnu rozpočtu 

města Čelákovic 2018 č. 10.

Sportovní a komunikační plochy ZŠ J. A. Ko-

menského

Rada města schválila uzavření a text smlou-

vy o dílo mezi městem Čelákovice a ADONIS 

PROJEKT, spol. s. r. o., jako zhotovitelem veřej-

né zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁ-

KOVICE – Vypracování projektové dokumenta-

ce sportovní a komunikační plochy v areálu ZŠ 

Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková 

organizace“, v celkové ceně 720 434 Kč včetně 

DPH.

Obnova vodohospodářského majetku

Radní schválili zadávací dokumentaci podli-

mitní veřejné zakázky na stavební práce s ná-

zvem „Obnova vybraného vodohospodářského 

majetku v ulicích Rooseveltova, Čelakovského 

a Sedláčkova.“

Dotace města

Rada města rozhodla o poskytnutí individuál-

ních dotací níže uvedeným žadatelům a schvá-

lila uzavření příslušných veřejnoprávních smluv:

o čem jednali zastupitelé a radní města

n M. Š. (SML/2018/187/DI-SPR12), 35 000 Kč 

– na náklady spojené s pořádáním akce Do-

žínky;

n Český rybářský svaz, z. s., Místní organiza-

ce Čelákovice, (SML/2018/189/DI-SPR14), 

25 000 Kč – na náklady spojené s pořádáním 

mezinárodního závodu v lovu ryb jednotlivců 

ve dnech 2.–8. 10. 2018;

n SPMP ČR, pobočný spolek Brandýs nad La-

bem, (SML/2018/190/DI-SPR15), 10 000 Kč 

– na náklady spojené s pořádáním akce na 

podporu Rodinného centra Routa, z. s., dne 

28. 9. 2018 v Čelákovicích.

Rada města rozhodla o neposkytnutí individuál-

ní dotace níže uvedenému žadateli:

n M. Š. – na náklady spojené s pořízením tech-

nického vybavení pro pořádání jarmarků.

Obnova technologie kotelny K 20

Rada města schválila uzavření a text smlouvy 

o dílo mezi městem Čelákovice a TZB Kladno, 

s. r. o., jako zhotovitelem veřejné zakázky ma-

lého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – obno-

va technologie kotelny K 20“ v celkové ceně 

7 202 440 Kč včetně DPH.

Právní služby pro město

Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo 

mezi městem Čelákovice a Kubík Partners ad-

vokátní kancelář, s. r. o., jako zhotovitelem 

veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 

„Poskytování právních služeb pro město Čelá-

kovice“, v celkové ceně 2 057 Kč včetně DPH 

za 1 hodinu.

Výber z usnesení RM č. 13–14/2018.

-dv-
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V červencovém vydání čelákovického Zpra-

vodaje jste měli možnost přečíst si rozhovor 

se současným vedením města, starostou 

Josefem Pátkem a místostarosty Milošem 

Sekyrou a Petrem Studničkou. Rada města 

je tvořena sedmi členy a v srpnovém Zpravo-

daji vám přinášíme rozhovor se zbývajícími 

čtyřmi neuvolněnými radními Milošem Chou-

rou (MCH), Miroslavem Opou (MO), Markem 

Skalickým (MS) a Jarmilou Volfovou (JV).

Pane radní Chouro, jste zároveň jednate-

lem společnosti Q-Byt Čelákovice, která je 

správcem městského bytového fondu. Jak 

byste zhodnotil současnou situaci firmy?

MCH: „Q-Byt pod vedením ředitelky Fürjesové 

významně zlepšil své hospodaření, podařilo se 

získat dotaci na zateplení bytových domů v ulici 

J. A. Komenského, zvyšuje se počet bytových 

jednotek, o které se Q-Byt stará. Nezvyšovalo 

se nájemné. Daří se snižovat celkovou částku 

dlužného nájemného jak za byty v Čelákovicích, 

tak za byty v Milovicích. Z ekonomického hle-

diska je úspěšná i obálková metoda přidělování 

bytů.“

Radní Opa je zároveň předsedou finanční-

ho výboru Zastupitelstva. Proto je na místě 

zhodnotit rozpočet města, jeho plnění a další 

predikci. Jak vnímáte současnou situaci?

MO: „Za finanční výbor musím konstatovat spo-

kojenost. A to z několika důvodů. Podařilo se 

splatit veškeré úvěry, takže v roce 2019 bude 

město zcela bez dluhů. Daří se rovněž zvyšovat 

hodnotu majetku města, který se nerozprodá-

vá. Zvyšuje se objem dotačních prostředků na 

podporu sportu i spolkové činnosti. Investuje se 

a daří se získávat dotace v řádech milionů korun. 

Podařilo se zrušit jeden místní poplatek a jejich 

sazby se s výjimkou svozu za odpad nezvyšují. 

Rovněž tak nedošlo ke změně místního koefici-

entu, a tedy zvýšení daně z nemovitých věcí.“

Pane radní Skalický, co považujete za úspě-

chy, které se podařily dosáhnout v oblasti ži-

votního prostředí?

MS: „Zmíním několik projektů, které se podaři-

lo dotáhnout do úspěšného konce. Získali jsme 

dotaci na výsadbu zeleně. Město má schválený 

velmi důležitý Plán odpadového hospodářství. 

Jsem velmi rád, že byl zaveden svoz biologicky 

rozložitelného odpadu, který městu z pohledu 

odpadového hospodářství velmi chyběl. Urči-

tě je také dobře, že se podaří dokončit práce 

v čistírně odpadních vod, které přispějí k její další 

intenzifikaci. Stejně tak pozitivně hodnotím sku-

tečnost, že na území města postupně dochází 

na základě doporučení provozovatele vodo-

hospodářské infrastruktury k rozdělení vodovo-

du do uzavíratelných oblastí, tzv. sekcí. Kladně 

též hodnotím zpracování generelu vodovodu 

a kanalizace i pasportu vodohospodářského 

majetku.“

Členka Rady města Jarmila Volfová zodpo-

vídá především za bytovou agendu a je zá-

roveň předsedkyní dozorčí rady společnosti 

Q-Byt Čelákovice. Jak hodnotíte aktuální by-

tovou situaci?

JV: „Na prvním místě bych chtěla poděkovat za 

činnost členům komise bytové a sociální pod 

vedením předsedkyně Hany Machálkové, stej-

ně tak si vážím aktivit členů dozorčí rady spo-

lečnosti Q-Byt. Jsem přesvědčena, že odvádí 

svou práci kvalitně a svědomitě. Jsem ráda, že 

nedochází k privatizaci bytového fondu, a pokud 

by k ní mělo dojít, pak na prvním místě je bezpo-

chyby prodej bytů vlastněných městem Čeláko-

vice na území města Milovic. S povděkem kvituji, 

že byly zpřísněny Zásady pro pronajímání bytů 

v majetku města Čelákovic, i skutečnost, že se 

daří snižovat dlužné nájemné. Navíc se investuje 

do modernizace majetku, ať jsou to opravy ko-

telen či samostatných bytových jednotek, nebo 

připravované zateplení bytových domů.“

Paní radní, co považujete za největší úspěch 

tohoto volebního období?

JV: „Zmínila bych dvě věci. V rovině nehmot-

né je to stabilita a předvídatelnost rozhodování 

Rady a Zastupitelstva. Vždyť personální slože-

ní Rady města se v průběhu celého volebního 

období vůbec nezměnilo a musím jako žena 

konstatovat, že atmosféra při jednání radních 

je věcná, dělná, slušná a přátelská. Navíc jsme 

navštívili všechny příspěvkové organizace a pří-

klady dobré praxe jsme se inspirovali na několika 

výjezdních schůzí Rady. V rovině hmotné je to 

jednak pestrá nabídka kulturních akcí, které ve 

městě probíhají, a bezpochyby kompletní mo-

dernizace čelákovického nádraží, které bude 

zcela bezbariérové.“

Pane Skalický, s jakým problémem se aktu-

álně potýkáte?

MS: „Podařilo se sice velmi efektivně zahájit 

svoz bioodpadu ve městě, nicméně výrobce ná-

dob na tento druh bioodpadu, tzv. hnědých po-

pelnic, po jejich množících se poškozeních sám 

přiznal chybu v technologickém postupu výroby, 

a proto je nutné všechny plastové hnědé popel-

nice na území města vyměnit. Občanů se to nijak 

nedotkne, stejně tak to nebude mít žádný vliv na 

rozpočet města ani dotaci. Této nepříjemnosti 

však bohužel nebylo možné předejít, jsem ale 

rád za to, že se k tomu dodavatel postavil čelem 

a intenzivně koná.“

Pane Chouro, došlo k nějakým změnám v so-

ciální agendě?

MCH: „Určitě. Došlo k transformaci Pečovatel-

ské služby Čelákovice z organizační složky na 

příspěvkovou organizaci, zpřísnily se Zásady 

pronajímání bytů v majetku města Čelákovic, 

změnil se způsob přerozdělování dotací posky-

tovatelům sociálních služeb, které jsou realizo-

vány prostřednictvím vyhlášeného programu, 

byl ukončen neúspěšný projekt seniorských te-

lefonů Aligator. Ve fázi rozpracovanosti je pro-

jekt Domu seniorů. Město zahájilo spolupráci 

s Agenturou pro sociální začleňování ve věci 

řešení neuspokojivé situace v lokalitě Dělnické 

domky.“

Pane Opo, čím se v současné době zabýváte 

v oblasti financí?

MO: „Snažíme se získat další dotace z externích 

zdrojů, ať už je to na dostavbu Kamenky, či na 

vybudování kanalizace do Záluží. Usilujeme o zís-

kání dotačních prostředků i na pořízení hasičské 

stříkačky. Připravujeme dílčí úpravy pravidel pro 

poskytování dotací z rozpočtu města, a to na 

základě připomínek, které vznesli sami zástup-

ci spolků a sportovních subjektů. A opomenout 

nesmím ani smlouvu o příspěvku uzavřenou mezi 

městem Čelákovice a TJ Spartak Čelákovice…“

Dámo a pánové radní, uvažujete o tom, že 

budete v blížících se komunálních volbách 

kandidovat?

JV: „Ano, opět kandiduji a stejně jako před čtyř-

mi lety chci vyjádřit mou kandidaturou podporu 

starostovi Pátkovi a místostarostovi Studničkovi 

a všem zastupitelům zvoleným za ODS.“

MO: „Ano, jsem na kandidátní listině ODS stejně 

jako v roce 2014.“

MCH: „Ano, kandiduji za politické hnutí ANO 

2011.“

MS: „Ano, kandidovat budu, stejně jako v minu-

lých volbách za hnutí ANO 2011. Chci tím ze-

jména podpořit současné vedení města.“

Vzhledem k tomu, že všichni chcete obhá-

jit mandát zastupitele města, vzkázali byste 

něco občanům?

MO: „Přijďte k volbám, rozhoduje každý hlas.“

MCH: „Pro rozvoj města je důležitá stabilita, což 

je zřejmé z posledních čtyř let.“

MS: „Komunální volby považuji za nejdůležitější 

volby vůbec, jelikož lidé rozhodují o svém měs-

tě, kde žijí. Proto je důležité se do nich aktivně 

zapojit.“

JV: „V Zastupitelstvu města jsem téměř nepře-

tržitě od roku 1989. Zažila jsem hodně událos-

tí, ale za rozhodující pro Čelákovice do období 

let 2018–2022 považuji výsledek voleb, který je 

závislý především na volební účasti. Prosím, zú-

častněte se komunálních voleb, je to pro město 

moc důležité! Za vaši účast ve volbách konaných 

ve dnech 5.–6. října vám předem moc děkuji!“

Děkuji za rozhovor!

Ondřej Holzman, člen redakční rady Zpravodaje

VELKÝ PRÁZDNINOVÝ ROZHOVOR S ČLENY RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
MILOŠEM CHOUROU, MIROSLAVEM OPOU, MARKEM SKALICKÝM A JARMILOU VOLFOVOU

Poděkování bývalému 
řediteli Městské policie 

Čelákovice
K datu 30. června požádal z vážných zdravot-

ních důvodů o uvolnění z funkce ředitele Měst-

ské policie Čelákovice Ladislav Grabowski 

a jeho žádosti bylo vyhověno. Zastupitelstvo 

města pověřilo řízením Městské policie Ladi-

slava Grabowského na svém zasedání kona-

ném dne 13. prosince 2017. Tímto bychom rádi 

poděkovali bývalému řediteli za práci vykona-

nou ve prospěch Městské policie Čelákovice 

a městských strážníků a především mu popřá-

li, pokud možno, brzké uzdravení.

Město Čelákovice vypsalo dne 16. července 

na obsazení pozice ředitele/ředitelky Městské 

policie Čelákovice výběrové řízení.

Josef Pátek, starosta

Miloš Sekyra, místostarosta I

Petr Studnička, místostarosta II
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Hospodaření společnosti Q-Byt Čelákovice se zlepšuje!
Q-Byt je společnost s ručením omezeným, hospodařící v souladu s právními předpisy tuto ob-

last upravujícími. Hlavním posláním společnosti bylo a je zajištění spolehlivých dodávek tepel-

né energie smluvním partnerům a zajištění správy nemovitostí ve vlastnictví města Čelákovice 

a jiných subjektů.

Jak je patrno z níže uvedeného přehledu vybraných ekonomických ukazatelů, společnost plní cíle 

vedoucí ke zvýšení efektivity hospodaření.

      2015 2016 2017

Základní kapitál tis. Kč      100 100 100

Aktiva netto celkem tis. Kč 97 283 92 122 94 413

Náklady celkem tis. Kč  61 409 64 212 61 380

Výnosy celkem tis. Kč 61 948 64 896 62 703

Výsledek hospodaření za účetní období tis. Kč 539 684 1 323

Počet zaměstnanců k 31. prosinci 2017 počet 20 19 19

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců za rok počet 21,82 21,28 23,59

Zdroj: Účetní výkazy společnosti Q-Byt Čelákovice, 2018

Z hlediska výše tržeb je základní činností společnosti výroba a rozvod tepla. Oblast výroby a rozvo-

du tepla patří mezi regulovaná odvětví energetiky, společnost je držitelem licence na výrobu tepel-

né energie, rozvod tepelné energie a výrobu elektřiny. V současné době provozujeme 57 tepelných 

zdrojů, z toho 12 v Milovicích. V roce 2017 jsme dodali celkem 75 303 GJ tepla pro vytápění a ohřev 

teplé vody v hodnotě 37 910 tis. Kč bez DPH. Velkou pozornost věnujeme optimalizaci nákladů na 

výrobu tepla, nákup vstupních energií realizujeme přes Českomoravskou komoditní burzu Kladno. 

Město Čelákovice, vlastník tepelných zdrojů, postupně obnovuje technologické zařízení jednotli-

vých zdrojů za použití technologií zvyšujících jejich účinnost. Již třetím rokem se nám daří výrazně 

snižovat konečné ceny tepelné energie, což přináší značné úspory všem konečným spotřebitelům. 

Průměrné ceny tepla se od roku 2015 snížily o 15 %. 

Neméně důležitou oblastí naší činnosti je výkon správy nemovitostí pro město Čelákovice a jiné sub-

jekty. Spravujeme více než 1 600 bytů a nebytových prostor na území Čelákovic, Milovic, Lysé nad 

Labem a Lázní Toušeně. V roce 2017 jsme získali nové zákazníky v Brandýse nad Labem a v Nehviz-

dech. 

V rámci správy nemovitostí je naším cílem zabezpečovat všechny smluvně ujednané činnosti k ma-

ximální spokojenosti jak našich smluvních partnerů, tak i uživatelů nájemních bytů nebo prostor 

sloužících jiným účelům. Naší snahou je neustálé zlepšování kvality bydlení, udržování a zlepšování 

stavebně technického stavu spravovaného bytového a nebytového fondu a optimalizace nákladů 

spojených s užíváním bytů. Dbáme také na to, aby s uživateli pronajatých bytů a jiných prostor, kteří 

neplní své povinnosti spojené s nájmem, byl v souladu s platnými právními předpisy neprodleně 

ukončen nájemní vztah. V současné době se již podařilo snížit růst pohledávek z titulu neuhrazeného 

nájemného a nákladů na poskytnuté služby spojené s užíváním bytů a jiných prostor.

Děkuji všem našim smluvním partnerům za jejich důvěru a podporu a děkuji všem zaměstnancům 

společnosti, kteří se zásadní měrou podíleli na dosažení cílů a zlepšení hospodaření společnosti.

Využívám možnosti oslovit vás touto cestou a prosím všechny uživatele bytů, aby důsledně 

dbali na uzavření přívodu vody do bytu před plánovaným odjezdem na delší dobu a pokud 

možno předali správci domu kontakt na osobu, se kterou by bylo možno v případě potřeby 

okamžitě řešit přístup do bytu. Připomínám také, že je velmi důležité sjednat si pojištění do-

mácnosti, náklady na odstranění škod z havarijních událostí bývají vysoké.

Veronika Fürjesová, ředitelka společnosti

Agentura pro sociální začleňování vyhodnotila
situaci v Dělnických domcích

Na základě zahájené spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování, která se zabývá 

možnostmi řešení neuspokojivé socioekonomické situace v lokalitě Dělnických domků, byly 

zpracovány dva dokumenty, které projednala bez námitek Rada města. Jedná se o Vstup-

ní analýzu vzdálené dílčí podpory v Čelákovicích a Plán vzdálené dílčí podpory pro město 

Čelákovice.

V dokumentu Vstupní analýza vzdálené dílčí pod-

pory v Čelákovicích se uvádí, že „v úvodních roz-

hovorech a následně i v průběhu screeningu se ze 

strany převážné většiny aktérů opakovalo tvrzení, že 

Dělnické domky sociálně vyloučenou lokalitou ne-

jsou.“ Tato skutečnost se na základě analýzy získaných dat potvrdila. Legitimně lze lokalitu Dělnické 

domky „označit za lokalitu se sníženou kvalitou bydlení a zhoršenými hygienickými poměry. Dlouho-

době nedořešený stav infrastruktury (absence kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení) je příčinou 

vzrůstajícího napětí mezi obyvateli.“ Město proto zadalo zpracování projektové dokumentace na vý-

stavbu vodovodu a kanalizace v dotčeném území.

V dokumentu Plán vzdálené dílčí podpory pro 

město Čelákovice je konstatováno, že „z hle-

diska sociálního vyloučení zde nenalezneme ty-

pickou vyloučenou lokalitu. V lokalitě Dělnických 

domků je výraznější podíl sociálně i ekonomicky 

slabšího obyvatelstva. Nejedná se ale o kontinu-

ální koncentraci tohoto typu obyvatel, ve všech 

případech se zde vyskytují také domy obývané 

běžnou populací.“ V rámci tohoto plánu je na-

vrženo svolat fokusní skupinu s obyvateli Děl-

nických domků, ve které bude mít Agentura pro 

sociální začleňování pozici nezávislého moderá-

tora (mediátora). Dále je navrženo svolání dvou 

informačních setkání. „Postoj města k řešení 

situace je proaktivní a představuje důležitou roli 

v celém procesu.“

Petr Studnička, místostarosta II,

předseda koordinační skupiny

Mimořádná výměna
nádob – hnědých

popelnic na bioodpad
Dodavatel popelnic na svoz biologicky roz-

ložitelného odpadu, společnost NAODPAD, 

s. r. o., z Hronova, je nucen mimořádně vy-

měnit všechny popelnice na bioodpad, které 

jsou používány na území města Čelákovic. 

Důvodem je dodání nekvalitních nádob s vy-

sokým počtem závad. Tato výměna nebude 

mít žádný vliv ani na rozpočet města ani na 

výši získané dotace. Veškeré náklady za tuto 

mimořádnou výměnu nese dodavatel „hně-

dých popelnic“, který své pochybení v plném 

rozsahu přiznal.

Občanům města jsou rozváženy nové, bezvad-

né popelnice na bioodpad, které se od součas-

ných liší polepem. Důvodem je nutnost rozeznat 

původní a nové nádoby. Tato výměna se obča-

nů nijak nedotýká a probíhá přímo za pope-

lářským vozem. První etapa výměna proběh-

la ve dnech 30. a 31. července, druhá etapa 

výměny proběhne ve dnech 6. a 7. srpna, a to 

dle jednotlivých fází svozu na území města 

Čelákovic.

Dodavatel nádob odveze původní nádobu, 

kterou ihned nahradí nádobou novou. Výmě-

na probíhá v rámci svozu bioodpadu a týká se 

všech popelnic jak u rodinných, tak u bytových 

domů. Velkoobjemových kontejnerů se výměna 

netýká. Město Čelákovice jako provozovatel 

systému svozu bioodpadu zdvořile žádá všech-

ny občany, aby před dům ve výše uvedených 

svozových dnech vyndali hnědé popelnice, a to 

třeba i úplně prázdné, čímž bude možné zabez-

pečit jejich výměnu.

V případě, že nestihnete výměnu původní „hně-

dé popelnice“ za novou, obraťte se na odbor ži-

votního prostředí Městského úřadu Čelákovice, 

e-mail: zivotni@celakovice.cz, tel.: 326 929 129, 

kde si dohodnete náhradní termín výměny ná-

dob na bioodpad.

Město Čelákovice se omlouvá všem občanům 

zapojeným do svozu biologicky rozložitelného 

odpadu za způsobené komplikace, kterým ne-

bylo možné předejít!

Josef Pátek, starosta

Marek Skalický, radní
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Uzavření železničního 
přejezdu mezi

Čelákovicemi a Zálužím
Ve dnech 7.–13. srpna bude zcela uzavřen 

železniční přejezd na silnici č. III/2455 mezi 

Čelákovicemi a Zálužím na železniční trati 

č. 074 Čelákovice – Neratovice.  Důvodem 

uzavírky je kompletní rekonstrukce přejezdu, 

kde bude položen nový živičný povrch, dopl-

něno vodorovné dopravní značení a instalo-

vány závory a světelné signalizační zařízení. 

Autobusy linky 655 budou vedeny dle výluko-

vého jízdního řádu.

Po zprovoznění podjezdu v ulici U Podjezdu na 

silnici č. II/245 je až do 13. srpna zcela uzavřen 

tunýlek spojující ulice Sedláčkovu a Čelakov-

ského i nově budovaný podchod mezi ulicemi 

Mochovskou a Kollárovou. Od 17. července je 

zprovozněn v celé délce podchod od výpravní 

budovy na ostrovní nástupiště a do ulice Kozo-

vazské. V obou podchodech je s ohledem na 

bezpečnost cestujících a občanů instalován ka-

merový systém. 

Na základě podnětu občanů je zvýšen počet la-

viček jak na ostrovním nástupišti, tak na vnějším 

nástupišti u výpravní budovy. Od 17. července 

slouží vnější nástupiště pro všechny vlaky smě-

řující jak do Prahy, tak do Lysé nad Labem. Ve 

dnech 7.–9. září budou výrazně omezeny mož-

nosti parkování v blízkosti žst. Čelákovice. Par-

koviště podél Masarykovy ulice a část parkova-

cích stání v ulicích Palackého a J. Zeyera budou 

vyhrazeny pro potřeby organizátorů akce Den 

PID konané v sobotu 8. září od 9 do 17 hodin.

Petr Studnička, místostarosta II

Kolejové jeřáby Kirow se dosud v Česku objevovaly jen 

výjimečně. Kirow 800 pokládal výhybky na mstětickém 

zhlaví a Kirow 1200 vytrhal zhruba 2,5 kilometru tří sta-

ničních kolejí a části traťové koleje směrem na Mstětice. 

Zdroj: Elektrizace železnic Praha, a. s.

Současný nevyhovující stav železničního přejezdu, kte-

rý bude brzy odstraněn. Zdroj: -ps-

Budoucí přístaviště v Čelákovicích v bezprostřední blízkosti lávky přes Labe. Zdroj: Ředitelství vodních cest ČR, 

2018

Zahájeno zjišťovací řízení na výstavbu přístaviště
v Čelákovicích

Krajský úřad Středočeského kraje zahájil na přelomu června a července zjišťovací řízení na stavbu 

Přístaviště Čelákovice. Výstavbu přístavišť na řece Labi podporuje Středočeský kraj, celou investici 

koordinuje Ředitelství vodních cest ČR. Přístaviště malých plavidel v Čelákovicích je zařazeno do 

1. etapy, Sedlčánky do 2. etapy a Lázně Toušeň do 3. etapy. Čelákovickými zdymadly propluje 

zhruba 700 lodí ročně.

Vlastní vybudování přístavů spadá do kompetence Ředitelství vodních cest ČR, další infrastruktura 

(cesty a komunikace, turistické zázemí apod.) však půjde za obcemi a městy Středočeského kraje, 

kde by kraj rád splnil roli koordinátora. V tuto chvíli je ve středních Čechách vytipováno 18 lokalit pro 

vybudování přístaviště.

Zastupitelstvo města Čelákovic schválilo v únoru 2015 koordinační smlouvu s Ředitelstvím vodních 

cest ČR. Je počítáno s doprovodnou i technickou infrastrukturou a městským mobiliářem (lavičky, 

koše, stojany na kola, informační tabule). Některé prvky bude financovat město, ostatní vybavenost 

bude na soukromých investorech. Odhadovaná investice města je ve výši 1,3 mil. Kč.

Josef Pátek, starosta, Petr Studnička, místostarosta II

Otázka k sauně
Dovolím si prostřednictvím Zpravodaje města položit otázku k palčivému problému – razantní reduk-

ci otevírací doby v pronajaté městské sauně. Po slibném začátku pronájmu se v posledních letech 

stav zhoršuje, což eskalovalo od dubna…                                                                    

Roman Štěrba

Za město Čelákovice mohu konstatovat, že já podepisoval smlouvu na pronájem sauny, ve které 

bylo jasně uvedeno, jaké jsou limity otevírací doby sauny, respektive, jak musí být sauna minimálně 

otevřená. Tato smlouva byla paní exstarostkou Tichou ukončena a se stejným nájemcem byla uza-

vřena smlouva nová, která nejen že snížila nájemci nájemné, ale hlavně zrušila podmínku města na 

minimální otevírací dobu. Teď díky tomuto kroku město nemá žádné páky. Aktuálně s nájemcem 

jednáme o podmínkách většího rozsahu otevírací doby sauny. Výsledek by měl být funkční od nové 

saunovací sezony a čtenáře Zpravodaje budeme informovat.                            

Josef Pátek, starosta

Nevím, co myslí pisatel větou „Po slibném začátku pronájmu se v posledních letech stav zhoršuje“, 

jelikož otevírací dobu redukujeme prvně a doufám, že naposledy. Důvod je jediný, a to režie provozu. 

V hlavní sezoně je sauna schopná se uživit, avšak nyní mimo sezonu si nemůžeme dovolit držet zimní 

otevírací hodiny, které vykážou režii asi 150 tis. Kč při měsíční tržbě 60 tis. Kč. Omezení provozu 

nám umožňuje ušetřit alespoň na elektrické energii a mzdách, a tím ztrátu snížit. Snažíme se dělat 

věci nejlépe, jak jen to jde, ale my se opravdu snažili dostat saunu do plusových čísel vším, co nás 

napadlo (sobotní akce, středeční ceremoniály, venkovní ohniště, ruská banja, permanentka do sauny 

s bazénem, výhodné vstupy pro seniory a mládež, dětské saunování v sobotu pro děti zdarma, 

prodej doplňků, rozšíření sortimentu na baru atd.), avšak sauna v celoročním souhrnu stále vykazuje 

ztrátu.                                                                            

Radovan Štícha, Kylpylä, provozovatel sauny
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zastupitelská aréna

Otázka Jednoznačně zachovejme tuto 

rubriku! Občané mají možnost znát 

názory svých zastupitelů města 

na konkrétní otázky. Je rozhod-

ně správné, že otázky zadává 

nezávislý orgán, tedy redakční rada 

Zpravodaje, a nejsou to otázky 

vedení města. Za ODS odpovídali 

na položenou otázku ti zastupite-

lé, kteří jsou v dané věci odborně 

fundovaní. Zároveň jsme se snažili 

odpovídat věcně, konkrétně a bez 

napadání ostatních. Taková by 

Aréna měla zůstat i do budoucna. 

Jelikož je v tomto volebním období 

Aréna poslední, chceme moc 

poděkovat členům redakční rady 

Zpravodaje za skvěle odvedenou 

práci a za rozmanitost témat nejen 

zde v Aréně, ale i v celém Zpravo-

daji. Velké poděkování patří také 

všem zaměstnancům města, tedy 

nejen radnice, ale i příspěvkových 

organizací. Rovněž děkujeme 

všem občanům za podporu. Vaši 

zastupitelé za ODS: Josef Pátek, 

Petr Studnička, Jarmila Volfová, 

Miroslav Opa, Markéta Reisiegelo-

vá, Jiří Hanzl, Jindra Chourová, Aleš 

Kužílek, Milena Přívozníková, Martin 

Spilka a Petr Kabát. Děkujeme!

Josef Pátek, zastupitel

ODS
Zastupitelská aréna dle mého nemá 

v tomto formátu smysl. Otázky ne-

jsou často aktuální, korektní a jasné 

odpovědi jsou pouze u dvou, tří po-

litických subjektů. Ti ostatní, pokud 

vůbec reagují, ji berou jako exhibici, 

možnost napadat a špinit úplně 

vše, kolikrát bez konkrétní odpovědi 

na danou otázku. Při dnešních 

možnostech komunikačních kanálů 

není pro nikoho problém dotázat 

se „svého“ zastupitele na to, co ho 

ve městě trápí nebo co by bylo pro 

město z jeho pohledu prospěšné.

Miloš Choura, zastupitel

ANO 2011
Zastupitelská aréna jako platforma 

pro vyjádření názorů jednotlivých 

subjektů asi není úplně špatný 

nápad, ale způsob, kterým radnice 

moderuje, resp. vybírá témata, je 

řekněme nevhodný. PROČ? Mimo 

jiné i proto, že při měsíčním interva-

lu to nutně po čase vede k určitému 

vyčerpání okruhů i témat a k otupě-

ní. Postačující by byl prostor jednou 

za čtvrt roku s tím, že témata by si 

subjekty měly volit samy, i na zá-

kladě diskuze s občany. Je ostatně 

jejich vizitkou, jak si je budou volit 

a profilovat se na nich. Zastupitelé 

mají o svých návrzích a návrzích 

občanů diskutovat zejména na jed-

náních zastupitelstva a při setkání 

s občany. Taková diskuze vedená 

slušně, kultivovaně a korektně 

bezpochyby povede k výsledkům 

přínosným pro město. Aréna potom 

může fungovat jako doplněk této 

diskuze. A poznámka pod čarou 

– stačí prostě zveřejňovat příspěv-

ky zastupitelů, jak ukládá tiskový 

zákon, a nepřijímat v redakční radě 

usnesení proti zveřejnění. Jde „jen“ 

o respekt k názoru druhých.

Zdeňka Tichá, zastupitelka

PRO Č

Zastupitelka zvolená za KSČM se 

k tématu nevyjádřila.

KSČM
Zastupitelka zvolená za SNK Naše 

Čelákovice se k tématu nevyjádřila.

SNK Naše Čelákovice
Tato rubrika by určitě mohla být 

smysluplná i nadále, pokud by 

zde byly pravidelně zveřejňovány 

názory všech zastupitelů v rámci 

zvolených volebních subjektů do 

ZM a byla v ní řešena především 

aktuální důležitá témata z našeho 

města. Nicméně je určitě zapotřebí 

narovnat komplexně celé pokřivené 

prostředí Zpravodaje. Klíčové je 

poskytnout prostor všem občanům 

a zastupitelům ke svobodnému 

vyjádření a již dále systematicky 

nezneužívat toto městské periodi-

kum např. pro volební agitku místní 

buňky ODS, viz červencové vydání 

se senzačním Velkým prázdnino-

vým rozhovorem s V.I.P. kandidáty. 

Nějak se nám zde „nestranné“ re-

dakční radě, v čele s místostarostou 

města, rozdvojují metry. Některé 

volební subjekty se totiž mohou 

vesele vychvalovat a prezentovat 

ve Zpravodaji Čelákovic za veřejné 

finanční prostředky a ostatní holt po 

novu musí, na základě rozhodnutí 

městské rady, za tuto prezentaci 

tvrdě zaplatit. A to ještě zdaleka 

nemají jisté, zda bude jejich zaslaný 

příspěvek vůbec zveřejněn.

Tomáš Janák, zastupitel

TOP 09
Dovedu si představit jak variantu 

ano, pokračovat, tak variantu ne, 

ale i ano, ale s nižší frekvencí témat, 

či pouze k tématům zajímavým.

Ale upřímně, co 4 roky zastupitel-

ské Arény přinesly?

Osobně si myslím, že skoro nic. 

Podle mě její „čtivost“ byla mini-

mální. Témata mnohdy vybíraná 

(tahaná) jak králíci z klobouku, a to 

jsem i nad úrovní některých témat / 

králíků žasl.

Že by to ovlivnilo myšlení čtenářů, 

že to a to politické uskupení či za-

stupitel má na dotyčné téma takový 

a takový názor, bylo téměř nulové.

I podle mě dobré názory stejně 

nebyly vedením města akceptová-

ny. Mnohdy to u některých autorů 

příspěvků často sklouzávalo až k 

politicko-populistickým citacím. 

A že někdy autor příspěvku do Aré-

ny psal úplně něco jiného, než bylo 

téma Arény, mě už v poslední době 

nechávalo klidným.

Takže za mě, prosím v této podobě 

ne. Ale jestli se pokračovat bude, 

nemám problém vždy něco zajíma-

vého napsat.

A jen tak pod čarou, byl jsem tím, 

kdo měl nejvíce článků v Aréně 

ze všech zastupitelů .

Petr Bařina, zastupitel

ČSSD

Má rubrika
zastupitelská aréna 
pokračovat v dalším 
volebním období?

?????? ?
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senioři

Pro další informace sledujte vývěsní skříňku 
pro seniory, která je umístěná 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, 
PC – e-mail: pcpomsen@seznam.cz, 
tel.: 777 020 721,
odbor pro občanské záležitosti (sociální věci 
a zdravotnictví) Městského úřadu,
tel.: 326 929 118 – 119

ZABOUCHNUTÉ DVEŘE

Ve středu 4. 7. v 9.20 hod. byla hlídka MP Če-

lákovice telefonicky požádána ženou ze Stan-

kovského ul. o pomoc, protože si nechtěně 

zabouchla dveře od bytu. Hlídka poskytla ženě 

telefonní číslo na zámečnickou firmu, ta přijela 

na místo a dveře otevřela.

KRÁDEŽ

Ve čtvrtek 5. 7. v 12.43 hod. telefonicky ozná-

mila pracovnice ostrahy jednoho obchodního 

centra, že zde mají osobu, která odcizila zbo-

ží, a sice několik balení chlazeného drůbežího 

masa. Hlídka MP Čelákovice podezřelou ženu 

prověřila prostřednictvím OO PČR Čelákovice. 

Bylo zjištěno, že žena byla v posledních třech 

letech odsouzena za obdobnou majetkovou 

trestnou činnost. Pro podezření z trestného činu 

byla žena předána OO PČR Čelákovice k další-

mu šetření.

OPILÝ ŘIDIČ

V sobotu 7. 7. v 17.30 hod. obdržela hlídka MP 

Čelákovice oznámení od občanky, že Sokolov-

skou ulicí opakovaně projíždí vysokou rychlostí 

motorové vozidlo a že řidič je zřejmě podnapilý 

nebo pod vlivem omamných látek. Žena vozi-

dlo vyfotografovala svým mobilním telefonem. 

Po lustraci vozidla projížděla hlídka MP městem 

a hledala ho. V 17.55 hod. obdržela hlídka MP 

oznámení od operačního pracovníka linky 158, 

že hledané vozidlo se nachází u hypermarketu 

TESCO. Hlídka vozidlo na parkovišti u hyper-

marketu našla. Na místě řidiče seděl muž a ve 

spínací skřínce měl zastrčeny klíče. Na otázku, 

zda řídil, odpověděl, že ne. Prý řídil jeho kama-

rád, který je teď v hypermarketu. Jeho další ver-

zí bylo, že vozidlo řídil jeho otec, který je také 

v hypermarketu, a on zde jen čeká. Na místo 

přijela hlídka OO PČR Čelákovice. Na její otázku, 

kdo řídil doopravdy, se muž přiznal, že on sám 

a že vozidlo patří jeho otci, který je v současné 

době i s matkou v Rusku. Hlídka OO PČR pro-

vedla test na přítomnost alkoholu v krvi s vý-

sledkem 2,64 promile a následně 2,61 promile. 

Řidiče si převzalo OO PČR Čelákovice k další-

mu šetření.

PODNAPILÝ MLADÍK

V sobotu 7. 7. v 20.43 hod. obdržela hlídka MP 

Čelákovice telefonickou žádost od OO PČR 

Čelákovice o prověření oznámení týkajícího se 

podnapilého mladíka v Husově ul. Ten prý vo-

lal na linku 158 a dožadoval se pomoci. Hlídka 

MP našla v ul. Matěje Červenky mladíka v pod-

napilém stavu sedícího na trávě. Nebyl zraněn. 

Hlídce sdělil, že na tísňovou linku volal proto, že 

se potřeboval dostat domů. Během rozhovoru 

hlídky s mladíkem se k němu přihlásily další dvě 

osoby, které slíbily, že se o něj postarají a dove-

dou ho domů.

V př ípadě  potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

střípky z činnosti 
městské policie

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.

Možnost bydlení ve školním bytě.
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.

Naše aktivity
Zdravím vás v letním čase, kdy sluníčko je pro 

nás starší mnohdy neúprosné. Hledáme stín 

a vzhlížíme k obloze, kdy že už konečně zaprší 

a ti, kteří mají zahrádku, nebudou muset každý 

den nosit konve vody při zalévání plodin a kvě-

tin. A modlíme se, aby ta voda vůbec byla.

Minulý měsíc jsme se zúčastnili prohlídky Vol-

manovy vily. Provedl nás její nynější spolumajitel 

Pavel Stuchlík a seznámil s historií vily a jejími 

dřívějšími vlastníky. Objekt nám ukázal a také 

řekl, jak vila dostávala svůj nynější kabát. Všichni 

panu Stuchlíkovi moc děkujeme za hezké odpo-

ledne a možnost podívat se na místa, kam mno-

zí chodili do školky.

V září znovu začnou již zajeté aktivity a třeba se 

najdou i někteří noví, kdo se budou chtít zařadit 

mezi již absolvující členy. Ještě jsou volná místa 

v pondělí nebo pátek od 10.00 hod. na cvičení, 

které je moc hezké, a opravdu vám tělíčko po-

děkuje. Není to žádný rychlý aerobik ani nic, co 

by se nezvládlo. Cvičí se v bývalém zdravotním 

středisku.

Nově se pokusíme uskutečnit kurz pro počítačo-

vou gramotnost. Jak s mobily, tablety či počíta-

či. K tomu bych vás požádala, abyste si připravi-

li otázky, co byste rádi věděli, s čím byste chtěli 

pomoci či s čím si nevíte rady. Témata napište 

do seniorského e-mailu, ze kterého vám píši. 

Lektoři si témata připraví, abychom se pak ne-

zdržovali. Snad se podaří najít místo, kde by se 

mohl kurz konat, a také zajistit potřebné finanční 

prostředky. Tak mi držte palce, ať se vše podaří.

Dne 27. září jedeme na výlet – do Sobotky, na 

zámek Humprecht a na hrad Kost. Na tento vý-

let se přihlašujte na odboru pro občanské zá-

ležitosti (sociální věci a zdravotnictví) Městské-

ho úřadu, tel.: 326 929 118 – 119 od 10. září. 

Vstupné je na zámek 40 Kč a na hrad Kost 

90 Kč. Každý si zaplatí podle toho, kam bude 

chtít jít. Tedy pokud na obě prohlídky, tak 

130 Kč. Odjezd bude v 8.30 hod. z náměstí.

Anděla Nosková

Z prohlídky Volmanovy vily. Foto: archiv AN

PODZIMNÍ 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.

15. září

ulice Spojovací u budovy Q-BYTu

sídliště V Prokopě u restaurace

22. září

ulice Na Stráni u kotelny

ulice Prokopa Holého u požární zbrojnice

ulice Sukova u sauny V Nedaninách

6. října

ulice 28. října u hřiště SK Union

ulice Polská na křižovatce s Lidickou

13. října

ulice Jiráskova

parčík mezi ulicemi Majakovského

a Jungmannovou

20. října

Záluží u hřiště

Císařská Kuchyně u pomníčku

Sedlčánky u pobočky knihovny

Na uvedených místech v určeném čase 

mohou občané zdarma odevzdat tyto dru-

hy vytříděného komunálního odpadu: Papír, 

sklo, plasty, PET lahve, železný šrot, dřevo, 

textil, kompostovatelný odpad ze zahrad. Lze 

zde odevzdat i velkoobjemový odpad z do-

mácností, který nelze umístit do popelnice.

Z technických důvodů nelze vybírat nebez-

pečný odpad, suť, stavební odpad a zeminu! 

Současně zde lze odevzdávat elektrozaří-

zení jako zpětný odběr – lednice, sporáky, 

pračky, televize, monitory, výpočetní tech-

niku a podobně. Uvedené komodity lze prů-

běžně odevzdat celý rok i na sběrném dvoře 

„Na Špičce“, Mochovská 116.

www.celakovice-mesto.cz/ts/
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PODĚKOVÁNÍ za Mezinárodní letní turnaj
v jokgu 2018

V sobotu 14. července se uskutečnil v areálu tenisových a volejbalových kurtů v Čelákovi-

cích dlouho připravovaný mezinárodní letní turnaj v jokgu. Tato sportovní událost byla jedním 

z výstupů projektu Working2Gether, jehož podstatou je spolupráce českých nohejbalistů 

s jihokorejskými hráči jokgu.

Celkem se turnaje zúčastnilo 70 profesionálních i amatérských týmů a 281 sportovců ze sedmi států 

světa. Nechyběla jihokorejská gastronomie a řada doprovodných akcí i atrakcí pro děti a dospělé. 

Přímý přenos z turnaje v jokgu byl vysílán na stanici Nova Sport 2.

Na tomto místě bychom rádi poděkovali organizátorům akce v čele s Martinem Spilkou a Martinem 

Flekačem z oddílu nohejbalu TJ Spartak Čelákovice a Ki Hongovi, koordinátorovi akce za Repub-

liku Jižní Korea, sponzorům a podporovatelům za uskutečnění akce na území města Čelákovic. 

Ocenění si zaslouží všichni, kteří přispěli k mimořádně úspěšnému průběhu akce. Rádi bychom 

rovněž poděkovali za pochopení, vstřícný přístup a součinnost vedení Tenisového klubu Čelákovice 

a Volejbalového sportovního clubu Čelákovice, které poskytly prostory, ve kterých se celý turnaj 

odehrával. Zvláštní uznání patří vítěznému jihokorejskému týmu z města Icheon, kterému upřímně 

blahopřejeme!

Josef Pátek, starosta, Miloš Sekyra, místostarosta I,

Petr Studnička, místostarosta II, Petr Bambas, ředitel Čelákovické sportovní, p. o.

Foto na stránce: Jana Vondráčková
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Depozitární areál Národního 
technického muzea v Záluží

Na zakoupeném pozemku po bývalé cihelně zahájilo Národní technické muzeum v roce 

1968 výstavbu depozitárních hal (1969 a 1970), z nichž ty první byly jednoduchými konstruk-

cemi pokrytými plechem, které poskytovaly sbírkovým předmětům jen částečnou ochra-

nu. Výstavba probíhala na mohutných navážkách. Nejstarší haly z přelomu 60. a 70. let 

20. století se dodnes nachází poblíž silničního mostu přes železniční trať.

Jedním z nejčastěji se objevujících mylných 

pohledů na činnost muzeí bývá představa, že 

muzea jsou od toho, aby vystavila vše, co mají, 

přímo ve svých expozičních a výstavních pro-

storech. Nejsou, a není to ve skutečnosti ani 

možné. Muzea v expozicích a ve výstavních 

prostorách veřejnosti mohou zpřístupnit pouze 

velmi malou část svých sbírek, které ve veřej-

ném zájmu a ve smyslu svého zaměření spra-

vují. Převážnou část svých sbírek jsou povinna 

bezpečně uchovávat v depozitárních prosto-

rech. Vzhledem ke skutečnosti, že muzea své 

sbírky spravují ve veřejném zájmu, vzniká logic-

ká otázka, do jaké míry mohou být depozitáře 

zpřístupňovány veřejnosti, zda vůbec, a pokud 

ano, tak za jakých podmínek. Protože zabezpe-

čený režim úzce souvisí se stabilním mikrokli-

matickým prostředím, s protipožární ochranou 

a s ochranou proti krádežím a protože depozi-

táře nejsou konstruovány tak, aby umožňovaly 

pravidelný pohyb skupin návštěvníků, lze struč-

ně odpovědět tak, že jejich zpřístupňování ve-

řejnosti může být pouze výjimečné.

Jinými slovy, zatímco je veřejným zájmem, aby 

veřejnost disponovala maximálními informace-

mi o struktuře muzejních sbírek, jejichž správa 

je povětšinou financována z veřejných rozpočtů, 

je třeba v případě muzejních depozitářů veřejný 

zájem definovat odlišně. Především jako snahu 

o maximální úroveň zabezpečení sbírek, která 

ze své podstaty vylučuje informovanost veřej-

nosti o podrobnostech zabezpečení a rozmístě-

ní sbírek v depozitářích. 

Depozitární areál Národního technického mu-

zea v Záluží je toho zářným příkladem. Jedná 

se sice o zabezpečený areál, do kterého ve-

řejnost běžně nevstupuje, ale jde i o zajímavou 

archeologickou a průmyslovou lokalitu. Areál se 

skládá z několika parcel evidovaných v katastru 

nemovitostí. Je oplocen a ohraničen ze západní 

strany silniční komunikací, na jižní a východní 

straně železnicí. Na severní straně hraničí s po-

zůstatkem bývalé cihelny a s dalšími pozemky. 

Napříč pozemkem prochází vrchní elektrické ve-

dení a v jižní části vysokotlaký plynovod. Areál 

je plně napojen na veškeré inženýrské sítě.

Kdo si dnes pamatuje, že areál sevřený na jedné 

straně železniční tratí Praha – Lysá nad Labem, 

a na druhé straně silnicí z Čelákovic býval kdysi 

cihelnou? Cihelnou A. Límana, která měla více 

než 100 zaměstnanců a produkovala ročně 3–6 

mil. cihel a na 100 tisíc střešních tašek, což ji 

řadilo mezi největší ve středním Polabí. V roce 

1948 byla znárodněna. 

Během existence cihelny ve 20. letech 20. sto-

letí byly při těžbě hlíny postupně narušovány 

a ničeny hroby z období stěhování národů, 

z 5. a 6. století našeho letopočtu. Dokumentace 

nebyla zpočátku prováděna a nalezené artefak-

ty mizely do soukromých sbírek a ztrácely se 

neznámo kam. V roce 1929 zde Národní mu-

zeum uskutečnilo první archeologický výzkum 

a ve výzkumné činnosti pokračovalo i v letech 

1930 a 1931. Nejzajímavější byl objev unikát-

ního hrobu muže pohřbeného s koněm v roce 

1930, který vykazoval výjimečnou polohu vůči 

ostatním hrobům. Jednalo se o muže na vrcholu 

společenské pyramidy. Nález byl „in situ“ vy-

zdvižen a v pěti dílech transportován do Národ-

ního muzea. Pohřebiště z doby stěhování náro-

dů v Záluží, které čítalo minimálně 120 hrobů, 

vyloupených již v dávné minulosti a z velké části 

poničených bez dokumentace v první polovině 

20. století, dodnes patří k největším svého dru-

hu v Čechách.

Na zakoupeném pozemku po bývalé cihel-

ně zahájilo Národní technické muzeum v roce 

1968 výstavbu depozitárních hal (1969 a 1970), 

z nichž ty první byly jednoduchými konstruk-

cemi pokrytými plechem, které poskytovaly 

sbírkovým předmětům jen částečnou ochranu. 

Výstavba probíhala na mohutných navážkách. 

Nejstarší haly z přelomu 60. a 70. let 20. století 

se dodnes nachází poblíž silničního mostu přes 

železniční trať. Je zajímavé, že v žádosti Národ-

ního technického muzea o územní rozhodnutí 

z 8. 3. 1971, která se týká 3. etapy výstavby (de-

pozitář pro historické lokomotivy), se uvádí, že 

„mimo tyto objekty nehodláme v dohledné době 

na našich pozemcích stavět, a to již z toho důvo-

du, že únosnost půdy na zavážce je ještě malá“. 

Ve výstavbě depozitářů potřebného muzea se 

samozřejmě pokračovalo dále. V publikaci Pří-

běh Národního technického muzea autora Jana 

Hozáka, která vyšla k 100. výročí založení mu-

zea (1908), se k počátkům píše toto: „Nejprve 

byly postaveny dvě plechové dvojhaly na do-

pravní prostředky a rozměrné exponáty dalších 

oborů, dále plechová hala pro železniční vozidla, 

zavážená do areálu kolejovou vlečkou. V průbě-

hu dalších deseti let přibyla k těmto objektům 

ještě hala určená pro vozidla silniční dopravy 

a čtyři jednopodlažní sklady typu KORD, sloužící 

většině oddělení pro předměty převážně men-

ších rozměrů.“ Přes všechny případné výhrady 

byly na tom ze všech depozitářů Národního 

technického muzea ty čelákovické po technické 

stránce v 70. letech 20. století nejlépe.

Kostrový hrob v Límanově cihelně, rok 1929. Zdroj: 

muzejní sbírka

Pohled na Límanovu cihelnu v meziválečné době ze severu, z návrší Šibeňák. Zdroj: 

muzejní sbírka

Hliniště Límanovy cihelny s jezírkem, 40. léta 20. století. Zdroj: muzejní sbírka
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Výše uvedené informace dobře doplňuje tiskové 

vyjádření vedoucího oddělení vnějších vztahů 

Národního technického muzea poskytnuté pro 

tento článek (18. 1. 2018): „Depozitární areál 

Národního technického muzea v Čelákovicích… 

slouží k uložení valné části sbírkových předmětů 

a archiválií a menší části knih, které NTM spra-

vuje. Ze sbírkového fondu Národního technic-

kého muzea je v devatenácti stálých expozicích 

v hlavní budově muzea v Praze, v Centru stavi-

telského dědictví NTM v Plasích a v nově zpří-

stupněném Železničním depozitáři v Chomutově 

veřejnosti prezentováno necelých 7 % exponátů. 

Většina sbírky, která se stále rozšiřuje, je ulože-

na v depozitářích, kde je k dispozici badatelům 

a je uchovávána pro další generace a případ-

nou prezentaci. Depozitární areál se rozkládá na 

pozemcích o celkové ploše asi 77 000 m², kte-

ré byly získány v 60. letech 20. století. Na této 

ploše bylo od 60. let 20. století až do roku 2012 

doposud vybudováno 11 depozitárních objek-

tů, z toho 6 jednoduchých plechových hal pro 

velké sbírkové předměty, 4 patrové depozitáře 

typu »Kord« a 3 moderní multifunkční depozitár-

ní haly. Poslední hala byla dokončena a uvedena 

do provozu počátkem roku 2012. Za vybudování 

haly první z nich obdrželo NTM prestižní cenu 

Gloria musaealis 2005 udělovanou Asociací 

muzeí a galerií ČR a MK ČR. Národní technické 

muzeum si nechalo v roce 2015 zpracovat plán 

rozvoje areálu v Čelákovicích s výhledem až do 

roku 2050. V roce 2016 byl dokončen kompletní 

projekt včetně stavebního povolení na realizaci 

výstavby haly CD4, vstupního objektu a rozšíře-

ní komunikací a dále na rekonstrukci Železniční 

haly. Výstavba depozitární haly CD04 je předmě-

tem schváleného projektu »Rozvoj depozitárního 

areálu Čelákovice«, který získal podporu v rámci 

Integrovaného regionálního operačního progra-

mu (IROP) a financován je z Evropského fondu 

pro regionální rozvoj s celkovými náklady více 

než 118 mil. Kč. Ukončení realizační fáze pro-

jektu je plánováno v roce 2021. Nová, čtvrtá mo-

derní depozitární hala bude vybavena moderní 

skladovou a manipulační technologií. Předmě-

ty, které do ní budou uloženy, projdou pečli-

vou konzervací a dokumentací. V rámci udržení 

jednotné architektonické koncepce navazuje ře-

šení budovy na již dokončené haly z předcho-

zích let.“ 

Téma zpracoval

David Eisner,

ředitel Městského muzea v Čelákovicích

téma

Pohled na depozitáře v Záluží od jihu, rok 1974. Zdroj: muzejní sbírka

Pohled na depozitáře v Záluží od západu, 7. 6. 2018. Foto: D. Eisner

Pohled na depozitáře v Záluží od jihu, 80. léta. Zdroj: muzejní sbírka

Situace zálužských cihelen před výstavbou depozitářů s dobře viditelným areálem bývalé cihelny, rok 1965, podle 

Státní mapy 1:5 000 odvozené, upraveno včetně měřítka.
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Dne 22. července oslavil pan 

Rudolf STANĚK své 90. na-

rozeniny.

Do příštích let hodně zdraví, 

spokojenosti a stále dobrou 

náladu přeje manželka Milu-

ška a dcery s rodinami.

Věrný a pilný dopisovatel 

tohoto měsíčníku pan Ivan 

VAŇOUSEK oslaví letos 

v srpnu 75. narozeniny.

Zdraví a stálý elán do dalších 

let mu přejí děti s rodinami 

a Jana.

Dne 20. srpna 2018 oslaví 

své 80. narozeniny paní Irena 

SEDLÁČKOVÁ. 

Přejeme vše nejlepší a hlav-

ně hodně zdraví. Děkujeme 

za vše, co jsi pro nás udělala 

a stále děláš.

S láskou manžel a dcery s rodinami.

Dne 1. srpna 2018 by se dožil 90 let Antonín 

GORDA.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

manželka a syn s rodinou

Dne 13. srpna 2018 uplyne 20 

let od úmrtí milovaného man-

žela a tatínka pana Josefa 

NEVRLÉHO.

S láskou a úctou vzpomíná 

manželka a syn.

Čas stále plyne dál, ale bolest 

v našich srdcích zůstává.

Dne 16. srpna 2018 uplyne 

5 let od tragické smrti pana 

Milana BALTY.

Dne 18. září 2018 by oslavil 

své 85. narozeniny.

Stále vzpomíná rodina.

společenská kronika

chodíme kolem nich

Čelákovická vrtule
Byl srpen 1938. Mobilizace „na spadnutí“. Vo-

jenské letectvo ČSR cvičilo na zemi i ve vzdu-

chu. Dne 5. srpna dopoledne probíhal nad na-

ším městem nácvik letecké podpory přechodu 

Labe pozemním vojskem a současně i jeho 

leteckého narušování. Při cvičení, kterého se 

zúčastnilo několik rojů (skupin) letadel, došlo 

ve výšce asi 3 000 m ke srážce dvou stíhaček  

Avia B 534, jejichž piloti mohli být dle výsledků 

vyšetřování oslněni sluncem. Oba dvouploš-

níky se zřítily. Jednoho z pilotů, četaře Josefa 

Šaška, zachránil padák (přistál s ním na louce 

pod „Volmankou“). Pilot druhého letadla poru-

čík Václav Pohanka bohužel zahynul. Trosky 

stíhačky četaře Šaška dopadly na svah želez-

ničního náspu směrem k Jiřině. Trosky letounu 

(AVIA B-534.53) s poručíkem Pohankou do Wil-

sonovy (Rooseveltovy) ulice. Část křídel tohoto 

letadla utržená nárazem dopadla na  pozemek 

jednoho z rodinných domů v dnešní Kostelní 

ulici a naštěstí nikoho nezranila. Pietní místo, 

kde letec Pohanka v 25 letech tragicky zahynul, 

připomíná kamenný „menhir“ s pamětní deskou 

a s částí letecké vrtule, která není autentická. 

Čest patří památce poručíka čs. letectva V. Po-

hanky a poděkování lidem, kteří se starají o po-

mníček a jeho okolí.

Ivan Vaňousek

Avia B 534. Foto zdroj: internet

 Detail „čelákovické vrtule“. Foto zdroj: -iv-

Věrozvěsti
a doktor Karásek

V památný den příchodu věrozvěstů přišla na 

mne bolest v krku, v celém těle a horečka. Jen-

že byl čtvrtek, zítra pátek a oba dny byl státní 

svátek, v sobotu a v neděli se neordinuje. Ulehl 

jsem tedy, abych přežil do pondělka, a upadl 

jsem do horečného spánku. Ve snu zjevil se mi 

doktor Karásek, jehož osobnost těšila se v na-

šem městě kdysi velké popularitě. Jedni ho 

obdivovali, druzí pomlouvali. I zdál se mi sen 

o žlučníkovém záchvatu mé babičky. Jako vět-

šina záchvatů si i ten její vybral dobu nejméně 

vhodnou z hlediska své oběti, a to v noci ze 

soboty na neděli. Avšak babička nemusela če-

kat až do pondělka, protože tehdy byla v Čelá-

kovicích lékařská pohotovost. V domě na rohu 

náměstí na cestě ke Kulturnímu domu. Jel jsem 

tam na kole. Byla asi hodina před půlnocí. Za-

klepal jsem na okno, to se otevřelo, vysunula se 

hlava doktora Karáska a řekla: „Co chceš?“

Tak jí povídám o babičce, která bydlí Za Drahou, 

skoro až na konci ulice Mochovské.

Hlava řekla: „Auto nemáš, co?“ a zavřela okno. 

Po chvíli vyšel zívající doktor Karásek. Vyrazili 

jsme poměrně svižným krokem, takže asi za 20 

minut babička dostala injekci a recept na cosi, 

co jsem měl neprodleně vyzvednout v lékárně. 

Dnes by to byl problém, protože v televizi říkali, 

že v celé republice je jen asi 16 lékáren s noční 

službou, jelikož je to pro ně ztrátové. Tehdy byla 

v Čelákovicích sice jen jedna lékárna, ale zato 

měla noční službu. Zazvonil jsem, ve dveřích se 

otevřelo okénko, v něm pan lékárník v pyžamu 

a za poplatek asi 5 Kč mi vydal babiččinu medi-

cínu. Sen skončil a byl pátek, den upálení mistra 

Jana Husa.                              

Miloslav Kolínko

Vzpomínka
na Františka Kováříka

Dne 26. července 2018 jsme vzpomněli 160. vý-

ročí narození našeho pradědečka pana Františ-

ka Kováříka (26. 7. 1858 – 10. 6. 1936).

František Kovářík (jako četař – hudebník). Foto: arciv 

rodiny

Narodil se v Čelákovicích, č. p. 49. Je zde i po-

chován na místním hřitově.

Celý svůj život zasvětil hudbě bývalého rakous-

kého pluku „Michael velkokníže ruský č. 26“, 

kde pod kapelníkem Karlem Czerným sloužil 

jako houslista a v dechové hudbě jako klarine-

tista.

Prodělal okupaci Bosny a Hercegoviny a v roce 

1883 se vrátil v hodnosti četaře zpět do Čeláko-

vic a založil hudební školu.

V roce 1884 se oženil s Růženou Kadeřávkovou 

z Mochova, měli spolu tři dcery a syna Františka 

– Ferryho, který šel ve šlépějích otce.

František st. žil v letech 1885 až 1936 v Praze. 

Za svého života složil přes 600 různých skla-

deb, nejznámější „Má roztomilá Baruško“. Vě-

noval se kapelnické činnosti, zastával významné 

funkce v hudební oblasti. v letech 1897–1899 

působil jako ředitel pěvecké školy v Baltimore 

(USA).

Čest jeho památce.

rodina Macákova a Stinkova
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Výroční cena 2018
„Letošní rok 2018 je rokem výročí Josefa Volma-

na – připomínáme si 135. výročí jeho narození 

a 75. výročí úmrtí a též výročí udělení čestného 

měšťanství (10. 9. 1943). Rok 2018 je také ro-

kem 100. výročí vzniku naší republiky. Osobnost 

Josefa Volmana je v tom nejlepším slova smyslu 

příkladem prvorepublikové pracovitosti, čest-

nosti a poctivosti. Nelze nepřipomenout, že svůj 

vztah k Československé republice Josef Vol-

man bezpochyby zachoval i v letech nacistické 

okupace, kdy finančně a materiálně podporoval 

členy odboje a jejich rodiny a ukrýval část ar-

chivu a knihovny T. G. Masaryka. Josef Volman 

byl skutečným mecenášem, podporoval místní 

spolky, dobročinné i kulturní aktivity i výstavbu 

bytů pro své zaměstnance. Jeho zeť a nástupce 

Jiří Růžek na tyto aktivity navázal. Odkaz, který 

nám Josef Volman zanechal, a to jak hmotný, 

tak nehmotný, je hoden obdivu a ocenění. Mů-

žeme být hrdi na to, že tento odkaz je v našem 

městě zachován.

Jen díky odvaze, osobnímu nasazení, vytrva-

losti a patriotismu v tom nejlepším slova smyslu 

je cenná kulturní a historická památka zachrá-

něna. Je to zásluha společnosti Vila Volman, 

k. s., je to zásluha konkrétních osob. Vzhledem 

k tomu, že jde o skutečně unikátní architekto-

nickou památku, stala  se vyhledávaným cílem 

jak odborníků – architektů, tak laické veřejnosti. 

Společnost Vila Volman, k. s., tvoří lidé, kteří na 

tradici založenou v Čelákovicích Josefem Vol-

manem navazují nejen ve své profesi, ale i pří-

kladem ve svém osobním životě. Svým počinem 

– rekonstrukcí areálu Volmanovy vily včetně vily 

samotné – obohatili život města způsobem, 

který v novodobé historii města nemá obdoby. 

Patří jim za to velké poděkování a bezpochyby 

ocenění od města, v němž žijí se svými rodinami 

a v němž pracují.

„V roce 1938 postavili Jiří Štursa a Karel Janů 

v Čelákovicích vilu továrníka Volmana, jednu 

z nejvíce estétských a uměleckých staveb, jaké 

po sobě česká avantgarda zanechala.“

(Švácha R. Surrealismus a architektura. In: Čes-

ký surrealismus 1929–1953. Praha 1996.)

„Volmanova vila v Čelákovicích je považována za 

jednu z nejvýznamnějších staveb českého emo-

cionálního funkcionalismu.“ (V. Lahoda Přehled 

dějin českého umění mezi dvěma světovými vál-

kami. Available from: http://duoppa.ff.cuni.cz/)

Zcela výjimečná nejen v kontextu místní archi-

tektury, ale v kontextu celorepublikovém, ba 

i světovém, má stavba vily továrníka Josefa Vol-

mana, která patří mezi nejvýznamnější realizace 

pozdního funkcionalismu u nás a je originální 

realizací vil 30. let 20. století od architektů okru-

hu pražské i brněnské avantgardy. Z dnešního 

pohledu je více než jasné, že Volmanova vila pro 

českou architekturu znamená i ukázkový případ 

nedocenění uměleckého díla. Projekt Rekon-

strukce Volmanovy vily v Čelákovicích postoupil 

do 2. kola v soutěži Stavba roku 2016 a zís-

kal cenu poroty v soutěži Stavba roku 2016.“ 

Tolik z návrhu na výroční cenu 2018, který jsem 

podala, s podporou dalších, nevyjádřenou pod-

pisem pod návrhem. Víte, kdo byl nominován? 

Víte, kdo výroční cenu obdrží?

Citujme usnesení Zastupitelstva města ze dne 

27. 6. 2018: ZM uděluje Výroční cenu města 

Čelákovic 2018 Jiřímu Balounovi za šíření dob-

rého jména a reprezentaci města Čelákovic 

v nejvyšších funkcích Armády České republiky 

jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Jak se jednalo 

a hlasovalo? Podívejte se na zápis z jednání ZM 

– viz http://www.celakovice.cz/cs/sprava-mes-

ta/zastupitelstvo-mesta/zapisy/rok-2018.html. 

A také na záznam z jednání – https://www.you-

tube.com/watch?v=42RcvdCqQ7g. 

Více není co dodat.

Zdeňka Tichá, zastupitelka města

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat děvčatům 

z knihovny za velkou ochotu při výběru knih 

– především Vendulce Daňkovské a Zdence 

Citriakové.

Zdenka Ružičková

DEN PID – sobota 8. září
V sobotu 8. září se v železniční stanici Čelá-

kovice uskuteční od 9 do 17 hodin Den PID, 

který je organizován ve spolupráci města 

Čelákovic a organizací ROPID a IDSK. Akce 

se koná u příležitosti realizace investiční 

akce Modernizace žst. Čelákovice a 145. 

výročí železniční trati Praha – Čelákovice – 

Nymburk.

U příležitosti Dne Pražské integrované dopravy 

bude vypraven parní vlak v trase Praha hl. n. – 

Čelákovice – Nymburk a zpět. Vlak bude tažen 

parní lokomotivou řady 475.0 a bude v něm řa-

zeno 5 vozů Bai. Dále budou jezdit retro vlaky 

(jednotka 451, lokomotiva 141 a vozy Btjo) v tra-

se Praha hl. n. – Čelákovice – Lysá nad Labem 

a zpět. Těšit se také můžete na jízdy historic-

kých a současných autobusů do okolí města 

(zámek v Brandýse nad Labem, skanzen v Pře-

rově nad Labem). 

Kulturní program v přednádražním prostoru 

bude doplněn o atrakce pro děti, stánky s ob-

čerstvením, infostánky a modelové kolejiště. 

Moderátorem akce je Karel Kašák.

Kulturní program

9.00–10.30 zahájení, 

 Dechový orchestr Kmochovka

10.45–12.00 hudební skupina Jamie Marshall

 Band

12.15–13.00 hudební skupina 5,50 

13.15–14.30 hudební skupina Klasickej postup 

15.00–16.00 hudební skupina Banjo Band

 Ivana Mládka

16.15–17.00 staropražská kapela Hašlerka

Na akci jste co nejsrdečněji zváni! Těšíme se 

s vámi na viděnou.           

Josef Pátek, starosta 

Petr Studnička, místostarosta II
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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 4. 8. 18.30 hod.

DRUHEJ DECH

koncert před KD

sobota 11. 8. 18.30 hod.

TrojBoy

koncert před KD

sobota 25. 8. 18.30 hod.

FBAND M. FERLESE

koncert před KD

pátek 31. 8. 18.30 hod.

DRUHEJ DECH

koncert před KD

středa 19. 9. 19.00 hod.

SEX, ČACHRY A KULTURA PRO VŠECHNY

Komedie z televizního studia v podání Divadla 

Pavla Trávníčka, vstupné: 300 Kč v předpro-

deji, 350 Kč na místě.

středa 17. 10. 19.00 hod.

JIŘÍ SCHMITZER

koncert, vstupné: 260 Kč v předprodeji

Zdroj: agentura

čtvrtek 22. 11. 20.00 hod.

PARTIČKA

vstupné: 480 Kč v předprodeji

do pátku 31. 8. 

Městská knihovna

S FOTOAPARÁTEM PO NOVÉM ZÉLANDU

Výstava fotografií cestovatelky Markéty Klímové 

ke zhlédnutí ve výpůjčních hodinách knihovny.

do pátku 31. 8. 

Městská knihovna

BARVY V NÁS

Výstava obrazů Blanky Stuchlíkové malova-

ných horkým voskem ve výpůjčních hodinách 

knihovny. 

do pátku 31. 8.

Městské muzeum

SRPEN 1968 V ČELÁKOVICÍCH

Malá výstava v infocentru přístupná denně 

9.00–12.00 hod a 13.00–17.00 hod.

do neděle 16. 9. 

Městské muzeum

ZA KROVKAMI SVĚTA KRAJ

Velká letní přírodovědně zaměřená výstava pří-

stupná ve výstavní síni muzea denně 9.00–12.00 

hod. a 13.00–17.00 hod.

sobota 11. 8. 10.15 hod.

hřiště U Hájku

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ

SK Union hostí SK Úvaly.

čtvrtek 16. 8. 21.00 hod.

náměstí 5. května

TÁTOVA VOLHA

Čelákovické filmové léto

pátek 17. 8. 21.00 hod.

náměstí 5. května

PO STRNIŠTI BOS

Čelákovické filmové léto

Před promítáním (od 17.30 hod.) koncert skupi-

ny FEFERON.

sobota 18. 8. 21.00 hod.

náměstí 5. května

ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK

Čelákovické filmové léto

neděle 19. 8. 8.00–11.00 hod.

Kostelní 22, vchod z ulice U Kovárny (dům Čeň-

ka Jandy)

PRODEJNÍ BURZA

především akva-tera, s možností využít chova-

telské poradny

sobota 25. 8. 10.15 hod.

hřiště U Hájku

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ

SK Union hostí Sokol Pěčice.

neděle 26. 8. 9.30 hod.

Městský stadion – aréna Ve Vrbí

NOHEJBALOVÉ UTKÁNÍ

TJ Spartak Čelákovice „B“ hostí NK CLIMAX 

Vsetín „B“.

sobota 1. 9. 10.00–18.00 hod.

park Na Zájezdě, Sedlčánky

VZPOMÍNKA NA PRÁZDNINY

Setkání s příslušníky AČR a složek IZS, před-

vedou statické i dynamické ukázky své činnosti 

a techniky.

sobota 1. 9. 14.30 hod.

Městský stadion – aréna Ve Vrbí

NOHEJBALOVÉ UTKÁNÍ

TJ Spartak Čelákovice „A“ hostí NK CLIMAX 

Vsetín „A“.

sobota 1. 9.

Na Statku, Rybářská 154

STATEK FEST 2018

tradiční open air festival

sobota 8. 9. 9.00–17.00 hod.

nádraží 

DEN PID

V nově zmodernizované železniční stanici Čelá-

kovice – zábavní program, koncerty, vypraven 

bude parní vlak na trase Praha – Čelákovice – 

Nymburk, další jízdy historických a současných 

vlaků a autobusů do okolí našeho města. Více 

viz str. 28.

sobota 8. 9. 14.00 hod.

zahrada MDDM v Havlíčkově ulici

FESTIVAL VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

Prezentace kroužků – tradiční, stávající i nové 

zájmové útvary, po celé odpoledne zajištěn kul-

turní program a občerstvení, vstup zdarma.

sobota 8. 9. 14.00 hod.

dvůr U Najmanů, Masarykova 213

CZELA.FEST 2018

aktivity pro děti, koncerty skupin: Kapitán 

Demo, Gott Revival, The Kingsize Boogiemen, 

Romba a MessenJah

sobota 8. 9. 17.00 hod.

Městské muzeum

BOSS & BOSSA – LENKA ŠVESTKOVÁ 

A VOJTĚCH BAŽANT

Známá čelákovická zpěvačka s kytaristou, usly-

šíte bossa novu, swing, blues. 

kam ve volném čase

pátek 23. 11. 19.00 hod.

4TET

koncert, vstupné: 590 Kč v předprodeji

pondělí 17. 12. 19.00 hod.

PERFECT DAYS

Divadelní romantická komedie nejen o ženách 

a nejen pro ženy. Hrají: Lenka Vlasáková, Jan 

Dolanský, Petra Jungmanová, Dana Syslová. 

Vstupné: 400, 360 Kč v předprodeji.
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 PET  = 1
 HDPE  = 2
 LDPE  = 4
 PP  = 5
 PS  = 6
 C/PAP  = 81
 C/PAP  = 84

SEPARUJTE TYTO

PLASTY A NÁPOJOVÉ

KARTONY VE ŽLUTÝCH

KONTEJNERECH NA PET

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

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

Návštěva v knihovně
V posledním měsíci školního roku je v knihovně 

také živo! Čtenáři si půjčují knihy na dovolené 

a prázdniny. Některé třídy škol využily možnos-

ti navštívit knihovnu, aby si děti samy hledaly 

a prohlížely knížky podle svých zájmů.

Druhé třídy měly možnost se setkat se spiso-

vatelkou Ivou Geckovou. Vyprávění a čtení 

autorky děti velmi zaujalo! V půvabné kníž-

ce Čertí babička se dozvěděly o speciálním 

pekle, které má svou čertí babičku. Ta je sice 

šikovnou pekařkou, ale třese se před ní 

i sám Lucifer! Příběhy byly dokonce vysílány 

v rozhlasovém večerníčku Hajaja, namluvila 

ji Alena Vránová. Měla by vyjít také jako 

audiokniha.

Při čtení z knížky Jak to chodí v psí školce jsme 

se nasmáli nad neposednou smečkou psích 

předškoláků, do které ještě patří nenapravitelný 

propadlík Bonifác!

Florentýna a kouzelná kniha je krásný holčičí 

příběh, ve kterém splyne fantazie a realita.

Na konci června vyšla ještě jedna knížka autorky 

Ivy Geckové, tentokrát příběh pro kluky: Štěpán 

Kobliha není žádná bábovka. Máte nějaký pro-

blém? Nevíte si rady? Štěpán Kobliha všechno 

vyřeší a překoná veškerá nebezpečí. Všechny 

knížky najdete i v naší knihovně!

Naděžda Picková

Setkání se spisovatelkou Ivou Geckovou. Foto: archiv 

knihovny

Upozornění
Od 1. srpna do pátku 10. srpna je v knihovně 

zavřeno z důvodu čerpání dovolené. K vrácení 

knih můžete využít samoobslužný návratový 

box „bibliobox“ u vchodu do knihovny. Bu-

deme se na vás těšit od pondělí 13. srpna. Ve 

výpůjčních hodinách knihovny si přijďte pro-

hlédnout výstavu fotografií cestovatelky Marké-

ty Klímové „S fotoaparátem po Novém Zélandu“ 

a výstavu obrazů Blanky Stuchlíkové „Barvy 

v nás“.

Přejeme všem našim příznivcům krásné 

léto!

tým knihovny

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.

Od 5. července do 16. září 2018 mohou návštěvníci 

Městského muzea v Čelákovicích ve výstavní síni zhléd-

nout výstavu s názvem „Za krovkami světa kraj“. Vý-

stava je průřezem sbírky amatérského sběratele pana 

Pavla Hubeného z Tišic, který se této své zálibě věnuje 

již od 8 let. Foto z vernisáže dne 5. července: -dv-

czela.fest 2018
sobota 8. září

Czela.net, který je vnímán především jako spo-

lek divných chlápků, co vidí svět skrze antény 

a kabely (úplně nejraději máme ale společné po-

slouchání tibetské meditační hudby), slaví letos 

15 let od svého založení. A vrcholem oslav bude 

již tradiční czela.fest, který se uskuteční v sobo-

tu 8. září. Tentokrát se přesouváme od vody ke 

kolejím a vše se odehraje ve dvoře a zahradě 

v „Polabáku“ (místo známé také jako „U Najma-

nů“). 

Startujeme po obědě a začátek bude patřit 

hlavně doprovodným aktivitám pro děti, o kte-

ré se letos postarají čelákovické spolky Routa 

a Opři se.

Poté se naplno rozjede hudebně-dramatická 

část, ve které se můžete těšit na kapely: Kapi-

tán Demo (knedlo vexlo muzikálno), Gott Revival 

(šlágrs), The Kingsize Boogiemen (blues), Rom-

ba (balkan) anebo MessenJah (reggae-hip hop).

Vstupné nevybíráme, doražte v co největším 

počtu. Občerstvení zajištěno. Těšíme se na vás.

Aleš Kužílek, czela.net
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Snímek archeologického výzkumu pořízený z dronu. Foto: Skanix, s. r. o.

KELTOVÉ V ZÁLUŽÍ
Město Čelákovice připravilo pro obyvatele 

Záluží projekt multifunkčního sportoviště pro 

všechny generace. Ze Záluží známe mnoho 

významných archeologických památek, pře-

devším z bývalých cihelen, které se nacházely 

v blízkém okolí plánovaného sportoviště. Bylo 

nám tedy jasné, že stavbu mohou zkomplikovat 

archeologické nálezy. To, co nás však čekalo, 

jsme tak úplně nepředvídali. Již na prvním kont-

rolním dni padla z naší strany věta: „…to nejhor-

ší, co může investora při stavbě potkat, je nález 

pohřebiště jakéhokoliv druhu a stáří“. Bylo to 

myšleno s nadsázkou. Svým způsobem ale šlo 

o prorocká slova.

Po první skrývce jsme nalezli tři objekty. Dvě 

jámy sloužily v minulosti ke skladování obilí nebo 

potravin a patří k běžným pozůstatkům zejména 

pravěkých osad. Třetí jáma vypadala mnohem 

zajímavěji. Na povrchu zkoumané plochy jsme 

identifikovali obdélníkový útvar s mírně barevně 

odlišnou výplní od okolního terénu, orientovaný 

delší osou severojižním směrem. V hloubce více 

než jednoho metru se objevily první lidské kosti. 

Po pečlivém očištění jsme mohli nahlédnout do 

tváře minulosti. Doslova… V natažené poloze 

byl na tomto místě uložen člověk, který podle 

typu kovových součástí oděvu žil v době želez-

né. Přibližně před 2 300 lety. Z tohoto období 

však neznáme jednotlivé hroby, ale pohřebiště 

různých velikostí. Kompletně odkrytých po-

hřebišť u nás není příliš, ale i na částečně pro-

zkoumaných nekropolích jsou uloženy desítky, 

výjimečně více než sto mrtvých. Bylo tedy nutné 

zaměřit se detailněji na celý prostor budoucího 

sportoviště. První skrývka byla provedena bag-

rem s klasickou zubatou lžící. I přes neobvyklou 

zručnost bagristy nebyl povrch ideální. Navíc 

několikrát intenzivně zapršelo a nevýrazné roz-

díly barvy hlíny, podle kterých by bylo možné 

identifikovat další hroby, zmizely úplně. Chopili 

jsme se tedy motyček a polovinu plochy pro-

zkoumali tak zvanou mikrosondáží. Jednoduše 

řečeno, vytvořili jsme přibližně metr od sebe 

rovnoběžné rýhy, ve kterých jsme se dostali až 

na podloží (žlutou spraš). V našich rýhách byly 

barevné rozdíly mnohem lépe vidět. Tímto po-

měrně pracným a fyzicky náročným způsobem 

se nám podařilo najít další tři „obdélníky“ orien-

tované severojižním směrem. To už byl pádný 

důvod, proč požádat investora, město Čelá-

kovice, o dodatečnou skrývku podorničí až na 

žlutou spraš v celém prostoru stavby. Dočištění 

plochy bylo po dohodě provedeno, tentokrát již 

strojem s rovnou lžící a za nepřetržitého dohledu 

pracovníků Městského muzea. Přímo při skrývá-

ní, prakticky pod lžící bagru, se nám postupně 

podařilo najít dalších pět hrobů. Jakmile stavbu 

opustila technika, zahájili jsme závěrečnou eta-

pu naší práce v terénu. Ano, nějaký čas náš ar-

cheologický výzkum trval. Přesně to bylo dvacet 

čtyři pracovních dní. Ale výsledky určitě za toto 

zpoždění stavby stály. Minimálně dva hroby by 

byly bez archeologického výzkumu zničeny při 

stabilizaci plochy frézou, která nastoupila téměř 

okamžitě po dokončení naší práce. 

Prozkoumali jsme celkem jedenáct objektů, 

z toho devět kostrových hrobů a dvě zásobní 

jámy. Podařilo se nám zdokumentovat část po-

hřebiště z doby laténské, které pravděpodobně 

zasahuje i do prostoru mimo sportoviště. V tom-

to období naše území obývali tak zvaní Kelto-

vé. Žili převážně v osadách, jakýchsi pravěkých 

vesnicích, různé velikosti. Obyvatelé těchto ves-

nic spolu čile komunikovali, obchodovali i zís-

kávali své životní partnery. Řešili také konflikty, 

někdy násilnou formou. Pěstovali zemědělské 

plodiny, chovali dobytek i domácí mazlíčky, sta-

věli si domy, vyráběli vše potřebné od hrnců až 

po zbraně. A také se samozřejmě rodili a umí-

rali. Předpokládá se, že svět živých (například 

osady nebo pole) a svět mrtvých (pohřebiště) 

byl nějakým způsobem oddělen. Mohlo to být 

pouhou vzdáleností, ale také například vodním 

tokem, lesem nebo nějakou terénní nerovností. 

V první etapě archeologického výzkumu naleze-

né zásobní jámy tedy s pohřebištěm nemají nic 

společného a byly využívány v jiném období. 

Bohužel jsme v nich neobjevili nic, co by nám 

na první pohled prozradilo ve kterém. Kde le-

žela osada nebo osady, které naše pohřebiště 

v době laténské využívaly, tedy nevíme. Známe 

laténské lokality v blízkosti sportoviště v Zálu-

ží nebo mezi Zálužím a Čelákovicemi, ale jsou 

starší nebo mladší než „naše“ hroby. Ani jedno 

z těchto míst není navíc kompletně prozkoumá-

no. S jistotou můžeme pouze říci, že se námi 

odkrytá část pohřebiště využívala ve třetím sto-

letí před naším letopočtem. 

Odlišná barva výplně prvního hrobu. Foto: MMČ

Odkrývání lidských ostatků bylo velmi pracné. Foto: 

MMČ

Mělký hrob, který by zničila fréza. Foto: MMČ

Trojrozměrné skenování v terénu. Foto: MMČ
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Na pohřebišti v Záluží byla těla zemřelých uklá-

dána ve většině případů v rakvích do různě hlu-

bokých jam. Rakve byly pravděpodobně vyro-

beny z vydlabaných kmenů vzrostlých stromů. 

V době laténské se zpravidla pohřbívalo spo-

lečně s vybranými osobními předměty, zejména 

šperky, součástmi oděvu nebo zbraněmi. Kel-

tové vynikali mimo jiné ve zručnosti při výrobě 

šperků, zbraní a předmětů denní potřeby. Již 

v druhém hrobě nám tento fakt doložil bronzový 

náramek, navlečený na paži pohřbeného. Také 

nalezené spony z bronzu nebo ze železa, jaké-

si pravěké zdobené „spínací špendlíky“, svědčí 

o mimořádných schopnostech tehdejších řeme-

slníků. Podle hrobové výbavy jde o jakýsi průřez 

„sociálními vrstvami“ tehdejší společnosti. Na-

lezli jsme hrob pouze s jednou železnou spo-

nou, ale také hroby žen s několika sponami, ná-

ramky a nánožníky. Tyto dámy patřily zcela jistě 

mezi významné členy komunity. Dva z náramků 

byly vyrobeny ze zvláštního materiálu, tzv. švart-

ny. Surovina pro výrobu švartnových náramků 

se u nás získávala na Rakovnicku a Slánsku. 

Dílny, kde se tyto osobní ozdoby zhotovovaly, 

byly doloženy v blízkosti identifikovaných zdrojů 

suroviny. Lze tedy předpokládat, že obyvatelé 

bývalé vesnice v dnešním Záluží komunikovali 

nejen s nejbližším okolím, ale museli si vybu-

dovat obchodní spojení i na větší vzdálenosti. 

V závěru archeologického výzkumu jsme odkryli 

„potenciální partnery“ elegantních dam. Hroby 

číslo 7 a 8 ukrývaly ostatky tehdejších bojovní-

ků, kteří byli k poslednímu odpočinku uloženi 

mimo jiné s mečem, kopím a štítem. Všechny 

jejich zbraně, i když se na nich více než dva ti-

síce let pod zemí značně podepsaly, dokládají 

mimořádné schopnosti tehdejších kovářů. 

Jednotlivé hroby byly podrobně zdokumento-

vány v měřítku 1:10 a průběžně fotografová-

ny. Snímky lokality ze vzduchu byly pořízeny 

za pomoci dronu. Celý archeologický výzkum 

zaměřil geodet, aby bylo možné při zpracová-

ní vytvořit půdorysný plán nalezené části po-

hřebiště. U bojovníků se nám podařilo využít 

i nejmodernější techniku, která se v současné 

době na archeologických výzkumech v terénu 

používá. Kromě již zmíněného dronu byly pro-

vedeny trojrozměrné skeny. Dokumentace ar-

cheologických nálezů v terénu neprobíhá nikdy 

v takových podmínkách, jaké bychom si přáli. 

Zejména počasí a náročnost terénu mohou 

trojrozměrné skenování archeologických situa-

cí značně ovlivnit a někdy i zcela znemožnit… 

Pro firmu Skanix, s. r. o., však nebylo nic z toho 

problém. 

Po dokončení terénní práce 15. 6. 2018 se moh-

la stavba sportoviště konečně rozjet naplno 

a pro nás nastala tak zvaná postexkavační fáze 

výzkumu. Tedy vše, co je třeba po dokončení 

„vykopávek“ podniknout v laboratořích a kan-

celářích. Zpracování pořízené dokumentace je 

časově velmi náročné a především konzervace 

nalezených kovových předmětů bude dlouho-

dobou záležitostí. Železné předměty, zejména 

spony, byly rozpadlé natolik, že jsme je muse-

li vyzvedávat i s hlínou. Stejně tak zbraně byly 

z hrobů vyjmuty s částí zeminy tak, aby nedošlo 

k jejich poškození. Všechny předměty byly po 

vyzvednutí pečlivě zabaleny a okamžitě převe-

zeny do konzervátorských laboratoří. Zároveň 

bude z bezprostředního okolí kovových artefak-

tů možné odebrat vzorky organických materiá-

lů. Měď obsažená v bronzových špercích nebo 

soli, které vznikají při korozi železa, mají jednu 

pozitivní vlastnost. Částečně konzervují tkaniny 

nebo jiná vlákna z přírodních materiálů. Přímo 

na sponách nebo zbraních se tak dodnes mohly 

zachovat části tehdejšího oděvu. Aby bylo mož-

né zjistit stav kovových předmětů a zvolit správ-

ný postup při jejich záchraně před definitivním 

rozpadnutím, provedli kolegové rentgenové 

snímkování.

Na závěr bychom chtěli všem čelákovickým 

a hlavně zálužským sousedům slíbit, že v roce 

2019 připravíme v našem muzeu velkou výstavu 

věnovanou našim vzdáleným předkům, ulože-

ným na nalezeném pohřebišti. Snad to i samotní 

pohřbení přijmou jako jistou omluvu za narušení 

jejich posmrtného klidu. Jsme přesvědčeni, že 

je mnohem šetrnější citlivé vyjmutí ostatků ar-

cheologem než rozsekání frézou nebo jiným sta-

vebním strojem. Tomu se nám za podpory měs-

ta Čelákovic a dodavatele stavby, firmy Green 

Project, podařilo společně zabránit. Všem

zúčastněným děkujeme za spolupráci a podpo-

ru při záchraně archeologických památek.

Katalin Almássy, Pavel Snítilý,

archeologové Městského muzea v Čelákovicích

Jedno z mistrovských děl šperkařství doby železné. 

Foto: MMČ

Laténský „spínací špendlík“ a zároveň šperk. Foto: 

MMČ

Bohatě vybavený hrob jedné dámy. Foto: MMČ

Švartnový náramek. Foto: MMČ

Keltský bojovník se zbraněmi a zbytky štítu. Foto: MMČ
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Sportovní a jiné aktivity
Kroužek bocce

Kroužek bocce pod vedením trenérek Marti-

ny Slovákové a Evy Krausové se v posledním 

červnovém týdnu zúčastnil 12. ročníku České 

letní speciální olympiády v Brně. Linda Ságlo-

vá, Luděk Strachovský, Filip Jankásek a Jaro-

slav Černý reprezentovali Čelákovice v bocce 

a v náročné konkurenci obsadili krásné čtvrté 

místo. V atletice se pak Petr Třešňák kvalifikoval 

do finálových skupin v běhu na 100 m a umístil 

se na 6. místě a v hodu kriketovým míčkem na 

místě 4. Celý tým byl fantastický a MDDM Čelá-

kovice ostudu neudělal. Byly to naše první velké 

závody. V září nás čeká pod hlavičkou ČHSO 

ještě turnaj v bowlingu. Pokud by se chtěl někdo 

z vás k týmu připojit a naučit se hráti italskou 

hru bocce, neváhejte a přihlaste se do našeho 

kroužku přes MDDM. Vítaní jsou děti od druhé 

třídy i dospělí.

 

Petr Třešňák obsadil 4. místo v hodu kriketovým míč-

kem. Foto: archiv MDDM

Letní tábor v Horních Počáplech

V první polovině prázdnin proběhl sportovní letní 

tábor v Horních Počáplech. Tábor byl svou lo-

kalitou ubytování ideálně zaměřený na cyklotu-

ristiku, in-line bruslení, koloběžky a míčové hry. 

Polabská nížina přímo vybízí k objevování okolí 

ze šlapek kola. Přímo u sportovního areálu je 

cyklostezka, na které děti mohly jezdit na koleč-

kových bruslích a na koloběžkách. K nejrůzněj-

ším turnajům v míčových hrách pak posloužilo 

plně vybavené sportovní hřiště. Děti si, kromě 

několika výletů, užily i další tradiční táborové 

hry, nechyběla celotáborová hra a další zábavný 

program. 

Děti na cyklovýletě na LT v Horních Počáplech. Foto: 

archiv MDDM

Hasičská pěna, LT Horní Počáply. Foto: archiv MDDM

Letní tábor s Atletikou

Městský dům dětí a mládeže ve spolupráci 

s trenéry atletiky TJ Spartak Čelákovice uspořá-

dal letos první ročník letního tábora s Atletikou. 

Tábor se konal v Jizerských horách, v Josefově 

Dole, v hezké chatě, přímo u protékající říčky 

Kamenice. Zábavné atletické tréninky probíha-

ly na nedalekém fotbalovém hřišti. Pro děti byl 

připraven bohatý program, nechyběla ani celo-

táborová hra. Navzdory deštivému počasí zažily 

děti spoustu zábavy, sportovních soutěží a ne-

tradičních zážitků. 

 

LT Atletika. Foto: archiv MDDM

 LT Atletika. Foto: archiv MDDM

Pozvánka na Festival volnočasových aktivit 

8. září 2018

Zahájení školního roku se kvapem blíží a jis-

tě přemýšlíte, do jakých kroužků přihlásíte své 

děti. Pomoc při rozhodování o nejvhodnější ak-

tivitě můžete nalézt na Festivalu volnočasových 

aktivit, který proběhne 8. září na zahradě MDDM 

od 14.00 do 18.00 hod. Na festivalu volnočaso-

vých aktivit uvidíte prezentace našich kroužků, 

budou zde připraveny různé dílny, ukázky. Čeká 

vás muzika, divadlo i tanec. A v neposlední řadě 

se zde můžete zapsat do našich kroužků. Vítá-

me jak známé tváře, tak i nováčky.

Veronika Kratochvílová

Pozvánka na akci
Vzpomínka na prázdniny

K 100. výročí vzniku samostatného českoslo-

venského státu připravuje osadní výbor Sedl-

čánky za podpory města Čelákovic v sobotu 

1. září akci „Vzpomínka na prázdniny“. Akce 

se uskuteční v parku na Zájezdě v Sedlčán-

kách od 10.00 do 18.00 hodin. 

Plánována je účast příslušníků 4. brigády rychlé-

ho nasazení Armády ČR a prezentace jimi použí-

vané techniky (kolového obrněného transporté-

ru Pandur II 8 x 8, bojového vozidla Land Rover 

Defender 130 Kajman, lehkého pancéřovaného 

vozidla Iveco LMV) a další používané výstroje 

a výzbroje a leteckých sil (vrtulníků Mi 171 a W3A 

Sokol), Zdravotnického zařízení Ministerstva 

vnitra, Územního odboru Policie ČR Brandýs 

nad Labem (kynologická, jezdecká, dopravní 

a pyrotechnická služba, poříční oddělení, zá-

sahová jednotka a další), Městské policie Čelá-

kovice a Jednotky sboru dobrovolných hasičů 

Čelákovice. Předpokládá se i účast televizního 

štábu. Pro děti budou připraveny atrakce v dět-

ském koutku. Na závěr akce připraví hasiči pěnu 

pro pobavení dětí i dospělých. Pro osvěžení 

všech zúčastněných bude připraveno občers-

tvení. Těšíme se na hojnou účast návštěvníků 

všech věkových skupin. Na akci vás srdečně 

zvou členové osadního výboru Sedlčánky. 

Petr Kabát, předseda osadního výboru,

Aleš Nekola, člen osadního výboru

Foto: archiv osadního výboru Sedlčánky

Oznámení o zrušení akce
Akce „Sedlčánská pouť“, která byly plánována 

a inzerována na 11. 8. 2018, byla z rozhodnu-

tí OV Sedlčánky dne 11. 7. 2018 zrušena, a to 

vzhledem k nepředpokládané finanční nároč-

nosti požadavků oslovených majitelů atrakcí 

a problémům s jejich zabezpečením.

Osadní výbor Sedlčánky

osadní výbor Sedlčánky
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houbařské okénko

Houby Čelákovicka – 
pstřeň dubový

V pokračování série o jedlých nebo léčivých 

a zároveň méně známých houbách z oblasti Če-

lákovicka zůstaneme zdánlivě u skupiny„choro-

šů“. V blízkém okolí Čelákovic (Lipovka), ale i ve 

vzdálenějším okolí (Lysá nad Labem, Kersko) 

lze v letním období narazit na hnědočervenou 

houbu rostoucí na kmenech či pařezech dubů, 

a to na pstřeně dubového. Díky svému tvaru 

a vzhledem k místu růstu bývá řazen k choro-

šům. S pravými choroši ani s choroši v širším 

mykologickém smyslu však nemá z hlediska 

mykologické systematiky nic společného.

Pstřeň dubový vytváří masité, polokruhovité 

nebo jazykovité plodnice, jež jsou bočně při-

rostlé krátkým třeněm nebo bokem k dřevu. 

Povrch je drsný až bradavčitý, červené až čer-

venohnědé barvy. Spodní část je tvořena rour-

kami zpočátku bělavými až krémovými, které 

ve stáří nebo po otlačení hnědnou a červenají. 

Dužnina je červená, masitá, šťavnatá, na řezu 

žíhaná a ronící červenou šťávu. Má nakyslou 

vůni i chuť. Po rozříznutí velmi připomíná syro-

vé maso. Odtud pramení jeho dva lidové názvy 

„volský jazyk“ nebo „masojed“.

Roste poměrně hojně tam, kde jsou vzrostlé du-

bové porosty, a to především v létě a začátkem 

podzimu. Pravidelně jej nacházíme i v jednom 

z čelákovických městských parků.

Jedná se o jedlou houbu, jejíž kuchyňské využití 

je však omezené. Hodí se do guláše (především 

buřt-guláše), a také do některých polévek. Je 

možné jej i nakládat do sladkokyselého nálevu.

Pstřeň dubový. Foto: Miroslav Rudolf

Letošní rok zatím houbaření v našem okolí příliš 

nepřeje. Přesto doufáme, že se letošní houbař-

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

Váš podvečer – opékání buřtů, čtvrtek 9. 8. 

a 23. 8., 18.00–20.00 hod., zahrada Routy.

Petanque na zahradě Routy, pátek 10. 8., 

15.00–20.00 hod., můžete si vyzkoušet tuto 

hru pro všechny generace, nebo jen fandit 

a přitom si opéct donesené buřty.

Háčkování pro začátečníky i pokročilé, úte-

rý 14. 8., 10.00–12.00 hod., Jurta.

Malování na hedvábí, středa 22. 8., 10.00–

12.00 a 15.00–17.00 hod., Jurta.

Bubnování v Jurtě nebo na zahradě Routy 

dle počasí pro všechny volně příchozí každé 

úterý, 15.00–16.00 hod.

Raduga – setkávání přátel ruského jazyka 

a literatury, každou poslední středu v měsíci 

18.00–19.00 hod., Jurta.

RC Routa od nového školního roku v rámci 

projektu „ROUTA dětem pokračuje“ podpo-

řeného Operačním programem Zaměstnanost 

opět otevírá odpolední Dětský klub určený pro 

děti prvního stupně ZŠ z Čelákovic. Projekt 

představuje ucelený soubor aktivit umožňující 

zaměstnaným rodičům sladit pracovní rytmus 

a péči o děti. Budeme provozovat nejenom 

Dětský klub s prodlouženou otevírací dobou, 

v pracovním týdnu vždy v 12.00–19.00 hod., 

ale navíc zajistíme převody dětí ze školy do 

klubu i z klubu na kroužky. Zarezervujte si mís-

to v Dětském klubu již nyní.

Benefiční akce „Velký závod malých kaček“, 

pátek 7. 9., start 17.00 hod., na Labi u areálu 

vodáků. Svou kačku si můžete koupit na ad-

rese www.kupsikachnu.estranky.cz nebo před 

startem. Doprovodný program završí v 19.00 

hod. letní kino pro děti – TŘI BRATŘI.

czela.fest s ROUTOU a Opři se, sobota 8. 9., 

14.00–17.00 hod., aktivity pro rodiny s dětmi 

v areálu U Najmanů.

Plavání s ROUTOU opět od září!, podzimní 

kurz začíná 20. 9., 14.30 hod. – pro děti od 

2 do 3 let – 2 skupiny po 6 dětech; 15.15 hod. 

– pro děti od 3 do 15 let – tréning plaveckých 

způsobů. Přihlášky ke stažení na webu, více 

informací e-mail: routa-plavani@seznam.cz, 

tel.: 721 355 798.

Angličtina s rodilými mluvčími 2018/2019, 

začínáme 24. 9., Routa, pro děti od 6 do 15 

let, studenti mají většinou konverzaci. Dále 

otevíráme angličtinu v MŠ J. A. Komenského 

a MŠ Rumunská – celé dopoledne, 1x týdně, 

ve skupině 8 dětí, 16 lekcí za pololetí, 60 minut 

lekce, 2 200 Kč. Přihlášky na webu, více infor-

mací e-mail: routa-anglictina@seznam.cz, tel.: 

721 355 798.

Začínáme s němčinou, od 5. 10., 2 skupi-

ny dětí po 6–7, 14.00–15.00 hod. začátečníci 

5. a 6. třída, 15.00–16.00 hod. 7. třída, 16 lekcí 

za pololetí, 60 minut lekce, 2 200 Kč. Přihláš-

ky na webu, více informací tel.: 721 355 798,

e-mail: routa-nemcina@seznam.cz.

tenis

Tenisový klub Čelákovice
Soutěže smíšených družstev 2018

I v tomto roce jsme se zúčastnili soutěží smíše-

ných družstev ČTS ve všech věkových katego-

riích. Tenisových zápasů se aktivně zúčastnilo 

více než 50 hráčů všech věkových kategorií. 

Družstvo dospělých se po loňském vybojova-

ném postupu do 1. třídy dokázalo umístit na cel-

kově 5. místě v této skupině. Družstvo dorostu 

mělo pro letošní rok opět stanovený cíl v podobě 

postupu do vyšší třídy. Ve velmi vyrovnaném boji 

až do posledního utkání ve skupině dorost svou 

skupinu těsně vyhrál a postupuje do 1. třídy ve 

Středočeském kraji. Družstvu staršího žactva se 

nepodařilo navázat na výsledky z loňské sezony 

a nakonec obsadilo poslední místo ve skupině, 

kde slavilo postup do 1. třídy B. V této soutěži 

se letos umístilo v klidném středu tabulky, a za-

jistilo tak klidné setrvání v soutěži i pro příští 

sezonu. Družstvo mladšího žactva hrálo opět 

1. třídu ve Středočeském kraji a v této soutěži 

se umístilo v klidném středu tabulky. Po výbor-

ných výkonech si tak družstvo zajistilo setrvání 

v 1. třídě i pro příští sezonu. Babytenis: Naši nej-

mladší tenisti skupinu zcela jasně vyhráli a bez 

zaváhání postoupili do přímých kvalifikačních 

bojů o účast na mistrovství ČR. Tomuto družstvu 

tak soutěžní rok ještě nekončí a přejeme mu hod-

ně štěstí do dalších bojů. Umístění v tabulkách 

jednotlivých věkových kategorií naleznete na 

www.teniscelakovice.cz nebo www.cztenis.cz.

Gratulujeme k výborným výkonům a děkujeme 

všem hráčům, trenérům a rodičům za úspěšnou 

reprezentaci našeho klubu TK Čelákovice. Ne-

jen pro naše klubové hráče již nyní připravujeme 

tenisové tréninky na podzimní i zimní sezonu. 

Pokud máte děti, které mají zájem o tenisovou 

hru, neváhejte a přijďte si na „den otevřených 

dveří“ vyzkoušet zdarma trénink v naší tenisové 

akademii.

Termín zkušebního tréninku: 13. září 2018 

v 17.30 hod.

Celkové výsledky soutěží smíšených druž-

stev

Babytenis – Memoriál Z. Kocmana – skupina 

F: 1. TK Čelákovice; 2. TO Sokol Nehvizdy A; 

3. Slavoj Český Brod; 4. LTC Houštka; 5. TJ LTC 

Poděbrady; 6. Lokomotiva Nymburk; 7. TO So-

kol Nehvizdy B; 8. –.

Pokračování na str. 22

ské sezony dočkáme i u nás. Při sběru pak ne-

zapomínejme na zlaté pravidlo: „Ke konzumaci 

sbírám jen to, co znám“. V případě nejasností či 

pochyb se bez váhání obraťte na členy našeho 

houbařského spolku.

Kontakty: M. Rudolf (604 836 690), J. Kadeřá-

vek (737 086 504), L. Lexa (607 911 168), e-mail: 

spolekhoubomil@seznam.cz.

Zároveň zveme všechny příznivce hub na tra-

diční výstavu hub plánovanou na termín 20.–22. 

září 2018 v Kostelní ulici 43/6 – dvůr Mount Clu-

bu. Otevřeno od 9.00 do 17.00 hod. Všichni jsou 

srdečně zváni.

Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek, 

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

Městský bazén
OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

po 6.15–7.30 – 19.00–21.30
út – – 17.15–21.30

 (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 PRÁZDNINÁCH
20. srpna – 2. září

po–so – – 16.00–21.00
ne – 11.00–12.00 16.00–20.00
  (9.00–11.00 senioři)

Pozn.: V průběhu otevírací doby pro veřejnost může být 

kdykoli jedna plavecká dráha vyhrazena k jiným účelům. 

3 roky
Čelákovické sportovní

Před třemi roky začala v Čelákovicích fungovat 

nová servisní organizace – Čelákovická spor-

tovní, příspěvková organizace. Po Městském 

bazénu jsme převzali do správy také Sportovní 

halu Vikomt, část Městského stadionu a všech-

na dětská hřiště a veřejná sportoviště v Čelá-

kovicích.

Sportovní Duhové hřiště v roce 2016 a dnes. Foto:

archiv ČESPO, p. o.

sport 

Mladší žactvo – 1. třída B: 1. Slavoj Žiželice; 

2. LTC Poděbrady; 3. TJ Jiskra Zruč n. Sázavou; 

4. TK Čelákovice; 5. TK Neratovice; 6. LTC Hou-

štka; 7. LTC Kolín; 8. TK Benátky nad Jizerou B.

Starší žactvo – 1. třída B: 1. TK Benátky nad 

Jizerou; 2. LTC Kolín; 3. LTC Houštka; 4. Slavoj 

Žiželice; 5. LTC Mladá Boleslav; 6. Slavoj Český 

Brod B; 7. Slavoj Čerčany; 8. TK Čelákovice.

Dorost – 2. třída B: 1. TK Čelákovice; 2. TK 

Radošovice B; 3. TJ LTC Poděbrady; 4. Sparta 

Kutná Hora; 5. Tsport Votice; 6. LTC Mladá Bo-

leslav B; 7. TK Benešov; 8. TJ Jiskra Zruč nad 

Sázavou.

Dospělí – 1. třída B: 1. TC Realsport Nymburk 

C; 2. Slavoj Český Brod B; 3. LTC Mladá Bole-

slav; 4. LTC Houštka B; 5. TK Čelákovice; 6. TK 

Radošovice; 7. LTC Bakov nad Jizerou; 8. TK 

Mnichovo Hradiště.

O pohár města Čelákovic

Celostátní tenisový turnaj starších žáků 

V termínu 5.–8. července se jsme v našem areá-

lu pořádali celostátní turnaj staršího žactva. Te-

nisového turnaje kategorie ČTS kategorie B se 

zúčastnilo 31 chlapců. Areál našeho klubu tak 

opět přivítal nejen širší špičku hráčů ČR v této 

kategorii, ale také dva hráče z Madagaskaru. 

Děkujeme našim hráčům i pořadatelům, kteří 

se turnaje aktivně zúčastnili. Gratulujeme vítě-

zům tohoto turnaje: ve dvouhře chlapců se po 

vyrovnaném finále z vítězství radoval druhý na-

sazený hráč Tomáš Zlatohlávek (I. ČLTK Praha), 

který v pěkném zápase porazil domácího hráče 

Dominika Hozmana 6:4, 6:4. Ve finále čtyř-

hry zvítězila dvojice Kusý/Fáček nad dvojicí 

Bouček/Brill 7:5, 6:3.

Turnaje pořádané v našem areálu

Přijďte se podívat, začátek vždy v 9.00 hod.

15.–16. 9.  mladší žákyně, turnaj ČTS „C“

16. 9.  babytenis, turnaj ČTS

výbor klubu

Sportovní hala Vikomt v roce 2015 a dnes. Foto: archiv 

ČESPO, p. o.

Veškerá sportoviště jsou na maximum vytížená 

a přinášejí městu užitek. Ve spolupráci se zřizo-

vatelem, kterým je město Čelákovice, se podaři-

lo mnoho a myslím, že třetí výročí je důvodem si 

několik věcí připomenout.

Petr Bambas, ředitel

Sportovní hřiště Na Nábřeží v roce 2016 a dnes. Foto: 

archiv ČESPO, p. o.

Nově vybudované dětské hřiště v Hájku. Foto: archiv 

ČESPO, p. o.

Vítězné družstvo babytenisu. Foto: archiv klubu

Vítězné družstvo dorostu. Foto: archiv klubu

Pokračování ze str. 21
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Velký úspěch karatistů 
SK karate Dragon na

světovém šampionátu
Před začátkem letních prázdnin se ve skotském 

městě Dundee konala nejvyšší světová soutěž 

v karate 7th WORLD KARATE CHAMPION-

SHIPS FOR ALL AGES, kterou pořádala jedna 

z největších světových federací karate WUKF. 

Šampionátu se zúčastnilo 2 400 závodníků ze 

41 zemí celého světa.

Z našeho klubu se tohoto šampionátu zúčastni-

lo pod hlavičkou reprezentace ČABK 16 závod-

níků, kteří reprezentovali ČR. Jmenovitě Daniel 

Brejcha, Denisa Brejchová, Jakub Fidler, Eliška 

Fidlerová, Eliška Mihalčatinová, David Sobě-

slavský, David Le, Vladimír Fafek, Dominik Za-

chař, Štěpán Svoboda, Dalibor Kolínko, Rozálie 

Horadová, Linda Skalová, Michal Nosek, Matěj 

Lippert a Jan Pajkrt. Jako reprezentační kou-

čové byli nominováni Martin Brejcha a Helena 

Brejchová.

Šampionát byl rozdělen do čtyř dnů. Vše od-

startovalo ve čtvrtek týmovými kategoriemi. 

Velice úspěšný byl kata team mini kadeti ve slo-

žení Daniel Brejcha, Matěj Lippert a Jan Pajkrt, 

který ve velmi těžké konkurenci zvítězil. Druhým 

karate

Nohejbalový oddíl
TJ Spartak Čelákovice

První mužstvo ukončilo jarní část základní sou-

těže prohrou v Čakovicích 6:3. Po prohraných 

dvojkách dokázali v dalším průběhu ještě srov-

nat na 3:3, tím však jejich tažení skončilo. Zbylá 

utkání prohráli a s tím se rozplynulo i druhé mís-

to. Uvidíme, jak se jim bude dařit v podzimních 

dohrávkách, kdy je čekají ještě silné celky Vsetí-

na a Modřic.

Tabulka před podzimním dvoukolem

Extraliga

 Tým Z V R P Skóre Body [+ -]

1. Modřice 12 9 1 2 62:38 19 7

2. Vsetín 12 9 0 3 64:37 18 4

3. Čelákovice 12 8 1 3 63:42 17 5

4. Čakovice 12 6 3 3 60:44 15 5

5. K. Vary 12 5 1 6 46:50 11 -1

6. Benešov 12 3 3 6 52:59 9 -3

7. Č. Brod 12 2 1 9 30:66 5 -9

8. Žatec 12 0 2 10 29:70 2 -8

Dne 23. června se konalo MČR dvojic mužů 

v Českém Brodě, Čelákovice nominovaly tři 

formace. Zatímco týmy B a C se neprobojo-

valy do závěrečných bojů, tak si A-tým zajistil 

spolu s Modřicemi, Žatcem a Vsetínem účast 

v semifinále. Zde los svedl dvojice Čelákovic se 

Vsetínem. Po prohraném prvním setu dokázali 

Čelákovičtí srovnat v druhém, ale závěr patřil 

Vsetínu. V zápase o třetí místo Čelákovice pro-

hrály se Žatcem 1:2 a obsadily čtvrté místo. Ve 

finále s převahou porazily Modřice Vsetín 2:0 

a zaslouženě se staly mistry republiky.

PKS OKNA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU–ČELÁKO-

VICE B 6:1

Ve II. lize zůstáváme na šesté příčce.

TJ RADOMYŠL Z. S.–ČELÁKOVICE DOROST 

6:1

Zápas nepřinesl nic nového a potvrdil pátou 

příčku dorosteneckého týmu.

ČELÁKOVICE C–TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD 

B 6:4

ČELÁKOVICE C–SK ŠACUNG ČNES 1947 

BENEŠOV 6:4

C-tým po jarní části skončil s šesti body na šes-

tém místě. V podzimní dohrávce je čekají ještě 

dvě kola. 

ČELÁKOVICE D–NK PODĚBRADY 8:0

Čelákovice si upevnily druhou pozici v okresním 

přeboru.

ČELÁKOVICE Ž–LOKOMOTIVA NYMBURK 

6:1

ČELÁKOVICE Ž–TJ SOKOL PRAHA – VRŠO-

VICE II 3:6

Po remízovém posledním dvoukole, když v do-

poledním zápase nedaly Nymburku šanci, pak 

v odpoledním zápase předvedly ženy proti fa-

voritu a lídru soutěže (II. liga) z Vršovic ve všech 

zápasech vyrovnané výkony podložené dobrou 

hrou v poli a rozmanitým útokem. Právem jim 

proto patří v celkovém hodnocení třetí příčka, 

úspěšným týmem byl kumite team mini kadetky 

ve složení Denisa Brejchová, Eliška Mihalčati-

nová, Bára Kratochvílová a Elen Pešanová, kde 

se holky propraly až do finále a získaly krásnou 

stříbrnou medaili. 

V pátek byly na programu individuální kategorie 

kata. Ve svých kategoriích nejlépe uspěli Denisa 

Brejchová a Jan Pajkrt – 2. místo, Eliška Mihal-

čatinová a Štěpán Svoboda – 3. místo, Dalibor 

Kolínko – 4. místo. Ostatní bohužel nedosáhli na 

finále, ale většina se probojovala do semifiná-

lových kol. 

Sobota patřila kategoriím kumite individuál, kde 

nejvíce zazářila Denisa Brejchová, která se vy-

sloveně probouchala až do finále a vybojovala 

titul mistr světa.

Neděle patřila starším kategoriím, a tudíž všem 

finalistům z předcházejících dnů, kam se probo-

joval David Le, který v kategorii junioři kata open 

získal 4. místo a v kategorii kata junioři shoto-

kan 3. místo.

Velkou radost nám udělala speciální kate-

gorie tělesně postižených karatistů, kde byl 

nominován Michal Nosek, který s velikou pod-

porou celé sportovní haly, vybojoval zlatou 

medaili. 

Celkem jsme na tomto světovém šampionátu 

vybojovali 12 medailí, z toho 5 zlatých, 4 stříbr-

né a 3 bronzové medaile. Díky tomuto výkonu 

jsme se opět stali nejúspěšnějším klubem naší 

reprezentace.                            Martin Brejcha, 

předseda SK karate Dragon Čelákovice

Úspěšní reprezentanti Dragonu Neratovice na světovém šampionátu ve Skotsku. Foto: archiv klubu

Denisa Brejchová – mistryně světa a nejúspěšnější me-

dailistka světového šampionátu. Foto: archiv klubu

což je o dvě místa lepší umístění oproti loňské-

mu ročníku.

Domácí zápasy na Městském stadionu

Extraliga sobota 1. 9. 14.30 Vsetín

II. liga sobota 26. 8. 9.30 Vsetín

KP sobota 15. 9. 9.00 TJ Slavoj Vrdy

OP pátek 31. 8. 17.00 MK Čelákovice

Ženy dohráno

Dorost dohráno

Další informace najdete na webových stránkách 

www.nohejbal-celakovice.cz.

Petr Flekač
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volný čas / sportsport / inzerce

fotbal

Pokud se ohlédneme za sezonou 2017/2018, 

můžeme být s výsledky fotbalistů Unionu spo-

kojeni, ale ne na sto procent. Mužstvo mělo na-

víc než na desáté místo, i když střed tabulky byl 

velmi vyrovnaný. Mužstvo mělo výborný začátek 

soutěže, poté přišel útlum. V jarní části to bylo 

opačně, když začátek příliš nevyšel a vše se 

dohánělo v posledních šesti zápasech. Opět se 

nedařilo při střelbě ze značky pokutového kopu, 

kdy se rozhodovalo o „plusových bodech“. Na-

víc se mužstvo muselo vyrovnat se zimním od-

chodem Dosoudila a Pánka. Příležitost dostali 

hráči dorostu a dá se konstatovat, že Michal 

Pánek, bratři Vlčkové i Uher svoji příležitost vy-

užili. Union zatížil konta soupeřů celkem 63 góly 

a nejvíce se podílel na tomto střeleckém účtu 

Honza Kadeřábek, který vsítil 20 mistrovských 

branek (spolu s přátelskými zápasy to bylo 35 

gólů)! Dalšími střelci v mistrovské soutěži byli 

Vacek se 14 brankami plus 8 zásahů v přípra-

vě. Dále přidali své branky Pikous a Dosoudil 

s 5 góly, Parůžek 3 atd.

Nejplatnějším hráčem v celém ročníku byl 

Tomáš Matějka, který pobyl na hřišti celkem 

2 635 minut, následovaný Vackem – 2 489 min., 

Arazim 2 455 min., Kolovecký 2 443 min., Pavel 

Bařina 2 420 minut atd. Během jara nastoupi-

lo v dresu Unionu celkem 23 hráčů. V sezoně 

2017/2018 sehrál Union celkem 40 zápasů při 

skóre 106:67.

DOROST

Účastník středočeské I. A třídy skončil v tabulce 

ročníku 2017/2018 na 6. místě. Trenér Petr Kujal 

s vedoucím Petrem Fantíkem spoléhali na bran-

kaře Jandu i záložníka Chouru, kteří nastoupili 

ve všech zápasech. 24 zápasů dále odehráli 

Buriánek, Fantík, Kostolány, Loskot atd. V mi-

strovské soutěži nastřílelo mužstvo 88 branek 

– nejvíce Brodský, Kostolány a Uher shodně po 

14 gólech, dále Michal Pánek 10 branek, Milan 

Vlček 9, atd. Postavení v tabulce odpovídalo vý-

konnosti týmu.

STARŠÍ ŽÁCI

Ti měli nevydařenou podzimní část krajského 

přeboru, na jaře pak předvedli kvalitní hru a vy-

hráli druhou polovinu nadstavbové části, což jim 

zaručilo celkově 10. místo z 19 účastníků. Tre-

nér Skuhravý spoléhal na čtveřici Fadrhons, Ko-

nečný, Skuhravá a Pitrůn, kteří sehráli 25 utkání. 

Nejlepším střelcem byl Honza Linka s 23 góly, 

následovaný Janákem – 12 branek atd.

MLADŠÍ ŽÁCI

V tabulce skončili na 3. místě. Trenér Skuhravý 

mladší se opíral o hráče Klímu, Čejku, kteří na-

stoupili ve 26 zápasech. Dále Jan Fantík, Vencl 

– 25 utkání atd. Střelecky se prosadil Jakub Se-

bera s 29 brankami, dále Skuhravá – 17 gólů atd.

PŘÍPRAVKY

Starší přípravka „A“ skončila celkově na 5. mís-

tě, když se stejně umístila v Elite divizi. Starší 

přípravka „B“ se umístila v divizi F na 5. místě 

a v celkovém součtu na 36. místě. Mladší pří-

pravka „A“ celkově na 14. místě – v divizi C na 

2. místě a mladší přípravka „B“ byla šestá v di-

vizi F, a to znamená celkové 30. místo (Spartak 

na 25. místě).

AKTUALITY

Dne 12. 7. se uskutečnil Středočeský aktiv, 

který určil složení soutěží na ročník 2018/2019. 

„A“ mužstvo Unionu bude nadále působit ve 

skupině „B“ I. A třídy a vzhledem k tomu, že se 

pozměnilo složení skupin, můžeme se těšit na 

několik „derby zápasů“, a to s Úvaly, Semicemi, 

Lysou, Záryby, Českým Brodem. Znamená to, 

že soutěž bude nejen zajímavá, ale také velmi 

těžká, neb adeptů na postup je hned několik 

včetně tří „B“ (Český Brod, Vlašim, Čáslav). Pří-

prava začala 17. 7. a byla sehrána tři přípravná 

utkání – s Újezdem, Hostivaří a Královicemi.

Z kádru zatím nikdo neodešel, přišel zkušený 

stoper Jirka Homola, který je odchovancem 

Unionu. V jednání je příchod dalších dvou hráčů. 

V nové sezoně budou hrát mužstva Unionu ve 

stejných časech, jako tomu bylo v minulém roč-

níku.

Těšíme se s našimi příznivci na zápasy Unionu 

v sezoně 2018/2019!                  Milan Šikl

Pozvánka na zápasy „A“ mužstva, vždy v so-

botu od 10.15 hod. na stadionu „U Hájku“:

11. 8. SK UNION–SK ÚVALY

25. 8. SK UNION–SOKOL PĚČICE

V září, a to 1. 9. je na pořadu derby SLOVAN 
LYSÁ–SK UNION od 17.00 hod.

Union na prahu nové sezony

Tomáš Matějka byl nejužitečnějším hráčem Unionu uplynulé sezony. Foto: Vl. Malinovský

Q-BYT Čelákovice, spol. s r. o.
J. Zeyera 1697, 250 88 Čelákovice

Přijme
INSTALATÉRA–TOPENÁŘE

Pracovní poměr: na dobu NEURČITOU.

Místo výkonu práce: Čelákovice, Milovice.

Mzdové ohodnocení: dle znalostí a zkuše-
ností.

Termín nástupu: ihned nebo dle dohody.

Předpoklady pro výkon činnosti: vyučen 
v oboru instalatér, topenář, zámečník nebo 
v podobném oboru; řidičské oprávnění sku-
piny B.

Výhodou: praxe v oboru; svářečský průkaz; 
dobré komunikační schopnosti; samostatnost; 
flexibilita; aktivní přístup.

Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení, 
datum a místo narození; místo trvalého poby-
tu; číslo občanského průkazu (u cizího státní-
ho občana číslo dokladu k povolení pobytu); 
informaci o kvalifikaci; telefonní a e-mailový 
kontakt na uchazeče; datum a podpis ucha-
zeče; k přihlášce je nutno připojit životopis, 
ve kterém se uvedou údaje o dosavadních za-
městnáních a o odborných znalostech a do-
vednostech, absolvovaných kurzech a škole-
ních.

Způsob podání přihlášky: osobně nebo poš-
tou na adresu Q-BYT Čelákovice, spol. s r. o., 
J. Zeyera 1697, 250 88 Čelákovice.

Bližší informace k pracovní náplni mohou 
uchazeči obdržet na tel.: 724 386 376.
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plakátDEN PID sobota 8. září 2018
Den Pražské integrované dopravy – u příležitosti 145. výročí železniční trati 231 

Praha – Čelákovice – Nymburk a realizace investiční akce „Optimalizace trati 
Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část ŽST Čelákovice“.

POŘÁDAJÍ A ZVOU: město Čelákovice, Integrovaná doprava Středočeského kraje, p. o., 

Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID), p. o.

Bližší informace o programu, jizdních řádech apod. najdete na www.celakovice.cz

JÍZDNÍ ŘÁD
Retro elektrická trakce – 451, 141+Btjo      

  451 141+Btjo 451 141+Btjo 451 141+Btjo 451

Praha-hl. n. 9:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44

Praha-Vysočany 9:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51

Praha-Horní Počernice 9:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59

Zeleneč 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03

Čelákovice 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11

Čelákovice-Jiřina 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14

Lysá n. L. 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20

  451 141+Btjo 451 141+Btjo 451 141+Btjo 451

Lysá n. L. 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40

Čelákovice-Jiřina 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46

Čelákovice 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50

Zeleneč 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57

Praha-Horní Počernice 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01

Praha-Vysočany 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10

Praha-hl. n. 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16

Parní vlak – lokmotiva 475 Šlechtična a vagony Bai  

Praha-hl. n. 10:25 14:25

Praha-Vysočany 10:33 14:33

Čelákovice 10:56 14:56

Čelákovice 11:15 15:15

Lysá n. L. 11:25 15:25

Lysá n. L. 11:27 15:27

Nymburk-hl. n. 11:45 15:45

Nymburk-hl. n. 12:40 16:40

Lysá n. L. 12:58 16:58

Lysá n. L. 13:00 17:00

Čelákovice 13:10 17:10

Čelákovice 13:25 17:25

Praha-Vysočany 13:49 17:49

Praha-hl. n. 13:56 17:56

Vlastní program je doplněn o jízdy historických a retro vlaků (např. lokomotiva 141 a vagony Btjo, 

elektrická jednotka řady 451 – tzv. pantograf), jízdy historických a současných autobusů 

s výjezdy do atraktivního okolí (skanzen Přerov nad Labem, zámek Brandýs nad Labem).

15.00–16.00 hodin 
BANJO BAND IVANA MLÁDKA

12.15–13.00 hodin – 5,50
hudební skupina; Čelákovice

10.45–12.00 hodin – Jamie 
Marshall’s Amplified Acoustic Band
hudební skupina; Lázně Toušeň

9.00–10.30 hodin
Slavnostní zahájení 
Dechový orchestr Kmochovka

16.15–17.00 hodin 
STAROPRAŽSKÁ KAPELA HAŠLERKA

10.56 hodin – Příjezd parního vlaku

DOPROVODNÝ PROGRAM
  organizovaná exkurze v železniční stanici Čelákovice 

– pro zájemce od 10.00 hodin

  modelové kolejiště na ploše asi 30 m2 Klubu železničních modelářů 

Praha 3 (www.kzm-praha.cz)

  atrakce pro děti – stánek s hračkami, skákací hrad, řetízkový 

kolotoč, stánek s balónky, dětský svět

  stánky s občerstvením, infostánky

13.15–14.30 hodin – Klasickej postup
hudební skupina; 

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

PROGRAM V ZMODERNIZOVANÉ 
ŽELEZNIČNÍ STANICI ČELÁKOVICE 
OD 9.00 DO 17.00 HODIN




