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Čelákovická lávka přes Labe oceněna str. 3
Na Světovém betonářském kongresu fib 2018 

v australském městě Melbourne získala 9. října 

lávka přes Labe v Čelákovicích cenu za inova-

tivnost použitého materiálu, kterým je ultra vy-

sokohodnotný beton (UHPC).

Noví zastupitelé města Čelákovic str. 4
Voliči rozhodli ve volbách do Zastupitelstva 

města Čelákovic konaných ve dnech 5.–6. října 

o novém složení nejvyššího kolektivního samo-

správného orgánu města v letech 2018–2022. 

Z 9 subjektů se probojovaly do Zastupitelstva 

celkem 3 volební strany – ODS, PRO Č a ANO 

2011.

Výroční cena města 2018 str. 12–13 
V den státního svátku 28. října se 6. laureátem 

Výroční ceny města Čelákovic stal generálporu-

čík Jiří Baloun, 1. zástupce náčelníka Generální-

ho štábu Armády ČR.

Čelákovice na křižovatkách dějin str. 19
Kolektiv autorů pod patronací Městského mu-

zea v Čelákovicích zpracoval publikaci věnu-

jící se osmičkovým výročím 1618, 1648, 1848, 

1918, 1938, 1948 a 1968, která bude slavnostně 

pokřtěna 17. listopadu v 17.00 hod. v muzeu.
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Večer 28. října 1918 vydal Národní výbor první 

zákon o zřízení samostatného státu českoslo-

venského a poté bylo ještě zveřejněno provolá-

ní: „Lide československý. Tvůj odvěký sen se stal 

skutkem…“ Po vyhlášení samostatnosti Česko-

slovenska se konaly v obcích a městech oslavy, 

slavnostní průvody a bohoslužby. V Čelákovicích 

byla svolána slavnostní schůze obecního zastu-

pitelstva tehdejším starostou Jindřichem Čurdou 

hned 29. října. Jak uvádí Kronika města Čelákovic: 

„Slavnostní síň byla vyzdobena národními barva-

mi, českými velikány a spoustou krásných květin.“

Na čelákovickém náměstí se i přes nepří-

zeň počasí shromáždili v neděli 28. října 2018 

v dopoledních hodinách u pomníku padlých 

občané, zástupci politických stran a politických 

hnutí a přítomno bylo i deset zastupitelů města 

a osm ředitelů příspěvkových organizací zřizova-

ných městem Čelákovice. Zazněla státní hymna 

i jedna z velmi oblíbených lidových písní prvního 

československého prezidenta Tomáše Garrigua 

Masaryka Ach synku, synku. Recitovány byly 

básně nositele Nobelovy ceny za literaturu Jaro-

slava Seiferta. Kulturní program byl zabezpečen 

Základní uměleckou školou Jana Zacha, proje-

vy pronesli starosta města Josef Pátek a ředitel 

Městského muzea David Eisner.

Ve večerních hodinách se za účasti desítek hos-

tů uskutečnil v Kulturní domě slavnostní večer 

spojený s udělením Výroční ceny města Čeláko-

vic za rok 2018 generálporučíkovi Jiřímu Balo-

unovi. Hudební náplň večera zajistil excelentně 

Orchestr Bohumíra Hanžlíka. Výtěžek z charita-

tivní akce ve výši 36 500 Kč byl darován obecně 

prospěšné společnosti Post Bellum – Paměť ná-

roda. Všem, kteří svou účastí kulturní akci pod-

pořili, patří upřímné poděkování.

Obě akce důstojně doplnily celoroční oslavy 

„100 let republiky v Čelákovicích – Český rok“, 

které po celý rok 2018 koordinuje odbor školství, 

informací a kultury Městského úřadu. 

Petr Studnička, místostarosta II

OSLAVY 28. ŘÍJNA 2018
V ČELÁKOVICÍCH

Generálporučík Jiří Baloun převzal v neděli 28. října v Kulturním domě z rukou starosty města Josefa Pátka Výroční cenu města za rok 2018. Foto: Jiří Suchý

Výročí 100 let od vzniku samostatného československého státu si připomnělo důstojně i měs-

to Čelákovice. V den státního svátku a řádového dne 28. října se konal pietní akt u pomníku 

padlých a byla udělena Výroční cena města Čelákovic.
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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.

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 

Vážení a milí
spoluobčané,

vítám vás a naše polabské město v 8. voleb-

ním období Zastupitelstva města, které bude 

spravovat Čelákovice v letech 2018–2022. Vě-

řím, že složení zastupitelstva přinese slušnou 

a věcnou diskusi a správu věcí obecních.

Srdečně a upřímně blahopřeji všem nově 

zvoleným zastupitelkám a zastupitelům měs-

ta a dovolím si využít listopadový úvodník 

k malému statistickému okénku. V říjnových 

komunálních volbách uspěly pouze tři voleb-

ní subjekty z 9 kandidujících při volební účasti 

v Čelákovicích 54,39 %. Vítěznému subjektu 

připadlo celkem 77 % zastupitelských křesel. 

Tento výsledek je zavazující, ale voliči jedno-

značně rozhodli, jakým směrem se má město 

Čelákovice rozvíjet.

Zvoleno bylo 21 zastupitelů, z toho 8 žen a 13 

mužů. Zastoupení žen je historicky nejvyšší za 

dobu, kdy je zastupitelstvo města tvořeno 21 

členy. Průměrný věk zastupitelů je 46 let, nej-

starším členům zastupitelstva je 71 let a nej-

mladšímu členovi je 25 let.

Zastoupeny v Zastupitelstvu jsou obě místní 

části Sedlčánky s Císařskou Kuchyní i Záluží. 

Zastupitelé jsou téměř ze všech částí města, 

tedy velmi dobře budou umět interpretovat klí-

čové problémy jednotlivých ulic.

V aktuálním vydání Zpravodaje jsou podrobně 

představeny výsledky voleb do Zastupitelstva 

města Čelákovic konaných ve dnech 5. – 6. 

října po jednotlivých volebních okrscích a je 

uveden přehled nově zvolených zastupitelek 

a zastupitelů. Jejich představení, složení Rady 

města a personální obsazení výborů a komisí 

bude publikováno v prosincovém vydání Zpra-

vodaje s ohledem na listopadový termín koná-

ní ustavujícího zasedání Zastupitelstva města.

Na tomto místě musím vyzdvihnout velkou hr-

dost na ocenění, kterého se nám dostalo v da-

leké Austrálii. Na Světovém betonářském kon-

gresu fib 2018 získala čelákovická lávka přes 

Labe ocenění za unikátnost použitého materi-

álu, kterým je ultra vysokohodnotný beton. 

Těším se na spolupráci nejen s kolegyněmi 

a kolegy ze Zastupitelstva, ale i s vámi, obča-

ny našeho města. Slibuji, že budu své poslání 

vykonávat s plnou péčí tak jako doposud. 

Blaho obce budiž nejvyšším zákonem.

                               Josef Pátek, starosta

 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

POZOR NA UZÁVĚRKU ZMČ!
Uzávěrka lednového čísla (1–2019) Zpravodaje je již ve středu 12. 12. 2018. Předpokládané vydání 
pak 8. 1. 2019.
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Připomenutí listopadu 
1989 mým pohledem

V příštím roce si připomeneme 30. výročí listo-

padu 1989. Na toto datum upíráme mimořád-

nou pozornost. Chceme vytvořit filmový do-

kument, který zaznamená vzpomínky přímých 

aktérů, neboť někteří z nich již nejsou mezi námi 

a byla by velká škoda, kdyby tyto vzpomínky 

nebyly zaznamenány. Dnešní mladá generace 

si již neuvědomuje, jak se zde žilo před rokem 

1989, a současný život ve svobodě považují za 

samozřejmost, o kterou nemohou přijít. Iniciuji 

umístění pamětní desky obětem minulého tota-

litního režimu, kterou jako přímá účastnice listo-

padových dnů považuji za velký dluh dalším ge-

neracím, a zároveň bych byla velmi ráda, kdyby 

v Městském muzeu byla instalována vzpomín-

ková deska k založení Občanského fóra v Čelá-

kovicích před 30 lety.

Město Čelákovice si toto významné výročí při-

pomene celoročními oslavami pod jednotným 

označením „30 let kultury svobodně v Čelá-

kovicích“, které koordinuje místostarosta Petr 

Studnička ve spolupráci s odborem školství, 

informací a kultury Městského úřadu Čeláko-

vice a příspěvkovými organizacemi působícími 

v oblasti školství a kultury.

Tato skutečnost mne těší o to více, že jsem již 

jedinou pamětnicí listopadových událostí v čelá-

kovickém zastupitelstvu. O to více se vynasna-

žím, aby oslavy v roce 2019 proběhly důstojně.

Jarmila Volfová, radní

Vynikající úspěch: Čelákovická lávka získala 
prestižní světové ocenění

Na Světovém betonářském kongresu fib 2018, který se konal v říjnu v australském Melbourne, 

získala mimořádně prestižní ocenění lávka přes Labe v Čelákovicích. Oceněno bylo celkem 

8 staveb z celého světa ve dvou kategoriích – budovy a veřejná infrastruktura (inženýrské 

stavby). Odborníci udělili ocenění čelákovické lávce za unikátnost použitého materiálu, kte-

rým je ultra vysokohodnotný beton (UHPC). Světového kongresu se zúčastnilo 650 delegátů 

z celého světa.

Světový betonářský kongres se koná od roku 1998 pravidelně jednou za čtyři roky. Jedná se o pres-

tižní událost v oboru stavebnictví. Každá oceněná stavba prochází náročným posuzovacím proce-

sem ze strany expertů. Ti hodnotí nejen úroveň provedeného díla a použitý materiál, ale i design, 

poměr ceny a kvality a udržitelnost stavby s ohledem na její údržbu a opravy. 

Ultra vysokohodnotný beton (UHPC) je považován ve stavebnictví za jeden z inovativních materiálů, 

který je využíván především při výstavbě mostních konstrukcí. Lávky, jako je ta čelákovická, jsou 

například ve Francii, Malajsii či v Jižní Koreji. Nicméně svou délkou 242 metrů drží lávka přes Labe 

světový primát. Navíc se mohou Čelákovice stát „světovou“ velmocí s lávkami z UHPC betonu, ne-

boť společnost Pontex vyprojektovala další tři lávky z UHPC přes Čelákovický potok. Na tyto mostní 

objekty získalo město Čelákovice již stavební povolení a nic nebrání jejich postupné realizaci. 

Ve vysoké globální konkurenci je úspěch lávky přes Labe v Čelákovicích mimořádný. Můžeme být 

hrdí na to, že se podařilo téměř před pěti lety tuto stavbu v našem městě zrealizovat. Navíc probíhají 

v současné době práce na tom, aby od roku 2020 státní norma v Česku jednoznačně definovala 

parametry pro materiál UHPC. 

Lávka v Čelákovicích je první stavbou v Česku, která má nosnou konstrukci z UHPC (Ultra High 

Performance Concrete), nového materiálu s vysokými parametry z hlediska mechanického působení 

a odolnosti proti agresivnímu prostředí. Tento materiál se vyznačuje vysokou trvanlivostí. 

Josef Pátek, starosta, Petr Studnička, místostarosta II

Oceněné stavby v Melbourne na kongresu fib 2018

Veřejná infrastruktura Budovy

Most Takubogawa, Miyazaki, Japonsko Katedrála La Laguna, Tenerife, Španělsko

Vyhlídka Utsikten, Gaularfjell, Norsko Mikro-dům Torso, Tokio, Japonsko 

Viadukt přes Almonte, Cáceres, Španělsko Manta, Bleiburg, Rakousko

Lávka přes Labe, Čelákovice, Česko

Most Yavuz Sultan Selim, Instanbul, Turecko

Zdroj: fib 

Získaná ocenění lávky přes Labe v Čelákovicích v letech 2014–2018 

Stavba roku 2014 cena Státního fondu dopravní infrastruktury

Bodová řešení 2014 cena Nadace Partnerství v soutěži Cesty městy

Betonářská konstrukce 2015 cena Amerického betonářského institutu 

Inženýrská konstrukce 2016 cena Asociace evropských betonářských společností

Vynikající betonová konstrukce 2016 cena České betonářské společnosti

Beton – Veřejná infrastruktura 2018 cena Mezinárodní federace pro konstrukční beton

Zdroj: Zpravodaj města Čelákovic č. 12/2016, vlastní zpracování

Ocenění lávky přes Labe v Čelákovicích převzali z rukou pořadatelské organizace fib v úterý 9. října v Melbourne 

zástupci projektanta (Pontex – Milan Kalný), zhotovitele (Metrostav – Jan Vítek) a investora stavby (město Čelákovice 

– Josef Pátek, Petr Studnička, Jarmila Volfová). Zdroj: fib

Tištěný přehled akcí
„ZIMA v Čelákovicích“.

POZOR, BLÍŽÍ SE UZÁVĚRKA
Uzávěrka pro tištěný přehled akcí „ZIMA v Če-

lákovicích“ (plakát; Zpravodaj města) obsahují-

cí akce od čtvrtka 6. prosince 2018 do pátku 

8. března 2019 je v pondělí 12. listopadu 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“.

Svoz BIO odpadu
z rodinné zástavby
pro letošek končí

Svoz hnědých nádob na BIO odpad o objemu 

240 l probíhá do konce listopadu, tedy napo-

sledy budou BIO popelnice svezeny dle pravi-

delného harmonogramu lichý/sudý týden a den 

svozu pondělí/úterý podle konkrétní svozové 

oblasti ve dnech: 19., 20., 26. a 27. listopadu.

V roce 2019 bude pravidelný svoz zahájen 

v pondělí prvního dubna (první termíny vývozu 

jsou tedy: 1., 2., 8. a 9. dubna 2019) a bude opět 

probíhat až do konce listopadu.

V průběhu zimních měsíců je možné BIO odpad 

odevzdávat ve sběrném dvoře.

Lenka Rašínová,

vedoucí odboru životního prostředí
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OKRSEK 1

Volební místnost v Mateřské škole v Přístavní ulici 

č. p. 333.

Voliči v seznamu 855

Vydané obálky 559

Odevzdané obálky 559

Volební účast v % 65,38

Platné hlasy 10 925

OKRSEK 2

Volební místnost v zasedací místnosti Technických 

služeb.

Voliči v seznamu 1 052

Vydané obálky 649

Odevzdané obálky 649

Volební účast v % 61,69

Platné hlasy 12 703

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
ČELÁKOVIC PRO OBDOBÍ 2018–2022

JAK JSME VOLILI V JEDNOTLIVÝCH OKRSCÍCH MĚSTA
Pořadí stran v tabulkách dle získaných hlasů v okrsku

ZVOLENÍ ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA V ČELÁKOVICÍCH
(řazeno podle počtu získaných hlasů)

HlasyKandidátní listina

číslo název abs. v %

 6 ODS 7 228 66,16 

 3 ANO 2011 986 9,03

 4 PRO Č = PRO Čelákovice 672 6,15

 2 ČSSD 485 4,44

 9 FÓRUM 2018 421 3,85

 7 KSČM 404 3,70

 8 PRO Zdraví a Sport 287 2,63

 1 Čelákovičtí Patrioti s p. TOP 09 284 2,60

 5 ČELAKOVANDY s p. KDU-ČSL 158 1,45

HlasyKandidátní listina

číslo název abs. v %

 6 ODS 7 650 60,22

 4 PRO Č = PRO Čelákovice 1 091 8,59

 3 ANO 2011 928 7,31

 9 FÓRUM 2018 740 5,83

 7 KSČM 709 5,58

 2 ČSSD 603 4,75

 1 Čelákovičtí Patrioti s p. TOP 09 541 4,26

 8 PRO Zdraví a Sport 243 1,91

 5 ČELAKOVANDY s p. KDU-ČSL 198 1,56

ČELÁKOVICE

Voliči v seznamu 9 051

Vydané obálky 4 923

Odevzdané obálky 4 922

Volební účast v % 54,39

Platné hlasy 96 387

VÝSLEDNÉ POŘADÍ STRAN
(podle celkového počtu hlasů)

ODS 55 542 57,62 16

PRO Č 10 529 10,92 3

ANO 2011 9 535 9,89 2

FÓRUM 2018 4 760 4,93 0

KSČM 4 362 4,52 0

Čelákovičtí Patrioti 
s podporou TOP 09 4 237 4,39 0

ČSSD 3 089 3,20 0

PRO Zdraví a Sport 2 902 3,01 0

ČELAKOVANDY 

s podporou KDU-ČSL 1 431 1,48 0

Přepo-
čtená

%
platných 

hlasů

HlasyStrana
Počet

mandátů

Kandidát. listina

číslo název poř. č. příjmení, jméno, tituly věk abs. v %.

Pořadí
zvolení

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Kandidát Hlasy

 6 ODS 1 Pátek Josef Ing. 37 ODS ODS 3 149 5,66 1

 6 ODS 2 Studnička Petr Ing. PhD. 35 ODS ODS 2 961 5,33 2

 6 ODS 6 Chourová Jindra Mgr. 64 ODS BEZPP 2 741 4,93 6

 6 ODS 8 Kužílek Aleš 39 ODS ODS 2 705 4,87 8

 6 ODS 3 Volfová Jarmila 71 ODS ODS 2 699 4,85 3

 6 ODS 4 Holzman Ondřej Bc. 25 ODS BEZPP 2 689 4,84 4

 6 ODS 5 Opa Miroslav Ing. Ph.D. 45 ODS ODS 2 683 4,83 5

 6 ODS 11 Hanzl Jiří 49 ODS BEZPP 2 666 4,79 11

 6 ODS 7 Kabát Petr 71 ODS ODS 2 662 4,79 7

 6 ODS 10 Spilka Martin 32 ODS BEZPP 2 661 4,79 10

 6 ODS 9 Reisiegelová Markéta Ing. 44 ODS BEZPP 2 659 4,78 9

 6 ODS 16 Douděrová Kamila Ing. arch. 38 ODS BEZPP 2 658 4,78 16

 6 ODS 12 Vondráčková Jana 49 ODS BEZPP 2 642 4,75 12

 6 ODS 13 Jindřich Pavel 45 ODS BEZPP 2 618 4,71 13

 6 ODS 14 Přívozníková Milena 43 ODS BEZPP 2 614 4,70 14

 6 ODS 15 Ottl Nikola 27 ODS BEZPP 2 567 4,62 15

 4  PRO Č   6  Bukač Miloš Mgr.  64  STAN  BEZPP  803  7,62  1

 4  PRO Č   1  Tichá Zdeňka PhDr.  47  STAN  BEZPP  703  6,67  2

 4  PRO Č   7  Tichý Marek Ing. arch.  47  STAN  BEZPP  571  5,42  3

 3  ANO 2011  3  Skalický Marek Mgr.  47  ANO  BEZPP  629  6,59  1

 3  ANO 2011  1  Bajer Martin Ing.  44  ANO  ANO  607  6,36  2

Foto: -dv-
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OKRSEK 3

Volební místnost v Kulturním domě v ulici Sady 

17. listopadu č. p. 1380.

Voliči v seznamu 916

Vydané obálky 557

Odevzdané obálky 557

Volební účast v % 60,81

Platné hlasy 10 895

OKRSEK 6

Volební místnost v učebně č. 239 v Základní škole 

v ulici J. A. Komenského 414/7.

Voliči v seznamu 737

Vydané obálky 387

Odevzdané obálky 387

Volební účast v % 52,51

Platné hlasy 7 615

OKRSEK 9

Volební místnost ve sportovní klubovně v Záluží v ulici 

První č. p. 115.

Voliči v seznamu 284

Vydané obálky 146

Odevzdané obálky 146

Volební účast v % 51,41

Platné hlasy 2 749

HlasyKandidátní listina

číslo název abs. v %

 6 ODS 5 992 55,00

 3 ANO 2011 1 397 12,82

 4 PRO Č = PRO Čelákovice 1 080 9,91

 9 FÓRUM 2018 899 8,25

 1 Čelákovičtí Patrioti s p. TOP 09 474 4,35

 8 PRO Zdraví a Sport 365 3,35

 7 KSČM 313 2,87

 2 ČSSD 202 1,85

 5 ČELAKOVANDY s p. KDU-ČSL 173 1,59

HlasyKandidátní listina

číslo název abs. v %

 6 ODS 3 786 49,72

 4 PRO Č = PRO Čelákovice 1 025 13,46

 3 ANO 2011 709 9,31

 1 Čelákovičtí Patrioti s p. TOP 09 547 7,18

 8 PRO Zdraví a Sport 457 6,00

 9 FÓRUM 2018 423 5,55

 7 KSČM 328 4,31

 2 ČSSD 215 2,82

 5 ČELAKOVANDY s p. KDU-ČSL 125 1,64

HlasyKandidátní listina

číslo název abs. v %

 6 ODS 1 790 65,11

 7 KSČM 274 9,97

 3 ANO 2011 200 7,28

 4 PRO Č = PRO Čelákovice 161 5,86

 1 Čelákovičtí Patrioti s p. TOP 09 114 4,15

 9 FÓRUM 2018 82 2,98

 8 PRO Zdraví a Sport 68 2,47

 5 ČELAKOVANDY s p. KDU-ČSL 38 1,38

 2 ČSSD 22 0,80

OKRSEK 4

Volební místnost v Základní škole v ulici Kostelní 

č. p. 457.

Voliči v seznamu 728

Vydané obálky 445

Odevzdané obálky 444

Volební účast v % 61,13

Platné hlasy 8 582

OKRSEK 7

Volební místnost v Mateřské škole v Rumunské ulici 

č. p. 1477/39.

Voliči v seznamu 1 052

Vydané obálky 562

Odevzdané obálky 562

Volební účast v % 53,42

Platné hlasy 10 763

OKRSEK 10

Volební místnost v pobočce Městské knihovny v ulici 

Zábranské č. p. 133 v Sedlčánkách.

Voliči v seznamu 648

Vydané obálky 404

Odevzdané obálky 404

Volební účast v % 62,35

Platné hlasy 8 042

HlasyKandidátní listina

číslo název abs. v %

 6 ODS 4 838 56,37

 3 ANO 2011 890 10,37

 4 PRO Č = PRO Čelákovice 866 10,09

 1 Čelákovičtí Patrioti s p. TOP 09 564 6,57

 7 KSČM 396 4,61

 8 PRO Zdraví a Sport 378 4,40

 2 ČSSD 345 4,02

 9 FÓRUM 2018 196 2,28

 5 ČELAKOVANDY s p. KDU-ČSL 109 1,27

HlasyKandidátní listina

číslo název abs. v %

 6 ODS 6 249 58,06

 4 PRO Č = PRO Čelákovice 1 311 12,18

 3 ANO 2011 1 219 11,33

 7 KSČM 594 5,52

 9 FÓRUM 2018 443 4,12

 1 Čelákovičtí Patrioti s p. TOP 09 259 2,41

 8 PRO Zdraví a Sport 255 2,37

 2 ČSSD 221 2,05

 5 ČELAKOVANDY s p. KDU-ČSL 212 1,97

HlasyKandidátní listina

číslo název abs. v %

 6 ODS 5 524 68,69

 4 PRO Č = PRO Čelákovice 930 11,56

 3 ANO 2011 450 5,60

 9 FÓRUM 2018 349 4,34

 8 PRO Zdraví a Sport 207 2,57

 7 KSČM 186 2,31

 1 Čelákovičtí Patrioti s p. TOP 09 175 2,18

 2 ČSSD 143 1,78

 5 ČELAKOVANDY s p. KDU-ČSL 78 0,97

OKRSEK 5

Volební místnost v zasedací místnosti hasičské zbroj-

nice v ulici Prokopa Holého č. p. 1664.

Voliči v seznamu 990

Vydané obálky 462

Odevzdané obálky 462

Volební účast v % 46,67

Platné hlasy 9 022

OKRSEK 8

Volební místnost v pobočce Městské knihovny 

v sídlišti V Prokopě č. p. 1349.

Voliči v seznamu 526

Vydané obálky 250

Odevzdané obálky 250

Volební účast v % 47,53

Platné hlasy 5 236

OKRSEK 11

Volební místnost v učebně č. 238 v Základní škole 

v ulici J. A. Komenského 414/7.

Voliči v seznamu 1 263

Vydané obálky 502

Odevzdané obálky 502

Volební účast v % 39,75

Platné hlasy 9 855

HlasyKandidátní listina

číslo název abs. v %

 6 ODS 5 075 56,25

 3 ANO 2011 1 176 13,03

 4 PRO Č = PRO Čelákovice 879 9,74

 9 FÓRUM 2018 456 5,05

 7 KSČM 366 4,06

 2 ČSSD 359 3,98

 8 PRO Zdraví a Sport 326 3,61

 1 Čelákovičtí Patrioti s p. TOP 09 256 2,84

 5 ČELAKOVANDY s p. KDU-ČSL 129 1,43

HlasyKandidátní listina

číslo název abs. v %

 6 ODS 2 592 49,50

 4 PRO Č = PRO Čelákovice 1 179 22,52

 3 ANO 2011 514 9,82

 7 KSČM 269 5,14

 2 ČSSD 225 4,30

 9 FÓRUM 2018 148 2,83

 1 Čelákovičtí Patrioti s p. TOP 09 122 2,33

 8 PRO Zdraví a Sport 120 2,29

 5 ČELAKOVANDY s p. KDU-ČSL 67 1,28

HlasyKandidátní listina

číslo název abs. v %

 6 ODS 4 818 48,89

 4 PRO Č = PRO Čelákovice 1 335 13,55

 3 ANO 2011 1 066 10,82

 1 Čelákovičtí Patrioti s p. TOP 09 901 9,14

 9 FÓRUM 2018 603 6,12

 7 KSČM 523 5,31

 2 ČSSD 269 2,73

 8 PRO Zdraví a Sport 196 1,99

 5 ČELAKOVANDY s p. KDU-ČSL 144 1,46

JAK JSME VOLILI V JEDNOTLIVÝCH OKRSCÍCH MĚSTA
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VÝSLEDNÉ POŘADÍ KANDIDÁTŮ JEDNOTLIVÝCH STRAN, PODLE VÝSLEDKŮ VOLEB

Pořadí na kandidátní listině

Příjmení, jméno, titul

Mandát 
pořadí (M/č.)

Náhradník
pořadí (N/č.)

Věk
Politická

příslušnost Hlasy

 1 Janák Tomáš 44 TOP 09 327 -
 2 Mrázková Jaroslava Ing. 40 BEZPP 234 -
 3 Petrtýlová Jitka Ing. 39 BEZPP 232 -
 4 Vlach Vladimír 56 BEZPP 241 -
 5 Rasochová Jitka Ing. MBA 53 BEZPP 203 -
 6 Špaček Jaroslav 75 TOP 09 289 -
 7 Bošková Věra 55 BEZPP 189 -
 8 Šanda Martin Mgr. 42 TOP 09 197 -
 9 Čulík Miloslav Ing. 37 BEZPP 218 -
10 Pencová Andrea Bc. DiS. 41 BEZPP 207 -
11 Pásková Petra Mgr. 37 BEZPP 181 -
12 Chalupa Pavel Bc. 27 TOP 09 163 -
13 Keřtof Petr 52 BEZPP 182 -
14 Roubková Paurová Šárka MUDr. 54 BEZPP 309 -
15 Urban Jan Bc. 45 BEZPP 187 -
16 Rancová Blanka 29 BEZPP 162 -
17 Bača Ondřej 69 BEZPP 152 -
18 Horňáková Zuzana 37 BEZPP 138 -
19 Procházková Monika 33 BEZPP 156 -
20 Macháček Martin 56 BEZPP 139 -
21 Mikešová Blanka 54 BEZPP 131 -

1 – Čelákovičtí Patrioti s podporou TOP 09                                Platné hlasy celkem: 4 237

Pořadí na kandidátní listině

Příjmení, jméno, titul

Mandát 
pořadí (M/č.)

Náhradník
pořadí (N/č.)

Věk
Politická

příslušnost Hlasy

 1 Tichá Zdeňka PhDr. 47 BEZPP 703 M
 2 Kratochvíl Jiří Ing. 37 BEZPP 564 N/1
 3 Karlová Sabina Ing. 31 BEZPP 528 N/3
 4 Frantík Jan Ing. 36 BEZPP 487 N/4
 5 Stuchlík Pavel Ing. 60 BEZPP 556 N/2
 6 Bukač Miloš Mgr. 64 BEZPP 803 M
 7 Tichý Marek Ing. arch. 47 BEZPP 571 M
 8 Reimont Martin 59 BEZPP 457 N/5
 9 Uhrová Michaela 36 BEZPP 549 N/6
10 Krejcar Tomáš 54 BEZPP 428 N/7
11 Šíma Pavel 71 BEZPP 424 N/8
12 Klicpera Bohumil Ing. 64 BEZPP 496 N/9
13 Kadleček Václav Ing. 64 BEZPP 470 N/10
14 Pitková Lenka Mgr. 48 BEZPP 441 N/11
15 Vobecký Milan 45 BEZPP 431 N/12
16 Uhlíř Karel 59 BEZPP 457 N/13
17 Tichý Miroslav Bc. 56 BEZPP 412 N/14
18 Rikl Aleš Ing. 51 BEZPP 520 N/15
19 Hořejší Petr 53 BEZPP 431 N/16
20 Tuček Petr 62 BEZPP 420 N/17
21 Hladíková Lenka 48 BEZPP 381 N/18

4 – PRO Č = PRO Čelákovice                                            Platné hlasy celkem: 10 529

Pořadí na kandidátní listině

Příjmení, jméno, titul

Mandát 
pořadí (M/č.)

Náhradník
pořadí (N/č.)

Věk
Politická

příslušnost Hlasy

 1 Bařina Petr 69 ČSSD 244 -
 2 Knobová Veronika RNDr. 30 ČSSD 205 -
 3 Kučera Martin 44 BEZPP 190 -
 4 Barták Jan JUDr. 71 BEZPP 151 -
 5 Hájek Pavel 58 BEZPP 173 -
 6 Tangl Stanislav Ing. 62 BEZPP 170 -
 7 Knob Vilibald Ing. 58 BEZPP 202 -
 8 Bartošová Jana 77 BEZPP 147 -
 9 Choura Luboš 37 BEZPP 164 -
10 Trafinová Kateřina 40 BEZPP 127 -
11 Kaucký Petr Ing. 69 ČSSD 127 -
12 Bařinová Alena 60 BEZPP 124 -
13 Švestka Vladislav 51 BEZPP 130 -
14 Kaucká Petra Mgr. et Mgr. 31 BEZPP 137 -
15 Přibáň Václav 64 BEZPP 141 -
16 Najbrt Vladimír 65 BEZPP 115 -
17 Doubrava Lucie 41 BEZPP 113 -
18 Podhorský Roman 46 BEZPP 127 -
19 Tůmová Helena 58 BEZPP 96 -
20 Dvořák Michal 25 BEZPP 107 -
21 Bařina Filip 25 BEZPP 99 -

2 – ČSSD                                                                                        Platné hlasy celkem: 3 089

Pořadí na kandidátní listině

Příjmení, jméno, titul

Mandát 
pořadí (M/č.)

Náhradník
pořadí (N/č.)

Věk
Politická

příslušnost Hlasy

 1 Machálková Hana 74 KDU-ČSL 130 -
 2 Dvořáková Adéla 41 BEZPP 99 -
 3 Holubová Milena 63 KDU-ČSL 96 -
 4 Skalická Melánia MUDr. 72 BEZPP 148 -
 5 Ježková Hana MUDr. 57 BEZPP 186 -
 6 Gűntherová Zdeňka 43 BEZPP 59 -
 7 Žáková Marie 70 BEZPP 60 -
 8 Ivičičová Věra 56 BEZPP 52 -
 9 Špírková Anna 55 KDU-ČSL 59 -
10 Fantíková Alena 44 BEZPP 56 -
11 Dolanská Hana 46 BEZPP 48 -
12 Zumrová Štefania 66 BEZPP 50 -
13 Hrubá Veronika 34 BEZPP 47 -
14 Rollová Veronika 33 BEZPP 34 -
15 Kejmarová Veronika 25 BEZPP 54 -
16 Jánská Mária 77 BEZPP 31 -
17 Hrzánová Jana 72 KDU-ČSL 34 -
18 Ulipová Eva 39 BEZPP 49 -
19 Kočvarová Petra Mgr. 35 BEZPP 40 -
20 Nims Lucie Mgr. DiS. 33 BEZPP 63 -
21 Málková Lucie 36 BEZPP 36 -

5 – ČELAKOVANDY s podporou KDU-ČSL                                 Platné hlasy celkem: 1 431

Pořadí na kandidátní listině

Příjmení, jméno, titul

Mandát 
pořadí (M/č.)

Náhradník
pořadí (N/č.)

Věk
Politická

příslušnost Hlasy

 1 Bajer Martin Ing. 44 ANO 2011 607 M
 2 Štěrba Roman doc. Dr. Ing. 46 ANO 2011 562 N/1
 3 Skalický Marek Mgr. 47 BEZPP 629 M
 4 Choura Miloš Ing. 64 ANO 2011 535 N/2
 5 Prokůpek Jan 44 BEZPP 488 N/4
 6 Křížová Radka 43 BEZPP 476 N/5
 7 Slovák Petr 70 BEZPP 449 N/6
 8 Lisa Václav Ing. 49 BEZPP 463 N/7
 9 Novotný Michal 46 BEZPP 447 N/8
10 Flekač Martin 30 BEZPP 506 N/3
11 Ivičič Miroslav 67 BEZPP 431 N/9
12 Budil Jiří 54 BEZPP 418 N/10
13 Kratochvíl Tomáš DiS. 42 BEZPP 421 N/11
14 Holcman František 39 ANO 2011 427 N/12
15 Vlach Libor 47 BEZPP 411 N/13
16 Maršík Dušan 39 BEZPP 414 N/14
17 Bajerová Ilona Ing. 44 BEZPP 420 N/15
18 Krejčíř Miroslav 68 BEZPP 375 N/16
19 Forejt Václav 56 BEZPP 372 N/17
20 Chourová Valentýna 25 BEZPP 350 N/18
21 Prokůpek Kryštof 41 BEZPP 334 N/19

3 – ANO 2011                                                                                 Platné hlasy celkem: 9 535

Pořadí na kandidátní listině

Příjmení, jméno, titul

Mandát 
pořadí (M/č.)

Náhradník
pořadí (N/č.)

Věk
Politická

příslušnost Hlasy

 1 Pátek Josef Ing. 37 ODS 3 149 M
 2 Studnička Petr Ing. PhD. 35 ODS 2 961 M
 3 Volfová Jarmila 71 ODS 2 699 M
 4 Holzman Ondřej Bc. 25 BEZPP 2 689 M
 5 Opa Miroslav Ing. Ph.D. 45 ODS 2 683 M
 6 Chourová Jindra Mgr. 64 BEZPP 2 741 M
 7 Kabát Petr 71 ODS 2 662 M
 8 Kužílek Aleš 39 ODS 2 705 M
 9 Reisiegelová Markéta Ing. 44 BEZPP 2 659 M
10 Spilka Martin 32 BEZPP 2 661 M
11 Hanzl Jiří 49 BEZPP 2 666 M
12 Vondráčková Jana 49 BEZPP 2 642 M
13 Jindřich Pavel 45 BEZPP 2 618 M
14 Přívozníková Milena 43 BEZPP 2 614 M
15 Ottl Nikola 27 BEZPP 2 567 M
16 Douděrová Kamila Ing. arch. 38 BEZPP 2 658 M
17 Ježek Jakub Ing. 35 BEZPP 2 576 N/1
18 Chrůmová Lucie 41 BEZPP 2 519 N/2
19 Fokt Michal 41 BEZPP 2 410 N/3
20 Bouška Ondřej 47 ODS 2 344 N/4
21 Šikl Milan 71 BEZPP 2 319 N/5

6 – ODS                                                                                        Platné hlasy celkem: 55 542



listopad 2018 / 7

zprávy z radnice

Pořadí na kandidátní listině

Příjmení, jméno, titul

Mandát 
pořadí (M/č.)

Náhradník
pořadí (N/č.)

Věk
Politická

příslušnost Hlasy

 1 Grygarová Lenka Mgr. 50 BEZPP 309 -
 2 Duník Vladimír 61 KSČM 322 -
 3 Sapíková Eliška 22 BEZPP 236 -
 4 Švejdová Jitka 23 BEZPP 217 -
 5 Mucha Milan 61 BEZPP 233 -
 6 Procházka Antonín 75 KSČM 205 -
 7 Kadeřávek Josef Ing. 70 KSČM 219 -
 8 Princová Marie 71 BEZPP 191 -
 9 Volfová Hana 60 KSČM 221 -
10 Kajaba Petr 20 BEZPP 192 -
11 Masár Július 70 KSČM 201 -
12 Kahounová Ivana 57 KSČM 208 -
13 Anděl Jiří 72 KSČM 186 -
14 Zikmundová Lenka 45 KSČM 196 -
15 Antošová Jindřiška 40 KSČM 189 -
16 Spálenka Ladislav 57 KSČM 184 -
17 Záveská Olga 36 BEZPP 182 -
18 Samková Eva 70 KSČM 173 -
19 Nová Antonie 74 BEZPP 170 -
20 Rancová Alena 72 KSČM 166 -
21 Lisa Bohumil 76 KSČM 162 -

7 – KSČM                                                                                       Platné hlasy celkem: 4 362

Pořadí na kandidátní listině

Příjmení, jméno, titul

Mandát 
pořadí (M/č.)

Náhradník
pořadí (N/č.)

Věk
Politická

příslušnost Hlasy

 1 Petříček Petr Ing. CSc. 66 BEZPP 210 -
 2 Štibinger Vladimír 67 BEZPP 207 -
 3 Ryneš Jaroslav Ing. 67 BEZPP 372 -
 4 Michaliková Renáta 45 BEZPP 204 -
 5 Holub Pavel 51 BEZPP 114 -
 6 Křenková Alena Mgr. PhD. 33 BEZPP 115 -
 7 Braniš Jaroslav 53 BEZPP 178 -
 8 Machačka Pavel 50 BEZPP 107 -
 9 Prokopovičová Zuzana 36 BEZPP 130 -
10 Housar David 35 BEZPP 114 -
11 Pařízek Miroslav 43 BEZPP 149 -
12 Šenfeld Radko 43 BEZPP 101 -
13 Kleman Ladislav 64 BEZPP 93 -
14 Vobořil Václav 39 BEZPP 95 -
15 Matouš Karel Ing. 70 BEZPP 94 -
16 Lexa Lubomír 65 BEZPP 106 -
17 Rudolf Miroslav 49 BEZPP 106 -
18 Machačka Vojtěch 26 BEZPP 92 -
19 Mrňavý Jiří 54 BEZPP 98 -
20 Pokorný Tomáš 49 BEZPP 84 -
21 Ryneš Jan 27 BEZPP 133 -

8 – PRO Zdraví a Sport                                                                 Platné hlasy celkem: 2 902

Pořadí na kandidátní listině

Příjmení, jméno, titul

Mandát 
pořadí (M/č.)

Náhradník
pořadí (N/č.)

Věk
Politická

příslušnost Hlasy

 1 Čílová Eva Ing. 48 BEZPP 328 -
 2 Petřík Petr RNDr. Ph.D. 42 LES 346 -
 3 Leypold-Iglo Matěj 39 BEZPP 230 -
 4 Číla Ladislav Ing. 51 BEZPP 273 -
 5 Kozelský Tomáš Ing. 38 BEZPP 238 -
 6 Čapek Adam 21 BEZPP 223 -
 7 Jareš Petr 54 BEZPP 229 -
 8 Žilák Pavel Ing. Ph.D. 37 BEZPP 233 -
 9 Kořínek Jiří Ing. 71 BEZPP 221 -
10 Melichar Radek Mgr. et Mgr. 41 BEZPP 216 -
11 Knob Vilibald PaedDr. 83 BEZPP 278 -
12 Fišera Pavel Ing. 42 BEZPP 206 -
13 Topinka Jan Ing. CSc., DSc. 63 BEZPP 223 -
14 Neumanová Alena Ing. 60 BEZPP 181 -
15 Leypold-Iglo Miroslav 69 BEZPP 191 -
16 Srb Václav 35 BEZPP 186 -
17 Palaščáková Špringrová Ingrid PhDr. Ph.D. 45 BEZPP 258 -
18 Hladík Jan 30 BEZPP 185 -
19 Šebestová Věra 40 BEZPP 181 -
20 Stehnová Veronika 21 BEZPP 176 -
21 Vobecká Miluše 70 BEZPP 158 -
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VÝSLEDNÉ POŘADÍ KANDIDÁTŮ JEDNOTLIVÝCH STRAN Volební okrsky – seznam ulic
OKRSEK č. 1

Pro ulice: Alej Jiřího Wolkera, Dělnická, Chodská, Jaselská, Jilmová, Kři-

žíkova, Květinová, Lidická, Lísková, Miroslava Maška, Pod Přerovskou 

cestou, Polská, Pražská, Přístavní, Ruská, Šípková, Táboritská, Trnková, 

U Hájku, U Hřiště, U Labe, U Mostu, V Lukách, Zahradní, Zdeňka Austa, 

Žižkova, 28. října.

OKRSEK č. 2

Pro ulice: B. Němcové, Čelakovského, Dobrovského, Družstevní, Dvořá-

kova, J. Nerudy, J. Zacha, Jungmannova, K Bílému vrchu, Karla Otty, Ko-

zovazská, Krajní, Lipová, Majakovského, Mochovská, Na Požárech, Příční, 

Rooseveltova, Třebízského, Václava Kálika, Zárubova.

OKRSEK č. 3

Pro ulice: Boženy Koutníkové, Bratří Čapků, Bratří Petišků, Dr. Baizy, 

Dr. Čihákové, H. Kvapilové, Havlíčkova, J. Zeyera (747/5, 895/1, 901/15, 

923/4, 948/7, 970/13, 972/3, 989/11, 999/9, 1023/16, 1034/20, 1042, 

1044, 1095/18, 1166, 1167/14, 1212/17, 1214/8, 1262/12, 1506, 1611), 

Jana Kamaráda, Jiráskova, Masarykova, P. Bezruče, Palackého, Petra Ji-

lemnického, Pod Skalkou, S. K. Neumanna, Svatopluka Čecha, U Podjez-

du, U Potoka, V Rybníčkách, Vašátkova.

OKRSEK č. 4

Pro ulice: Bratří Vlasáků, Dukelská, Fügnerova, Husova, Jaroslava Krucké-

ho, Jiřinská, Kaplánkova, Kollárova, Kostelní, Matěje Červenky, Na Hrád-

ku, Rybářská, Sedláčkova, Sukova, U Kovárny, U Stabenovky, U Zdyma-

del, V Nedaninách, Ve Skále, Ve Vrbí.

OKRSEK č. 5

Pro ulice: B. Smetany, Krátká, Na Švihově, Prokopa Holého, Rumunská 

(1446/14, 1447/13, 1448/12, 1486/18, 1487/17, 1488/16), Sokolovská.

OKRSEK č. 6

Pro ulice: Na Nábřeží, Na Stráni, U Kapličky.

OKRSEK č. 7

Pro ulice: J. Zeyera (1474/29, 1475/30), Průmyslová, Rumunská (1437/20, 

1438/21, 1449/9, 1450/8, 1451/7, 1452/6, 1453/5, 1454/4, 1455/3, 

1456/2, 1457/38, 1458/37, 1459/36, 1460/35, 1461/34, 1462/33, 1463/32, 

1464/31), Spojovací, Volmanova.

OKRSEK č. 8

Pro sídliště V Prokopě.

OKRSEK č. 9

Pro ulice: Cihelna, Ke Strážnímu domku, Čtvrtá, Druhá, Haškova, K. Brab-

ce, Mstětická, Na Radosti, Pátá, První, Třetí, U Tratě, V Zahrádkách, Vo-

řechovka, Zálužská.

OKRSEK č. 10

Pro ulice: Bezejmenná, Čelákovská, U Dubu, U Studánky, Pavla Ježdíka, 

Ferlesova, Františka Chvátliny, Fučíkova, Josefa Klicpery, K Borku, Ke 

Křížku, Komenského, Matěje Koštíře, Mírové náměstí, Na Hrázi, Na Pa-

loučku, Na Plácku, Na Vošverku, Na Výsluní, Pavla Ježdíka, Pod Mlejn-

kem, Průběžná, Před Labem, Smetanova, U Mlýnské strouhy, U Přívozu, 

Za Labem, Za Školou, Zábranská, Zájezd.

OKRSEK č. 11

Pro ulice: Hybešova, J. A. Komenského, náměstí 5. května, sady 17. listo-

padu, Stankovského, Zátiší, Vančurova.

NA VEŘEJNÉ USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC

v Kulturním domě

 Termín bude zveřejněn týden před zasedáním

na úřední desce města a na webových stránkách města.

pozvánka
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zprávy z radnice

o čem jednali zastupitelé a radní města

Dotace města

Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí 

individuální dotace níže uvedenému žadate-

li a schválilo uzavření příslušné veřejnoprávní 

smluvy:

n  Tenisovému klubu Čelákovice, spolek, 

(SML/2018/240/DI-SPP6), 300 000 Kč – na 

náklady spojené s rekonstrukcí povrchu tré-

ninkové zdi a dětského tenisového hřiště ve 

sportovním areálu U Kapličky.

Neposkytnutí daru

Zastupitelstvo města neschválilo poskytnutí 

daru ve výši 49 500 Kč organizaci Domácí hos-

pic Nablízku, z. ú., Lysá nad Labem.

Finanční záležitosti

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opat-

ření – změnu rozpočtu města Čelákovic 2018 

č. 14.

Výběr z usnesení ZM č. 26–27/2018.

Podmínky pro pronájem při adventních trzích 

2018

Rada města schválila text vzorové smlouvy na 

rok 2018 o nájmu prodejního místa v souvislosti 

s konáním adventních trhů, a to ve verzi č. 1 – 

pronájem stánkového místa v sektoru A, verzi 

č. 2 – pronájem stánkového místa v sektoru B 

a B1, verzi č. 3 – pronájem stánkového místa 

v sektoru C, D, E, F, G. Celková cena dle smlou-

vy o nájmu prodejního místa je stanovena pro 

stánková místa v sektoru A s možností odběru 

el. energie na 1 100 Kč, v sektoru B s možností 

odběru el. energie na 600 Kč, v sektoru B, B1 

bez možnosti odběru el. energie na 500 Kč, 

v sektoru C, D, E, F, G bez možnosti odběru 

el. energie na 1 000 Kč.

K těmto smlouvám Rada města svěřila působ-

nost ve věci jejich uzavírání starostovi a mís-

tostarostovi I a působnost ve věci odstoupení 

od smluv Městské policii Čelákovice.

ČOV Čelákovice

Radní rozhodli o výběru pro město nejvhodnější 

nabídky na plnění podlimitní veřejné zakázky na 

stavební práce „ČOV Čelákovice – strojně tech-

nologické úpravy biologického stupně a zahuš-

tění kalu – II. etapa“, a to spol. s r. o. KUNST 

v ceně 4 270 675,64 Kč včetně DPH, zároveň 

schválili i příslušnou smlouvu o dílo.

Dotace města

Rada města rozhodla o poskytnutí individuál-

ní dotace níže uvedenému žadateli a schválila 

uzavření příslušné veřejnoprávní smluvy:

n  Spolku pro varhanní hudbu (SML/2018/233/

DI-SPR16), 20 000 Kč – na náklady spojené 

s pořádáním koncertu k 100. výročí vzniku re-

publiky dne 7. 10. 2018 v Husově sboru v Če-

lákovicích.

Oprava části Sedláčkovy ulice

Rada města schválila uzavření a text smlouvy 

o dílo mezi městem Čelákovice a 1. SčV, a. s., 

jako zhotovitelem na plnění veřejné zakázky na 

stavební práce s názvem „Čelákovice – oprava 

části ulice Sedláčkovy »ke dráze«“ v celkové 

ceně 2 041 122,14 Kč včetně DPH.

Přejímání nálezů

Radní pověřili Městskou policii Čelákovice přejí-

máním nálezů ve smyslu ustanovení směrnice č. 

I/5/2018 o postupu výkonu agendy ztrát a nále-

zů nalezených na území obce Čelákovice. 

Finanční záležitosti

Rada města vzala na vědomí rozbor hospodaře-

ní města Čelákovic za období 1. 1. – 30. 6. 2018, 

rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami 

rozpisu rozpočtu města 2018 v rámci para-

grafů č. 2212 a 5311 provedené k 31. 7. 2018 

a č. 3399 provedené k 31. 8. 2018.

Dále Rada města schválila rozpočtová opatření 

– změny rozpočtu města Čelákovic 2018 č. 12, 

13, 15 a 16.

TJ Spartak Čelákovice, z. s. 

Rada města prominula odvod za porušení rozpoč-

tové kázně ve výši 49 500 Kč uložený platebním 

výměrem č. 17/2017 vydaným odborem finanč-

ním a plánovacím Městského úřadu Čelákovice.

Nároží Sedláčkovy a Kollárovy ulice

Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo 

mezi městem Čelákovice a DIS Praha, s. r. o., 

jako zhotovitelem na plnění veřejné zakázky ma-

lého rozsahu s názvem „Chodníky u studny na 

nároží Sedláčkova – Kollárova“, v celkové ceně 

594 105,24 Kč včetně DPH.

Kotelna K 109

Rada města schválila uzavření a text smlou-

vy mezi městem Čelákovice a Energocentrem 

Plus, s. r. o., jako zhotovitelem na plnění veřejné 

zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice 

– Měření a regulace kotelny K 109“, v celkové 

ceně 156 634,50 Kč včetně DPH.

Opravy vodovodu v ulici Čelakovského

Rada města schválila uzavření a text smlouvy 

o dílo mezi městem Čelákovice a 1. SčV, a. s., 

jako zhotovitelem na plnění veřejné zakázky 

na stavební práce s názvem „ul. Čelakovského 

– Výměna části vodovodu v havarijním stavu“, 

v celkové ceně 752 474,27 Kč včetně DPH.

Dostavba ZŠ v Kostelní ulici

Radní schválili zadávací dokumentaci podlimit-

ní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 

„Dostavba Základní školy v Kostelní ulici v Čelá-

kovicích“ a zadávací dokumentaci veřejné zakáz-

ky malého rozsahu skupiny C na stavební práce 

s názvem „Čelákovice – záchranný archeologický 

výzkum v areálu ZŠ Čelákovice, Kostelní 457, pří-

spěvková organizace“, jejíž zadávací řízení uložili 

vedoucí odboru správy majetku a investic zahájit.

Sídlo spolku

Radní nesouhlasili s umístěním sídla spolku – 

Český svaz chovatelů, z. s., Základní organiza-

ce Čelákovice, do objektu v majetku města na 

adrese Kostelní 22/21, Čelákovice.

Žaloba na určení vlastnictví mostku

Rada města rozhodla o podání žaloby na určení 

vlastnictví mostku v části obce Sedlčánky – Zá-

jezd vedoucího přes vodní tok Výmolu k přísluš-

nému soudu a uložila vedoucímu odboru orga-

nizačního zahájit příslušné kroky.

Komise města

Rada města zrušila komisi pro přípravu turnaje 

v jokgu s účinností k 5. 10. 2018.

Dopravní opatření na Mochovské ulici

Radní sválili uzavření a text smlouvy o dílo mezi 

městem Čelákovice a DIS Praha, s. r. o., jako 

zhotovitelem na plnění veřejné zakázky malé-

ho rozsahu s názvem „Mochovská – dopravní 

opatření“, v celkové ceně 1 007 200,51 Kč včet-

ně DPH. 

Výběr z usnesení RM č. 18–24/2018.

-dv-

Možnost parkovat
u Kovohutí končí

Posledním listopadovým dnem končí mož-

nost parkování na dočasném parkovišti 

u Kovohutí. S ohledem na dokončení prací 

v rámci stavby „Optimalizace trati Lysá nad La-

bem – Praha-Vysočany, 2. stavba – I. část žst. 

Čelákovice“ schválili radní výpověď a ukonče-

ní nájemní smlouvy se společností HEIM Trade 

SE, díky které bylo pro občany města po dobu 

realizace stavby zřízeno u průmyslového areálu 

Kovohutí v Křižíkově ulici dočasné parkoviště 

pro více než 100 vozů. Odstranění příslušného 

dopravního značení proběhne do pátku 30. lis-

topadu 2018. Od 1. prosince 2018 již tuto plo-

chu nebude mít město Čelákovice v nájmu.

odbor správy majetku a investic

Parkoviště u Kovohutí. Foto: -dv-
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Přivítáni do života byli
v sobotu 13. října 2018

tito noví občánci města Čelákovic

Matyáš Zita, Jan Kazda, Elena Dovole,

Jana Bačová, Maxim Šmidlík, Adam Strejc, Ema Kořínková, Helena Kolenská,

Karolína Richterová, Lukáš Novotný, Sam Vavera, Matěj Jasan Weiss, Nina Hudcová 

a Zdeněk Schütz. Foto: Jiří Suchý

n ODS

Vážení spoluobčané,

děkujeme vám za silný mandát, který jsme od vás získali v letošních ko-

munálních volbách. Tento výsledek je pro nás dobrým vysvědčením naší 

práce, ale zároveň neskutečně velkým závazkem do budoucna. Nechce-

me svůj mandát promarnit. Chceme realizovat projekty, na které je tato 

politická síla nezbytná. Jsme připraveni i nadále s vámi intenzivně komu-

nikovat a ještě více konzultovat rozvoj a život ve městě, abyste se i na-

dále cítili tak, že město Čelákovice řídíte s námi. Těšíme se na budoucí 

spolupráci.

S úctou jménem Místního sdružení ODS Čelákovice

Josef Pátek, předseda, Petr Studnička, místopředseda

n ANO 2011

Děkuje všem občanům, kteří přišli k volbám a svým hlasem přispěli k vo-

lebním výsledkům do zastupitelstva našeho města. Zvláště děkujeme těm, 

kteří volili naše hnutí nebo naše kandidáty a umožnili nám získat dva man-

dáty v zastupitelstvu. Velmi si vážíme vaší podpory a důvěry.

Martin Bajer, předseda MO ANO 2011 Čelákovice

n Fórum 2018

Vážení spoluobčané, děkujeme za vaši podporu ve volbách!

Také my jsme si přáli, stejně jako mnoho voličů, aby nastala změna ve 

vedení našeho města, protože názorová pestrost je základem demokra-

cie. Předvolební kampaň bohužel provázely neférové kroky jako placená 

inzerce pro volební subjekty na posledních stranách Zpravodaje a na 

předních stranách téhož periodika rekapitulace úspěchů současného ve-

dení (včetně nového nádraží – akce SŽDC). Gratulujeme nově zvoleným 

zastupitelům a přejeme jim mnoho úspěchů v prosazování jejich progra-

mu. Program našeho nového uskupení Fórum 2018 zčásti převzaly i vítěz-

né strany, a tak se můžeme těšit na měření ovzduší nebo na městského 

zahradníka. Volbami samozřejmě naše činnost nekončí a i nadále se mů-

žete na nás obracet přes www.celakovickeforum.cz.

Eva Čílová a Petr Petřík, za Fórum 2018

n KSČM Čelákovice

Vážení spoluobčané,

děkujeme vám za vaše hlasy pro kandidáty Komunistické strany Čech 

a Moravy ve volbách do zastupitelstva našeho města.

I přes vaši podporu jsme bohužel neobhájili náš mandát zastupitele města, 

což byl náš cíl. I přesto, že nebudeme mít možnost přímo ovlivňovat čin-

nost nového zastupitelstva, chtěli bychom se v mezích možností pokusit 

prosazovat priority našeho volebního programu. Uvítáme případnou spo-

lupráci s vámi na akcích naší organizace.

výbor Městské organizace KSČM Čelákovice

n Čelákovičtí Patrioti s podporou TOP 09 a Koruny České

Jménem volebního subjektu Čelákovičtí Patrioti s podporou TOP 09 a Ko-

runy České tímto srdečně děkujeme voličům, kteří nám dali ve volbách 

svůj hlas.

Tomáš Janák

n Čelakovandy s podporou KDU-ČSL

Jménem volební strany Čelakovandy s podporou KDU-ČSL bych chtě-

la poděkovat všem voličům za projevenou důvěru a 1 431 odevzdaných 

hlasů, díky kterým jsme získaly 1,48% podíl z celkového počtu 96 387 

hlasů. Přestože jsme se, stejně jako před čtyřmi lety, do Zastupitelstva 

města neprobojovaly a nezískaly zastupitelský mandát, upřímně přeji 

nově zvoleným zastupitelkám a zastupitelům mnoho úspěchů při výkonu 

jejich funkce. Zároveň si velmi vážím nabídky vítězného volebního subjek-

tu ODS, který nás kontaktoval po proběhnuvších komunálních volbách, 

ve věci další spolupráce při řízení města Čelákovic ve volebním období 

2018–2022. Je to pro nás nabídka zavazující a jsme připraveny ji naplnit 

dle nejlepšího vědomí a svědomí. Jsem si vědoma skutečnosti, že tato 

velkorysost by s ohledem na jednoznačný výsledek voleb a silný man-

dát ODS nemusela být vůbec nabídnuta. Do roku 2022 přeji samosprávě 

města Čelákovic jen to dobré a radost z rozkvětu našeho města. Věřím, že 

některé z našich priorit se nám podaří společným úsilím zrealizovat.

Hana Machálková, 

lídryně kandidátky Čelakovandy a předsedkyně MO KDU-ČSL Čelákovice

volby – poděkování
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POŠKOZENÁ FASÁDA

Ve čtvrtek 4. října v 8.45 hod. spatřila hlídka MP 

Čelákovice na náměstí 5. května dodávkové vo-

zidlo s logem PPL, jak se otáčí ve spodní části 

náměstí u domu č. p. 112/2. Při tomto manévru 

řidič narazil zadní částí vozu do rohu uvedeného 

domu. Poté odjel do Sedláčkovy ulice, kde asi po 

50 m zastavil k další vykládce. Zde hlídka řidiči 

oznámila, že poškodil fasádu domu. Řidič řekl, že 

si je toho vědom a že souhlasí s úhradou vzniklé 

škody. Hlídka pořídila fotodokumentaci poškoze-

ní domu a vozidla, které škodu způsobilo. 

OPRAVA VOZIDLA

V pátek 5. října v 13.24 hod. přijala hlídka MP 

Čelákovice oznámení, že na parkovišti před 

obytným domem někdo delší dobu opravuje 

auta a dělá u toho velký hluk. Hlídka zde za-

stihla muže rumunské národnosti, jenž předešlý 

den poškodil při vyjíždění z parkovacího místa 

dvě vozidla. Uvedl, že opravuje poškozená mís-

ta na vozidle. Hluk vznikl pouze při pokládání 

momentových klíčů na zem.

SLOUPEK

Ve středu 10. října v 14.26 hod. telefonicky 

oznámil občan, že před trafikou došlo k malé 

dopravní nehodě, když řidič osobního vozidla 

přehlédl betonový sloupek a poškodil ho. Hlídka 

vše zdokumentovala a informovala pracovníka 

Technických služeb. Protože škoda vznikla na 

vozidle s havarijním pojištěním, požádal řidič 

o přivolání Policie ČR.

OPILÝ NÁVŠTĚVNÍK

V pátek 12. října v 2.45 hod. oznámila obsluha 

jedné herny v Čelákovicích, že za vstupními 

dveřmi herny sedí opilý muž a nechce odejít, 

přestože obsluha chtěla již podnik uzavřít. Hlíd-

ka MP muže probudila a vyzvala ho, aby místo 

opustil. Ten výzvy uposlechl, s hlídkou komuni-

koval a svěřil se, že má rodinné problémy.

NÁSILÍ

V neděli 14. října v 21.10 hod. oznámila recepční 

hotelu CMC, že v jednom z pronajímaných po-

kojů je velký hluk a že prý nějaký muž bije svou 

přítelkyni. Hlídka MP poznala údajně poškoze-

nou ženu; ta uvedla, že byla napadena přítelem 

a ten že byt již opustil. Žena uvedla, že incident 

nechce oznámit, a odmítla lékařské ošetření.

ODCHYT PEJSKA

V úterý 16. října ve 20.15 hod. obdržela hlídka 

MP telefonické oznámení od zaměstnance jed-

noho obchodního řetězce, že na parkovišti u ob-

chodu je přivázán černý pes. Hlídka labradora 

převezla do kotce Sboru dobrovolných hasičů 

Čelákovice. Ve 20.45 hod. hlídka přijala ozná-

mení o ztrátě psa černé barvy. Bylo potvrzeno, 

že jde o odchyceného psa, a majitelka si ho 

později převzala.

V př ípadě  potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

střípky z činnosti 
městské policie

pronájem obecního bytu

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

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

nijak omezen.

PROKOPA HOLÉHO Č. P. 1400, BYT Č. 6, ČE-

LÁKOVICE

Byt č. 6 o velikosti 2+1 o celkové ploše 

54,36 m2 (započitatelná plocha 51,97 m2 – sklep 

je započten ½ plochy), sestávající z těchto pro-

stor: 1. pokoj 14,49 m2, 2. pokoj 13,44 m2, ku-

chyň 13,65 m², předsíň 2,90 m2, koupelna + WC 

4,34 m2, spíž 0,76 m², sklep 4,78 m2.

Byt je situovaný ve 3. podlaží dvouvchodového 

čtyřpodlažního cihlového domu s mansardovou 

střechou. Vytápění a dodávka teplé vody jsou 

zajištěny ze systému CZT. Výše nájemného je 

minimálně 5 197 Kč měsíčně (100 Kč/m2 a mě-

síc) a je předmětem nabídky (jedná se pouze 

o nájemné, bez záloh na služby).

Nabídky se předkládají v zalepené neprů-

hledné obálce označené nadpisem: Proná-

jem bytu č. 6, Prokopa Holého č. p. 1400, 

Čelákovice.

Byt si lze prohlédnout po domluvě s pracov-

nicí Q-BYTu pí Vorlíčkovou, tel.: 326 996 052.

PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDEK

V obálce bude uvedena jednoznačná výše na-

bídky nájemného v korunách za byt a měsíc, 

dále závazek zájemce, že na účet města složí 

jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemné-

ho v souladu s ustanovením § 2254 občanské-

ho zákoníku a Zásadami pro pronajímání bytů 

v majetku města Čelákovic, a identifikační úda-

je zájemce (jméno, příjmení, rodné číslo, úplná 

adresa, telefonní popř. jiné spojení). Dále bude 

čestným prohlášením doložena způsobilost 

k právním úkonům, prohlášení o tom, že žadatel 

nevlastní objekt k bydlení, a prohlášení o tom, že 

není veden v Centrálním registru dlužníků ČR.

Závazný a konečný termín pro předložení na-

bídek od případných zájemců je: 

pátek 16. 11. 2018 do 10.00 hod. v podatelně 

MěÚ Čelákovice.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Vyhodnocení nabídek provede komise jmeno-

vaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny 

nabídky předložené po stanoveném termínu, 

neoznačené stanoveným způsobem, neobsa-

hující konkrétní výši nabídky nájemného v ko-

runách, neobsahující požadovaná prohlášení 

či jinak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší 

než je minimální cena nájemného uvedená 

v tomto záměru. Na základě předložených nabí-

dek sestaví komise pořadí zájemců o pronájem. 

V případě předložení více shodných nabídek 

na 1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabíd-

ky předložili, k dalšímu kolu soutěže stejným 

způsobem. Jestliže vítěz od uvažovaného 

nájmu z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nespl-

ní stanovené podmínky, bude nájem nabídnut 

dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebu-

de k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové 

řízení. 

Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do 

pěti pracovních dnů od obdržení usnesení RM 

o souhlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši trojná-

sobku měsíčního nájemného, uhradí nájemné 

a zálohy na služby za běžný měsíc ve stejném 

termínu, bude s ním uzavřena nájemní smlouva 

k předmětnému bytu na dobu určitou v době tr-

vání 2 roky. Současně budou předány klíče od 

bytu a byt bude protokolárně předán. Pokud ve 

stanoveném termínu nebude uhrazena jistota, 

nájemné a zálohy na služby za běžný měsíc, 

bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. 

V případě, že nebude k dispozici, bude vypsáno 

nové nabídkové řízení.

Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v případě 

zjevně spekulativního vývoje řízení.

Na základě petice občanů a usnesení zastupi-

telstva bude 6. listopadu od 17 hodin v Kultur-

ním domě projednáno koncepční řešení, včetně 

aktuální problematiky dopravy v Čelákovicích. 

Doprava je tím, co mnohé z nás velmi znepo-

kojuje, neboť přes značný pokrok vykazuje 

celou řadu dosud neřešených otázek. Většina 

z nás nemá žádné informace o vývoji přípravy 

obchvatu města a není jasné, jak bude řešeno 

parkování (parkovací dům atd.). Současně je 

nutné veřejně projednat připravenou koncep-

ci dopravy, která je součástí nového územního 

plánu. V koncepci dopravy, jak ji známe z mate-

riálu na internetových stránkách města, vyplývá 

několik závažných zjištění, a právě ta nás vedla 

k sepsání petice. Zásadně nesouhlasíme s na-

vrženou etapizací obchvatu a je nutné vysvětlit 

důvody navrženého zrušení obslužné komuni-

kace mezi ulicí Rooseveltovou a Mochovskou. 

Existuje příslib SŽDC vybudovat parkovací věž 

pro kola, ale není známé vůbec nic o podpoře 

cyklodopravy. Vedení města zajistilo účast zpra-

covatele Územního plánu Čelákovic a budou 

přítomni i zástupci města, se kterými mohou být 

projednány Vaše podněty. Přijďte v co největším 

počtu, aby projednání problematiky dopra-

vy bylo vyjádřením potřeb většiny obyvatel 

Čelákovic a v budoucnu byl stav dopravy od-

povídající požadavkům a potřebám moderního 

města.

Ivo Charvát, 

předseda petičního výboru

Veřejné projednání aktuální problematiky dopravy

Foto: -dv-
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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

A jde se na to!
A na co že to jdeme? No přece se vrhneme do 

víru techniky. Ve čtvrtek 18. října od 16 hodin 

jsme začali navštěvovat kurz počítačové gra-

motnosti. Za velké spolupráce czela.netu, který 

vzal na svá bedra platiti nájem počítačové tří-

dy v ZŠ Kostelní. No to je úžasné. To se nám 

ještě nestalo. Zatím musíme platit všude sami. 

A poslyšte další novinu. Tento czela.net nám 

dokonce nabídl, že by pro ty, kteří by měli zájem 

s počítačem teprve začít od piky, započal nový 

výukový kurz. Naučili byste se, co je počítač, 

jak s ním pracovat a další důležité chytrosti. 

A pozor! To pro seniory vše zdarma. Ovšem 

toto vše by se nemohlo uskutečnit, kdyby neby-

lo ochoty ředitele školy Jiřího Kyliánka k propůj-

čení počítačové učebny. A za to mu patří veliký 

dík. Takže prosím vás, kdo máte zájem, dejte 

mi vědět. Ať vím, zda s něčím takovým vůbec 

začít. Ale byla by to škoda nevyužít takové mož-

nosti.

Odejděme od chytré techniky, a cože se dělo? 

Výlet do Sobotky a na hrad Kost se podle ohla-

sů velmi vydařil. Jely nás dva autobusy a nálada 

byla bezvadná. Takže se budeme těšit na jaro, 

co říkáte? Česko-čínský festival v KD byl také 

pěkným zážitkem, tak jako beseda s gen. ing. 

Andorem Šándorem.

Další aktivity už nebudu znovu popisovat, máte 

je v minulých Zpravodajích a ve skříňce. No pro-

stě, každý den se něco děje. Můžete cvičit, učit 

se, tvořit, zabavit se. Jenom chtít.

Do e-mailů jsem vám také psala nabídku diva-

del na listopad a prosinec. V listopadu 22. nám 

nabízí divadlo Na Fidlovačce hru Ženská s čer-

Našim seniorům
Město Čelákovice pořádá ve čtvrtek 6. prosince 

od 14.00 hod. v Kulturním domě v Čelákovicích 

Vánoční setkání pro seniory našeho města. Bě-

hem odpoledne vystoupí „MUZIKA V NÁLADĚ“ 

pod řízením Zdeňka Švancara s programem 

písní lidových, ze Semaforu, z filmů a popu. 

Zájemci se mohou hlásit na odboru pro občan-

ské záležitosti (v budově radnice) nejpozději do 

5. prosince (tel.: 326 929 118, 119).

Těšíme se na vaši návštěvu!

odbor pro občanské záležitosti

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

Stolní kalendář města 
2019

Od poloviny listopadu bude možné zakoupit 

v informačním centru v Městském muzeu stolní 

kalendář města Čelákovic pro rok 2019.

Tentokrát se snímky čelákovické rodačky, gra-

fické designérky a fotografky Michaely Jindřiš-

kové.                                                              red

Č E L Á K O V I C E  2 0 1 9

poděkování

n Ráda bych touto cestou poděkovala všem 

poutníkům, kteří se zúčastnili v sobotu 6. října 

poutní mše v kapličce v Jiřině u příležitosti svát-

ku Panny Marie Růžencové. Velké poděkování 

patří také našemu panu faráři Sebastianovi, kte-

rý mši celebroval. Počasí nám přálo, a tak jako 

v loňském roce bylo setkání poutníků přijemné 

a zpestřené občerstvením, které po mši násle-

dovalo. Děkuji také všem, kteří se podíleli jak 

na výzdobě kapličky, tak na pohoštění. Budu se 

těšit za rok s vámi opět na viděnou.              AD

Poutní mše v kapličce v Jiřině. Foto: AD

tem v těle, večer písní L. Hermanové. To bude 

jistě zážitek. Koná se odpoledne od 15.00 hod., 

cena 220 Kč. Přihlaste se prosím, kdo bude mít 

zájem. Dále nám toto divadlo nabízí na prosinec 

na 9. od 15.00 hod., za 224 Kč, hru Pokoj lidem 

dobré vůle. Také na toto představení máme re-

zervaci. Dejte prosím vědět, kdo by měl zájem 

se zúčastnit. Lze také jet vlakem, ale využít re-

zervace.

Mějte se hezky a zase příště.

Anděla Nosková

Na čelákovickém náměstí se shromáždili v neděli 

28. října 2018 v dopoledních hodinách občané u pří-

ležitosti výročí vzniku samostatného československého 

státu. Foto: -dv-

n Rádi bychom touto cestou vyjádřili poděková-

ní a uznání MUDr. Svatopluku Ježkovi za péči, 

kterou poskytoval panu Zdeňku Jarošíkovi po 

celou dobu jeho dlouhodobě nepříznivého zdra-

votního stavu. Děkujeme za jeho profesionální 

péči, lidské pochopení, trpělivost a empatii. Zá-

roveň bychom chtěli připojit poděkování všem 

zaměstnancům společnosti ProMedicus Home 

Care Services, kteří zajišťovali odbornou zdra-

votní péči v domácím prostředí. Jejich služby 

založené na lidském přístupu, společně s péčí 

pana doktora Ježka, nemalou měrou přispěly 

k tomu, že se pan Jarošík do poslední chvíle cítil 

dobře a bezpečně.          

 rodina pana Jarošíka

Skupinka z autobusu č. 1. Foto: V. Joch
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VÝROČNÍ CENA MĚSTA ČELÁKOVIC 2018

Slavnostní večer 28. října spojený s předáním v pořadí již šesté Výroční ceny města Čelákovic, tentokrát za rok 

2018, a také na počest stého výročí vzniku samostatného československého státu s koncertem Orchestru Bohumíra 

Hanžlíka.

6. laureátem Výroční ceny města Čelákovic je generálporučík Jiří Baloun. Dalšími nominovanými pro rok 2018 byli 

Zdeněk Klingora, Josef Khánský, Jaroslav Špaček a komanditní společnost Vila Volman. 

Generálporučík Jiří Baloun při podpisu do pamětní knihy města.                                     Foto na stránce: Jiří Suchý

Tento rok bylo na dobročinnou tradici městem 

věnováno 36 500 Kč, a to o. p. s. Post Bellum, 

neziskové organizaci, která od roku 2001 vyhle-

dává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových 

momentů 20. století. Její činnost můžete vidět 

např. na pražské Letné v rozsáhlé sloupové 

síni pod bývalým Stalinovým pomníkem na 

multimediální výstavě „Paměť národa“, zamě-

řené na období totalit – nacismu a komunismu. 

Výstava potrvá do 9. prosince 2018. Více na 

www.postbellum.cz nebo stalin.pametnaroda.cz.
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Generálporučík Ing. Jiří Baloun, Ph.D., MSc. (*27. 3. 1961)
První zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky, vojenský představitel České republiky při NATO a EU,

držitel řady nejvýznamnějších vyznamenání.

Generálporučík Jiří Baloun se narodil dne 

27. března 1961 v Praze. Vyrůstal a žil v Sedl-

čánkách/Čelákovicích, odkud se v roce 1983 

přestěhoval do Lipníku nad Bečvou. Poté z dů-

vodu pracovních povinností žil a bydlel v něko-

lika místech v ČR a v zahraničí. Od roku 2015 

bydlí a od února 2018 je trvale hlášen opět v na-

šem městě. V roce 1982 se oženil a žije s man-

želkou Bohumilou, se kterou vychovává dnes již 

dvě dospělé děti, dceru Markétu a syna Jiřího a 

3 vnoučata. Od 1. května 2015 zastává funkci 

prvního zástupce náčelníka Generálního štábu 

Armády České republiky (GŠ AČR). Mluví plyn-

ně anglicky a mezi jeho koníčky patří sport, kul-

tura a bezmotorové létání.

V letech 1975–1979 navštěvoval Vojenské gym-

názium Jana Žižky v Opavě. Následně v letech 

1979–1983 vystudoval obor Velitelský spojovací 

na Vysoké vojenské technické škole v Liptov-

ském Mikuláši. Postgraduální studium v oboru 

Velitelsko-štábní spojovací absolvoval na Vo-

jenské akademii v Brně v letech 1989–1992. 

V letech 1992–1999 absolvoval externí doktor-

ské studium v oboru Teorie řízení na Vojenské 

akademii v Brně (od roku 1997 Univerzita obra-

ny, program Řízení a použití vojsk). V roce 2008 

dokončil ve Spojených státech amerických na 

National Defense University, National War Co-

llege ve Washingtonu roční studium programu 

Národní bezpečnostní strategie. Jako občan 

města Čelákovic je nejvýše postaveným pří-

slušníkem Armády ČR, působil na nejvyšších 

armádních postech i v zahraničí v rámci našeho 

členství v NATO a EU.

Dne 8. května 2004 byl jmenován do hodnos-

ti brigádního generála, o sedm let později byl 

jmenován do hodnosti generálmajora a u příle-

žitosti státního svátku a řádového dne 28. října 

byl v roce 2015 jmenován prezidentem České 

republiky Milošem Zemanem do hodnosti gene-

rálporučíka. Po jmenování na Pražském hradě 

generálporučík Baloun konstatoval, že „nové 

hodnosti jsou pro něj i pro kolegy nejen výjimeč-

ným oceněním práce pro příslušné složky a Čes-

kou republiku, ale zároveň i velkým závazkem do 

budoucna“.

Celý profesní život zasvětil vojenským a armád-

ním aktivitám: v letech 1983–1993 působil ve 

funkcích od velitele čety po zástupce velitele 

svazku. V letech 1994–1998 vykonával štábní 

funkce na GŠ AČR. V roce 1998 byl členem sku-

piny připravující naše zastoupení ke vstupu do 

NATO v Bruselu, kde působil až do roku 2001. 

V letech 2001–2003 byl náčelníkem Agentury 

komunikačních a informačních systémů a od 

roku 2003 do roku 2011 opět na GŠ AČR po-

stupně jako náčelník sekce velení a řízení GŠ 

AČR – bezpečnostní ředitel Ministerstva obra-

ny, ředitel sekce komunikačních a informačních 

systémů Ministerstva obrany – náčelník spo-

jovacího vojska AČR a ředitel sekce plánování 

sil Ministerstva obrany. V letech 2011–2014 

zastával funkci Vojenského představitele České 

republiky při NATO a EU v Belgii. Po ukončení 

působení se stal zástupcem náčelníka GŠ AČR 

– ředitelem Společného operačního centra Mini-

sterstva obrany (2014-2015) a poté prvním zá-

stupcem náčelníka GŠ AČR (2015–dosud).

V rámci profesní kariéry obdržel generálporučík 

Jiří Baloun, kromě jiných tato vyznamenání:

Záslužný kříž Ministerstva obrany České repub-

liky I., II. a III. stupně,

Medaili Za službu vlasti,

Medaili Za službu v ozbrojených silách České 

republiky I. stupně,

Medaili Ministerstva obrany České republiky Za 

službu v zahraničí I. a III. stupně,

Medaili Armády České republiky I., II. a III. stup-

ně,

Čestný odznak Armády České republiky Za zá-

sluhy III. stupně,

Čestný odznak Armády České republiky Přemy-

sla Otakara II. krále železného a zlatého, 

Pamětní kříž NGŠ Ozbrojených sil Slovenské 

republiky Čestný pamětní odznak 50 let NATO.

Generálporučík Jiří Baloun reprezentuje město 

Čelákovice v nejvyšších funkcích Armády Čes-

ké republiky jak v tuzemsku, tak v zahraničí 

a přispívá k šíření dobrého jména města. Od 

roku 2016 je iniciátorem účasti Armády České 

republiky a dalších složek integrovaného zá-

chranného systému při pořádání akce Vzpo-

mínka na prázdniny, která je každoročně orga-

nizována osadním výborem Sedlčánky v lokalitě 

Zájezd a jejímž je aktivním organizátorem.

navrhovatelé

Zastupitelstvo města udělilo dne 27. června 

2018 usnesením ZM č. 25/2018/4.1 Výroční 

cenu města Čelákovic 2018 generálporučíku 

Ing. Jiřímu Balounovi, Ph.D., MSc., za šíření 

dobrého jména a reprezentaci města Čelá-

kovic v nejvyšších funkcích Armády České 

republiky jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

Generálporučík Jiří Baloun. Foto: Václav Petřík

Generálporučík Jiří Baloun. Foto: Jiří Suchý 
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Pohřbívání, pohřebnictví
a hřbitovy v Čelákovicích

Pohřbívání zemřelých bylo v minulosti a je i v současnosti nejen záležitostí rodinnou, ale 

také společenskou. Vždy se řídilo dobovými zvyklostmi a pravidly, v moderních společnos-

tech pak také různými nařízeními a zákonnými opatřeními. Nejinak tomu bylo a je i v našem 

městě.

Na katastru dnešního města Čelákovic odkryly 

archeologické výzkumy pravěké hroby již z doby 

eneolitu a halštatského, laténského i římského 

období. Ze středověkého období (archeologic-

ké výzkumy vedené Jaroslavem Špačkem) byla 

objevena část kostrového pohřebiště v prostoru 

dnešní křižovatky ulic Kostelní a Husovy. Zde 

odkryté hroby byly podle průvodního materiá-

lu datovány do období 800/850 až 1200 naše-

ho letopočtu. Výbava hrobů naznačila i pohřby 

výše postavených osob – v jednom z hrobů bylo 

uloženo 11 bronzových záušnic, z nichž dvě 

byly silně zlacené. Raně středověké naleziště 

leželo také v prostoru dnešní prodejny Billa, kde 

se na přelomu let 2006 a 2007 nalezly kosterní 

pozůstatky 130 jedinců. Tyto nálezy byly dato-

vány do období od konce 9. století až do konce 

druhé třetiny 11. století. 

Koncem 12. či počátkem 13. století byl posta-

ven zdejší románský kostel Nanebevzetí Panny 

Marie a začalo se pohřbívat, tak jak bylo obvyk-

lé v řadě jiných sídel, v jeho bezprostřední blíz-

kosti. Rozvoj tohoto hřbitova (obehnaného po-

dle dobových zvyklostí zdí, která představovala 

ochranu před vnějším světem a spolu s bránou 

byla symbolem oddělení posvátného a profán-

ního světa) limitovala z jedné strany řeka Labe 

a směrem na východ rostoucí zástavba osady 

– od roku 1366 města Čelákovic. Přesto tento 

hřbitov fungoval až do roku 1826, respektive 

1827, což dokládají slova městského kroniká-

ře. „Léta Páně 1826 byl zdejší nový hřbitov za 

městem k Přerovu jdouce vystavěný, poněvadž 

onen při chrámu Páně pro tak velkou osadu 

skromný byl. Dne 31. října 1827 jej brandejský 

děkan František Obstiv s velkou slávou vysvětil, 

do něhož nejprve dne 3. listopadu 1827 tři malá 

nevinná dítka položena byla.“

Jak je patrné z přiložené situační mapy Čeláko-

vic z poloviny 19. století, byl prostor pro tehdy 

nový hřbitov situován asi 200 metrů od východ-

ní brány města. V době jeho výstavby již dlouho 

platilo nařízení Josefa II. o zákazu pohřbívání 

uvnitř městské zástavby z roku 1787. Důvody 

tohoto zákazu byly především hygienické. Od 

té doby se postupně začaly rušit farní hřbitovy 

v centrech obcí a zřizovaly se (jako v Čelákovi-

cích) až za městskými branami.  

Kronikářem zmiňovaný „nový“ hřbitov byl zalo-

žen v místě křížení ulic Sedláčkovy a Jiřinské. 

Dnes se jedná o prostor s parkovou úpravou 

za autobusovou zastávkou. Hřbitov byl obe-

hnán zdí a opatřen vstupní bránou (stejně jako 

hřbitov u kostela a později dodnes fungující tzv. 

„nový“ hřbitov). Zbytky zdi v současnosti již ne-

existujícího hřbitova jsou patrné ještě dnes pod 

náspem železniční trati. Prostor hřbitova byl 

rozdělen centrální cestou na východní a západní 

část. Na konci cesty byla márnice. Zhruba upro-

střed cesty stál dřevěný kříž s postavou Krista. 

Vstupní brána byla z ulice Sedláčkovy. Podle 

dostupných údajů byl hřbitov několikrát rozši-

řován, upravován a opravován. Hroby i hrobky 

zde byly jednoduché i výstavné (příkladem ná-

hrobek rodiny dr. Žebráka), většinou pravidel-

ně udržované a navštěvované. Podle kronikáře 

byla věnována péče i jeho okolí. „Okrašlovací 

spolek vysázel v jediném roce (1898) okolo hřbi-

tova a okolo ve městě na 4000 stromků a křo-

vin“. 

V našem městě je jistě ještě mnoho těch, kteří 

si na hřbitov zaznamenaný v zápise kroniká-

ře v Kronice města Čelákovic pamatují. Vžil se 

pro něj název „starý“, protože několik desítek 

let sloužil pro ukládání zemřelých současně 

s dalším hřbitovem, který tak dostal přívlastek 

„nový“. Ten byl založen o sto let později. „Starý“ 

hřbitov byl využíván až do šedesátých let minu-

lého století, kdy byl vydán zákaz zde pohřbívat. 

Pozůstalí měli možnost přenést ostatky svých 

zemřelých na „nový“ hřbitov, popřípadě jinam. 

V polovině sedmdesátých let byl pozemek „sta-

rého“ hřbitova přesypán ornicí a upraven jako 

parková plocha. Jediné, co zůstalo, jsou vzrost-

lé stromy. Spolu s tím zanikl i někdejší pojem 

„starý“ hřbitov tak jako i jiná, v našem městě 

užívaná spojení – „stará“ pošta nebo „staré“ 

nádraží.

Noví lidé přicházející za prací měli své rodiny 

a potřebovali bydlet. Město se začalo rozrůstat 

především individuální výstavbou. Růst obyva-

tel měl své nároky na veškerou městskou infra-

strukturu, včetně hřbitovů. Na schůzi obecního 

zastupitelstva tak byl 8. 3. 1918 schválen návrh 

na zřízení nového komunálního hřbitova, a to 

na č. k. 640–645 a 636. Jeho výstavba, včetně 

výkupu pozemků a zřízení přístupové cesty, od-

bočující z dnešní silnice III/2454 do Přerova nad 

Labem, trvala osm let. Hřbitov byl zřízen v roce 

1926 nákladem 160 000 korun a otevřen o rok 

později. Prvního května 1926 zaslalo 22 místních 

korporací městskému zastupitelstvu memoran-

dum se žádostí, aby nový komunální hřbitov 

nebyl rozdělován na úseky podle jednotlivých 

vyznání. Požadavku bylo vyhověno a „nový“ 

hřbitov zůstal konfesně neutrální. Situován byl 

opět východním směrem, necelý jeden kilome-

tr od stávající městské zástavby. Na mapě z té 

doby ještě není ulice Jungmannova a přístup ke 

hřbitovu byl možný účelovou cestou odbočující 

ze silnice do Přerova. Tuto přístupovou ces-

tu lemovalo stromořadí akátů a na jejím konci 

byl oddělen světský a posvátný prostor hlavní 

vstupní bránou. Podle zápisu v městské kroni-

ce se zde první pohřeb konal 27. 11. 1927, tedy 

téměř na den sto let po té, co se konal první 

pohřeb na „starém“ hřbitově. Pohřben byl pří-

slušník japonského císařství Petr Josef Tomejiro 

Matsomoto, v Čechách dlouhodobě žijící variet-

ní umělec, který zemřel na tuberkulózu. Církevní 

obřad zajistil duchovní správce církve česko-

slovenské p. Kaboň za velké účasti obyvatel-

stva. Pohřební průvod zahájil tehdejší starosta 

města František Kovářík, členové městské rady 

a obecního zastupitelstva.

Plocha „nového“ hřbitova o půdorysu asi 100 x 

100 metrů byla rozdělena na šest částí. Na dvě 

třetiny plochy hřbitova byla plánována hrobová 

místa (dva nebo čtyři metry čtvereční) pro po-

hřby do země a jedna třetina byla určena jako 

hrobová místa o ploše jeden čtvereční metr pro 

Situační mapa Čelákovic z poloviny 19. století. Zdroj: 

internet

Starý hřbitov – márnice s hroby. Zdroj: archiv Měst-

ského muzea

 

Hřbitovní zeď starého hřbitova – pohled od současné 

ulice Dukelské. Zdroj: archiv Městského muzea
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uložení uren s popelem zemřelých. Geometric-

ky je tato urnová část rozdělena do dvou tzv. 

urnových hájů. Hřbitov byl již při vzniku obe-

hnán cihlovou zdí. V severní části byly vystavě-

ny dva domky – márnice a obydlí pro hrobníka. 

V 70. letech minulého století již nesloužily svému 

původnímu účelu a fungovaly jako sklady. V 90. 

letech 20. století byly upraveny a byla v nich zří-

zena malá obřadní síň a čekárna. V roce 2018 

zde bylo vybudováno sociální zařízení a pro-

stor obřadní místnosti byl uveden do současné 

podoby. Obě budovy spojuje portál s kovanou 

bránou pro vjezd a dvoje vrátka pro vstup. Pů-

vodní vrata byla na přelomu tisíciletí ukradena 

a posléze nahrazena novými, včetně postran-

ních vrátek. Obvodová cihlová zeď se zhru-

ba po padesáti letech začala bortit, a tak byla 

postupně nahrazována novou výstavbou spolu 

se sklípky kolumbárií, a to nejprve na jižní, pak 

na východní a v roce 2017 na západní straně 

hřbitova. Pro potřebu dalšího rozvoje hřbitova 

v souvislosti s nárůstem obyvatel Čelákovic vy-

koupilo město již v roce 2004 pozemky s výhle-

dem rozšířit v budoucnu stávající hřbitov. Tento 

plán je prozatím ve fázi ideové studie možného 

uspořádání nové části.

Veškeré činnosti v oblasti pohřebnictví jsou 

v ČR upraveny zákonem č. 256/2001 Sb. („zá-

kon o pohřebnictví a o změně některých záko-

nů znění dle 193/2017 Sb.“)  Novelizace tohoto 

zákona nabyla účinnosti k 1. 9. 2017. Zákon 

stanoví podmínky pro zacházení s lidskými po-

zůstatky a s lidskými ostatky, práva a povinnos-

ti související s provozováním pohřební služby, 

prováděním balzamování a konzervací lidských 

pozůstatků a s provozováním krematorií a po-

hřebišť. Lidskými pozůstatky se dle zákona ro-

zumí mrtvé lidské tělo (nebo jeho část) do doby 

pohřbení. Lidskými ostatky se označují lidské 

pozůstatky po pohřbení. Pohřbením je podle 

zákona uložení lidských pozůstatků do hrobu 

nebo hrobky na veřejném nebo neveřejném 

pohřebišti nebo jejich zpopelnění v krematoriu.

Veřejné pohřebiště, respektive jeho provo-

zování, je službou ve veřejném zájmu, kterou 

zajišťuje obec v samostatné působnosti nebo 

registrovaná církev či náboženská společnost. 

Provozování veřejného pohřebiště obecně za-

hrnuje výkopové práce související s pohřbe-

ním a exhumací, vlastní pohřbívání, provádění 

exhumací, ukládání, rozptyl (popel zesnulého 

se rozptýlí na rozptylové loučce) a vsyp (popel 

zesnulého je vsypán pod drn nebo do jamky na 

vsypové loučce nacházející se obvykle v areálu 

pohřebiště), správu a údržbu veřejného pohře-

biště, včetně komunikací a okolní zeleně, proná-

jem hrobových míst a vedení související eviden-

ce. K provozování veřejného pohřebiště je nutný 

souhlas územně příslušného krajského úřadu, 

který je vydán za předpokladu, že řád veřejného 

pohřebiště odpovídá požadavkům stanoveným 

zákonem (č. 256/2001 Sb.).

Provozovatelem čelákovického hřbitova je měs-

to Čelákovice prostřednictvím Technických slu-

žeb Čelákovice, p. o. (dále jen Technické služ-

by). Na hřbitově je k dispozici k přečtení Řád 

veřejného pohřebiště schválený Radou města 

Čelákovic a odsouhlasený Krajským úřadem 

Středočeského kraje. Otevírací doba je dle řádu 

veřejného pohřebiště v období květen až září 

6.00–20.00 hod. a v měsících říjen až duben 

7.30–17.00 hod. Do roku 1994 byla na hřbitově 

provozována rozptylová loučka. Po jejím zrušení 

se v prostoru někdejší rozptylové loučky nachá-

zí pouze pietní místo.

V případě zájmu o pronájem hrobového mís-

ta na čelákovickém hřbitově si lze dle aktuál-

ních možností zvolit pronájem urnových hrobů,

dvojhrobů, hrobek a kolumbárií. Podle zákona 

o pohřebnictví je stanoveno, že užívání hrobo-

vého místa je možné pouze na základě smlouvy 

o nájmu hrobového místa uzavřené mezi pro-

vozovatelem pohřebiště Technickými služba-

mi jako pronajímatelem a nájemcem. Smlouva 

musí mít písemnou podobu a musí obsahovat 

výši nájemného a výši úhrady za služby spojené 

s nájmem. Nájemce hrobového místa je povinen 

vždy v případě pohřbení mrtvého nebo uložení 

či vyjmutí urny z hrobového místa o tomto infor-

movat správce pohřebiště, tj. Technické služby. 

Dále je nájemce povinen oznámit pronajímateli 

změnu bydliště nebo jiné skutečnosti důležité 

pro plnění smlouvy o pronájmu hrobového mís-

ta. Rada města Čelákovic schválila ceny za pro-

nájem hrobových míst. Cena se skládá ze dvou 

složek, a to ceny za plochu ve výši 7 Kč/m2/rok 

a za hřbitovní služby 88 Kč/rok. Cena kolumbá-

ria činí za rok 45,80 Kč plus 88 Kč za hřbitovní 

služby.

V současnosti v ČR mohou pozůstalí zvolit 

několik základních forem pohřebního obřadu. 

Jedná se o zpopelnění s obřadem, tj. rozloučení 

v obřadní síni nebo v kostele s následným zpo-

pelněním, nebo o zpopelnění bez obřadu (ozna-

čováno jako „bez obřad“). V obou případech se 

popel předává ve speciální schránce (urně) po-

zůstalým a uložení urny je možné v kolumbáriích 

či v hrobech, popřípadě je možné si urnu pone-

chat doma nebo popel rozprášit. Zpopelnění 

s obřadem znamená rozloučení v krematoriu 

(obřadní síni) za účasti pozůstalých a smuteč-

ních hostů s následnou kremací. Takový obřad 

s hudebním doprovodem, případně s proslo-

vem řečníka končí zatažením opony. Obvykle 

následuje pohoštění v úzkém kruhu smutečních 

hostů. Obřady v krematoriu jsou ritualizovány, 

ale redukovány. Další formou je pohřeb s ulo-

žením do země. Jedná se o církevní obřad a ná-

sledné uložení rakve do země. K této variantě se 

přiklánějí věřící lidé a takový pohřeb je vnímán 

jako poslední dar zemřelému a také jako po-

slední pocta. I když jsou aktuálně některé prvky 

obřadu při pohřbech do země zeslabeny nebo 

úplně vypouštěny, stále si tento církevní obřad 

uchovává důstojný ráz. Všechny tyto formy po-

hřebního obřadu, až na oficiální možnost roz-

ptylu, jsou realizovatelné i v Čelákovicích. V po-

sledních letech dochází v rámci ČR k nárůstu 

zpopelňování jako formy pohřebního obřadu, 

který zejména v případě tzv. „bez obřadu“ volí 

pozůstalí jednak na přání zesnulých a jednak 

z důvodu organizační nenáročnosti a nižších 

ekonomických nákladů. I při těchto změnách 

však hřbitovy zůstávají místem, které naplňuje 

potřebu posvátna a jeho uctívání.

V listopadu se v našem geografickém prostoru 

dodržuje tzv. Památka zesnulých neboli Dušič-

ky. Ty jsou odvozeny od Svátku všech svatých 

(1. 11.), který byl později rozšířen na vzpomínku 

na všechny zesnulé připadající ve formě Dušiček 

na následující druhý listopad. U obou svátků jde 

v podstatě o vzpomínkovou slavnost, kdy žijící 

vzpomínají na své zemřelé předky. Časová ná-

vaznost obou svátků vedla k jejich vnímání jako 

jednoho celku. Od 20. století po současnost 

jsou tyto svátky provázeny převážně návštěvou 

hřbitova a úpravou hrobů. Zdobení hrobů kvě-

tinami a věnci se rozšířilo zejména od počátku 

minulého století a návštěva hřbitova a zdobení 

hrobů zesnulých blízkých ve dny Všech svatých 

a Dušiček se stalo současně společenskou zá-

ležitostí i příležitostí k setkávání širšího příbu-

zenstva. V obyčejové tradici spjaté s uctíváním 

památky zemřelých dodnes nacházíme symbo-

liku odvozenou od starších forem uctívání jako 

např. světlo svící či květinové dary. 

Příležitost ke vzpomínání na zemřelé předky, 

situovaná kalendářem do podzimního období, 

zůstává stále důležitou součástí uchovávání in-

tegrity jak úzké rodiny či širšího příbuzenského 

kruhu, tak i lokální společnosti. Při „dušičko-

vých“ návštěvách hřbitova nejen zapalujeme 

svíčky a upravujeme hroby, ale i vzpomínáme 

na zemřelé a vyprávíme o nich. A tato nejrůzněj-

ší vyprávění jsou významným prvkem společen-

ského soužití a generační soudržnosti. Nezapo-

mínejme na to.

Děkuji pracovníkům Městského muzea v Čelá-

kovicích za poskytnutí podkladů k problematice 

pohřbívání v našem městě. Tyto podklady vy-

cházely zejména z textů Jaroslava Špačka pub-

likovaných v řadě odborných časopisů a sborní-

ků jako např. Studie a zprávy Okresního muzea 

Praha-východ, Středočeský sborník historický, 

Středočeský vlastivědný sborník (zde vedle Ja-

roslava Špačka spoluautor článku „Archeologic-

ké výzkumy Městského muzea v Čelákovicích 

v roce 2007“ Pavel Snítilý). V podkladech byly 

zahrnuty (a následně využity) i výpisy z Kroniky 

města Čelákovic. Zároveň je třeba poděkovat 

muzeu i za zapůjčení dobových fotografií.

Zvláštní poděkování patří paní Miloslavě Turkové.

Téma zpracoval

Karel Turek,

ředitel Technických služeb Čelákovice, p. o.

téma

Hlavní vstupní brána na nový hřbitov. Zdroj: archiv 

Městského muzea

 Současná podoba obřadní síně. Foto: -dv-
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Dne 29. listopadu 2018 se dožívá životního jubi-

lea 85 let naše prababička, babička a maminka 

paní Božena NOHEJLOVÁ.

S celou rodinou jí přejeme vše nejlepší, hlavně 

hodně zdraví. A velmi děkujeme za vše, co pro 

nás udělala.

Máme ji moc rádi.

vnučka Laďka s celou rodinou

Dne 29. listopadu 2018 uply-

ne dlouhých 15 let, kdy v po-

hých 58 letech zemřel pan 

Karel PULDA.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte 

si na něj s námi.

Stále s láskou vzpomíná 

manželka Ivana s celou rodinou.

Dne 17. listopadu 2018 by 

oslavila 90. narozeniny naše 

pracovitá, obětavá maminka, 

babička a prababička paní 

Vlasta KLÍMOVÁ.

Již 10 let uplynulo od doby, 

kdy nás navždy opustila.

Stále vzpomíná syn Mirek 

s rodinou a sestra Marie.

dopisy

společenská kronika

chodíme kolem nich

Čelákovické
zastupitelstvo bez KSČM

Chtěla bych poděkovat svým spoluobčanům 

za to, že poprvé od roku 1989 se na řízení ne-

jen našeho města, ale i Senátu Parlamentu ČR 

nepodílí Komunistická strana Čech a Moravy. 

Jsem hrdá na vaše rozhodnutí, které způsobilo, 

že v předvečer výročí 100 let od vzniku Masa-

rykovy demokratické republiky nemusí místní 

samospráva spolupracovat s představiteli poli-

tické strany, která do dnešních dnů se nevyrov-

nala se svojí minulostí. Její představitelé stále 

považují únor 1948 za demokratické převzetí 

moci, součástí jejich politiky je třídní boj, nehle-

dají sociální spravedlnost, ale nadvládu jedné 

třídy, oslavují jednoho z největších zločinců naší 

minulosti Klementa Gottwalda, smrt Dr. Milady 

Horákové a tisíců politických vězňů považují za 

samozřejmost politiky. Naše město tak potvr-

zuje Masarykova slova, že demokracie vzniká 

po desetiletí a že i nadále bude politika slušnou 

a poctivou diskusí. Jsem hrdá, že Čelákovice 

vstoupily po boku dalších mnoha měst do nové 

politické éry – bez komunistů.

Petra Holubová, Čelákovice

Živoucí fosílie
a její proměny

„Děti, tato rostlina je vzácný pozůstatek z obdo-

bí před mnoha miliony lety“ – přibližně těmito 

slovy nás, žáky Obecné školy dnes zvané Ka-

menka, upozorňoval pan učitel Josef Dyrhon 

z Toušeně na malý keřík, krčící se v koutu školní 

zahrady. My na něj koukali v údivu s otevřenou 

pusou. Pak ještě dodal, že to bude cosi mezi 

listnatým a jehličnatým stromem s poukazem 

na to, že nebude mít pravé květy ani plody, a na 

podivné vějířovité listy, jejichž žilkování připo-

míná jehličí. Je to už více než 60 let a z keříku 

je pořádný chlapík – jinan dvoulaločný (Ginkgo 

biloba), který již od té doby přežil mnohá pří-

koří, protože školní zahrada už dávno zanikla. 

Nedaleko v parku Městské knihovny má (dle 

vzrůstu) svého šťastnějšího vrstevníka, který bý-

val tenkrát ukryt za zdí mlynářské zahrady. Pan 

učitel měl pravdu – ostatně (to slovo rád poží-

val) jako vždycky. Ginkgovité stromy rostly v na-

šich končinách před nějakými 100 miliony lety 

a koncem druhohor je pohltilo křídové moře. 

Každý rok si připomínáme smutný den, kdy byl 

v našem městě teroristickou skupinou bratrů 

Mašínů nelidským způsobem zavražděn stráž-

mistr SNB Jaroslav Honzátko. 

Také letos se 28. září před budovou bývalé 

strážnice u pamětní desky v Masarykově ulici 

sešli občané nejen z Čelákovic, aby společně 

kytičkou rudých karafiátů uctili památku oběti 

této brutální vraždy. Jeho oběť nesmí být nikdy 

zapomenuta. K přítomným občanům promluvil 

předseda MěO KSČM Vladimír Duník a člen vý-

boru KČP Jaroslav Hudec. Pietní akt byl zakon-

čen položením věnce na hrob Jaroslava Honzát-

ka v jeho rodné obci Zápy.

Je smutné, že neznámý vandal do následujícího 

dne kytici z pamětní desky ukradl.

výbor MěO KSČM Čelákovice

Foto: archiv pořadatelů

MěO KSČM Čelákovice
informuje

Přežily jen v Číně, ale v přírodě jsem tam žádný 

neviděl. Zpět do Evropy se vrátily někdy v prů-

běhu v 18. století už jen z tamních chrámových 

a palácových zahrad. Dnes už jinany nejsou ani 

u nás žádnou mimořádnou vzácností. Přesto 

až půjdete na podzim kolem toho rostoucího 

u knihovny, všimněte si, jak se jasná zeleň jeho 

listů na podivných uzlovitých větvích mění na 

svítící zlato i bez slunečního svitu.

Ivan Vaňousek

Jarní rašící jinan. Foto: -iv-

Podzimní zlatolistý jinan. Foto: -iv-

Náš prodavač, váš pán
Takto si patrně upravili v jednom z nákupních 

center známou zásadu slušných obchodníků, 

neboť přesně podle ní se zachovala prodavačka 

26. září 2018 v 11 hodin 16 minut na pokladně 

č. 007, což je shodou okolností číslo slavného 

agenta Jamese Bonda. Ten by se byl divil, kdy-

by tam byl býval byl. S manželkou jsme si k té 

pokladně totiž přivezli s nákupem i veku kráje-

nou v ceně 18 Kč. Paní pokladnice ji uchopila, 

obrátila sem a tam, pak přísně pohlédla na man-

želku a řekla jí: „Ta veka nemá kód!“, jako by za 

to mohla ona. V tu chvíli za pokladnou seděla 

zlá macecha z pohádky o dvanácti měsíčkách 

a nařídila mé Marušce: „Teď jdi a přines mi jinou 

veku a bez kódu se nevracej!“ A kupodivu, moje 

dvaasedmdesátiletá Maruška poslušně běžela 

za devatero regálů až do nejvzdálenějšího kouta 

a přinesla odtud maceše veku krájenou s kó-

dem za 21,90. „Jak jednoduché,“ řekl jsem si 

s obdivem „to bych mohl doma zkusit. Podívám 

se přísně (vyzkouším si to před zrcadlem) a po-

ručím své Marušce: teď jdi a bez šroubováku se 

nevracej!“ Ale myslím, vlastně vím docela jistě, 

že tohle zkoušet nebudu. Je to příliš riskantní. 

A stejně by to nefungovalo tak jako v nákupním 

centru.                                      Miloslav Kolínko

INFORMACE REDAKCE
Ve Zpravodaji města Čelákovic od čísla 5/2018 

s ohledem na obecné nařízení GDPR platné od 

25. května 2018 je možné publikovat zdarma gra-

tulaci pouze s vlastnoručním písemným souhla-

sem publikované osoby. 
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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).

úterý 6. 11. 9.30 hod.
ČERT A KÁČA
Pořad pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 40 Kč.

úterý 6. 11. 17.00 hod.
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍ PRO-
BLEMATIKY DOPRAVY

pátek 9. 11. 19.00 hod.
ČELÁKOVICKÝ BIGBEAT
Schodiště, Michal Ambrož & Hudba Praha 
a Krausberry, vstupné: 290 Kč.

pátek 16. 11. 20.00 hod.
TUGEDR TŮR MŇÁGA A ŽĎORP A VYPSA-
NÁ FIXA
vstupné: 270 Kč v předprodeji

čtvrtek 22. 11. 10.00 hod.
KŘEST KNÍŽKY OBRÁZKOVÉ POHÁDKY
V rámci křtu knihy vydané nakladatelstvím Naše 
kniha nacvičili žáci z 2. B ZŠ J. A. Komenského 
divadelní hru, která je součástí nové knížky. Na 
klavír je doprovodí Jaroslav Uhlíř a dobrovolné 
vstupné bude věnováno Klubu cystické fibrózy. 

čtvrtek 22. 11. 17.30; 20.00 hod.
PARTIČKA
vstupné: 480 Kč v předprodeji

pátek 23. 11. 19.00 hod.
4TET
vstupné: 590 Kč v předprodeji

pondělí 26. 11. 19.00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT VÁCLAVA HYBŠE
vstupné: 300 Kč v předprodeji

neděle 9. 12. 16.00 hod.
KOUZELNÁ ŠKOLKA – MICHAL K SNÍDANI
vstupné: 169 Kč v předprodeji

úterý 11. 12. 19.00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT MĚSTA ČELÁKOVIC
Účinkuje Orchestr Bohumíra Hanžlíka.

pondělí 17. 12. 19.00 hod.
PERFECT DAYS
divadelní představení, vstupné: 360 Kč v před-
prodeji

do pátku 23. 11.

Městské muzeum

120 LET OBNOVENÉHO OKRAŠLOVACÍHO 

SPOLKU ČELÁKOVICKÉHO

Výstava přístupná v infocentru denně 9.00–

12.00 a 13.00–17.00 hod.

do neděle 30. 12. 

Městské muzeum

SÍLA LEGIONÁŘSKÉ TRADICE V ČELÁKOVI-

CÍCH

Výstava pořádaná k 100. výročí vzniku Česko-

slovenska přístupná ve výstavní síni muzea den-

ně 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.

do neděle 30. 12. 

Městské muzeum

VÁLEČNÝ LAZARET – PODZEMNÍ INSTALA-

CE VE TVRZI

Výstava u příležitosti 100. výročí konce Velké 

války 1914–1918. Sklep muzea adaptovaný 

na válečný lazaret je přístupný zdarma denně 

9.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.

do pátku 30. 11.

Galerie v altánu, Vašátkova č. p. 818

EZOTERICKÉ OBRAZY JANY JANOUCHOVÉ

úterý 6. 11. 9.00–16.00 hod.

Gymnázium Čelákovice

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

pátek 9. 11. 17.00 hod.

Mateřské centrum, Stankovského č. p. 1650

LAMPIONOVÝ PRŮVOD MĚSTEM

Sraz před Mateřským centrem, zakončení na 

zahradě Routy. 

sobota 10. 11. 8.00–18.00 hod.

prodejna Tesco

NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA

Darujte jídlo a drogerii těm, kterým schází!

sobota 10. 11.  10.15 hod.

hřiště U Hájku

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ

SK Union hostí tým Rejšic.

pondělí 12. 11. 18.30 hod.

Městská knihovna

VÝZVA JMÉNEM MAGADAN

Motocyklový novinář, fotograf, dobrodruh 

a cestovatel Jaroslav Šíma a jeho cesta Sibiří 

do Magadanu a zpět Mongolskem. 

úterý 13. 11. 19.00 hod.

Městské muzeum

SV. CECÍLIE

koncert smíšeného pěveckého sboru z Podě-

brad

čtvrtek 15. 11. 8.30 hod.

RC Routa, Sedláčkova č. p. 107

BESEDA SPACE X, JEJÍ MINULOST, SOU-

ČASNOST A BUDOUCNOST

Přednáší Dušan Majer – český odborník na kos-

monautiku, šéfredaktor blogu o kosmonautice, 

autor pořadů Vesmírné výzvy a Dobývání vesmí-

ru, za svou činnost a popularizaci vědy obdržel 

několikrát cenu Akademie věd ČR. 

čtvrtek 15. 11. 19.00 hod.

sál ZUŠ Jana Zacha

POCTA OSVOBOZENÉMU DIVADLU

revue V+W+J

pátek 16. 11. 10.00 hod.

Gymnázium Čelákovice

IMATRIKULACE NOVÝCH ŽÁKŮ

pátek 16. 11. 13.30 hod.

Sady 17. listopadu

VEČERNÍ BĚH MĚSTEM ČELÁKOVICE

Memoriál Rudolfa Vichery – kategorie děti 

a mládež

sobota 17. 11. 16.20 hod.

ulice J. A. Komenského

VEČERNÍ BĚH MĚSTEM ČELÁKOVICE

Memoriál Rudolfa Vichery – kategorie dorosten-

ci a dospělí

sobota 17. 11. 17.00 hod.

Městské muzeum

SLAVNOSTNÍ KŘEST NOVÉ PUBLIKACE

o Čelákovicích a významných výročích celo-

státního významu připomínaných v roce 2018, 

kterého se zúčastní autoři publikace a předsta-

vitelé města Čelákovic, vystoupí žáci Základní 

umělecké školy Jana Zacha Čelákovice, vstup 

volný. 

sobota 17. 11. 17.00 hod.

park Na Zájezdě, Sedlčánky

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

neděle 18. 11. 8.00–11.00 hod.

Kostelní č. p. 22, vchod z ulice U Kovárny (dům 

Čeňka Jandy)

PRODEJNÍ BURZA 

především akva-tera, s možností využít chova-

telské poradny

úterý 27. 11. 18.30 hod.

Městská knihovna

KAREL IV.

Beseda s Josefem Bernardem Prokopem u pří-

ležitosti 640. výročí úmrtí českého a římského 

krále a římského císaře Karla IV. 

čtvrtek 29. 11. 16.00 hod.

ZŠ J. A. Komenského

ADVENTNÍ JARMARK

Program pro děti, prodej dětských výrobků 

a výstava k 100. výročí vzniku republiky. 

Pokračování na str. 18

kam ve volném čase

Michal Nesvadba. Foto: zdroj agentura
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Výzva jménem Magadan
Motocyklový novinář, testovací jezdec, dobro-

druh, cestovatel a v neposlední řadě fotograf 

Jaroslav Šíma je v našem městě svými blázni-

vými kousky na motocyklech dostatečně znám. 

Stačí jen připomenout jeho jízdu na čínské 

replice malého motocyklu Honda Monkey za 

českými vojáky do afrického Mali nebo sólovou 

cestu do Vladivostoku, okořeněnou rekordní 

jízdou podél sibiřské železnice BAM (Bajkalsko-

-amurská magistrála). Není to tak dlouho (bře-

zen 2014), co v našem muzeu oslavil výstavou 

svých motocyklů, fotografií a artefaktů z cest 

svých jeden a čtvrt miliónu kilometrů v sedlech 

mnoha motocyklů. 

Právě proto, že se nezadržitelně blíží jeho další 

oslava, kterou bude najetí rekordních 1 500 000

km, vydal se Jaroslav Šíma vloni na svoji zatím 

nejdelší cestu, která vedla opět na Sibiř. A to 

dokonce na nejvzdálenější místo, kam se lze po 

vlastní ose dostat. Tím bylo město Magadan, 

touha všech cestovatelů a dobrodruhů, často 

nazývané motorkářským Mount Everestem. Ne-

zpevněné cesty, chlad a nepřízeň počasí prově-

řily nejen Jardu, ale i jeho nový motocykl Hon-

da CRF 1000 L Africa Twin, který má už najeto 

v rekordním čase 18 měsíců přes 100 000 km. 

Zpáteční cesta vedla Mongolskem, pouští Gobi 

a v podzimním čase barvitou oblastí Altaje. Po 

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

rekordních 101 dnech na cestě a najetých 31 

400 km je náš cestovatel zpět a vy tak budete 

mít možnost si poslechnout jeho vyprávění do-

plněné poutavými fotografiemi, které se koná 

v Městské knihovně v Čelákovicích, a to v pon-

dělí 12. listopadu od 18.30 hod.   

Povídání nejen
o Karlovi IV. aneb Krátké 

zastavení před
císařovým 640. výročím

Zveme vás do knihovny v úterý 27. listopadu 

v 18.30 hod. na vyprávění spojené s autorským 

čtením se známým spisovatelem Josefem Ber-

nardem Prokopem.

Co všechno víte o Karlovi IV.? Otec vlasti, budo-

vatel a zakladatel? Pokud vám v mysli vytanou 

pouze tyto obecné poučky, využijte možnosti se 

o Karlovi a jeho osobnosti dozvědět víc. 

Do křesla pro hosta usedne JOSEF BERNARD 

PROKOP, spisovatel, hudebník, rozhlasový re-

daktor a pedagog, který našemu nejvýznam-

nějšímu panovníkovi věnoval tři knihy, další dvě 

jeho synům. Možná jste i vy četli Karlův fiktivní 

„Tajný deník“, který dal nahlédnout do Karlova 

nitra. Anebo viděli divadelní zpracování „Ka-

rolínské trilogie“, ostatně z něj v pořadu zazní 

ukázka. 

„Vždy mě bavilo přemýšlet o historických udá-

lostech z pohledu účastníků, protagonistů, co je 

vedlo k jejich činům a skutkům. Co se dělo v je-

jich myslích, zkrátka více cesta, než výsledek.“ 

Řeč bude o tom, co bylo o Karlovi napsáno 

v knihách, ale i o tom, co se do nich nevešlo. 

A toho nebylo málo, Karlův život je jedno velké 

dobrodružství!  

Ale povídat budeme také o dalších Prokopo-

vých knihách – Sámovi, Marii Terezii a dalších. 

A také o nové knize, která má vyjít po novém 

roce. 

Datum, které jsme vybrali pro setkání s Josefem 

Bernardem Prokopem, není náhodné. 28. listo-

padu uplyne 640 let od chvíle, kdy Karel IV. vy-

dechl naposledy. Přijďte i vy v předvečer tohoto 

výročí vzdát hold velkému panovníkovi. A také 

obrazně řečeno nahlédnout do knih, věnova-

ných našemu největšímu panovníkovi!

Připravujeme
VÁNOČNÍ ZDRAVÉ PEČENÍ

Blíží se Vánoce a s ním i pečení cukroví. Jaké 

cukroví ale napéct, abychom po Vánocích ne-

museli shazovat další přebytečná kila? Co dát 

rodině, aby mi to jedli a přitom to bylo zdravé, 

dobré, jednoduché a rychle upečené?

Tak o tom se dozvíte v úterý 4. prosince od 

18.30 hod. v přednášce Hanky Havlátové 

„Zdravé vánoční cukroví“. Součástí přednášky 

bude i ochutnávka cukroví, takže se sami bude-

te moci přesvědčit, že zdravé může být i chutné.

ZA KORÁLKY DO KNIHOVNY

Městská knihovna pro vás pořádá ve čtvrtek 

6. prosince od 14.00 do 17.00 hod. předvánoční 

tvořivé odpoledne. Přijďte se inspirovat a vyro-

bit si s dětmi hvězdičku z korálků nebo náramek 

pod vedením paní Boženy Kruchinové. 

Soňa Husáriková, ředitelka

Pokračování ze str. 17

pátek 30. 11. 17.00 hod.

Mírové náměstí – Sedlčánky

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Zahájení adventního období s kulturním progra-

mem a prodejem předmětů s vánoční temati-

kou.

sobota 1. 12.

různé části města

ZAHÁJENÍ ADVENTNÍHO ČASU VE MĚSTĚ

22. městská slavnost s rozsvícením vánočního 

stromu (17.00 hod.), adventními trhy, koncerty 

a vystoupení žáků ZUŠ Jana Zacha, tentokrát 

s koncertem Petra Koláře s kapelou (18.00 hod.) 

a dalších (více viz plakát na poslední str.).

sobota 1. 12. – neděle 6. 1. 2019

Městské muzeum

VÁNOCE V MASARYKOVSKÉ REPUBLICE 

Výstava je přístupná denně 9.00–12.00 a 13.00–

17.00 hod.

sobota 1. 12. – neděle 6. 1. 2019

nádvoří ZUŠ Jana Zacha

ČESKÝ BETLÉM

Výstava keramických prací žáků výtvarného oboru.

pondělí 3. – čtvrtek 20. 12.

Městská knihovna

ADVENT V KNIHOVNĚ

Slavnostní výzdoba a vánoční nálada, darovací 

certifikáty, besedy pro 1. a 5. třídy ZŠ.

úterý 4. 12.  

17.00 hod.

loděnice V Nedaninách, č. p. 232

PŘÍSTAVIŠTĚ NA LABI A VLTAVĚ

Prezentace rozvoje infrastruktury přístavišť 

s besedou, pořádá Ředitelství vodních cest 

České republiky.

úterý 4. 12. 18.30 hod.

Městská knihovna

VÁNOČNÍ ZDRAVÉ PEČENÍ

Přednáška Hanky Havlátové o tom, jaké cuk-

roví napéct, abychom přes Vánoce nepřibrali, 

součástí přednášky je i ochutnávka vánočního 

zdravého cukroví. 

středa 5. 12. 16.00–18.00 hod.

MDDM

MIKULÁŠSKÉ VYRÁBĚNÍ S NADÍLKOU

Příjem nadílek do 16.00 hod.

čtvrtek 6. 12. 14.00–17.00 hod.

Městská knihovna

PŘEDVÁNOČNÍ TVOŘIVÉ ODPOLEDNE Jaroslav Šíma. Foto: soukromý archiv

čtvrtek 6. 12. 17.00 hod.

Husův sbor

MIKULÁŠSKÉ ZPÍVÁNÍ

čtvrtek 6. 12. – neděle 6. 1. 2019

Husův sbor

ČELÁKOVICKÝ BETLÉM

Připojení k projektu Křesťanské Vánoce, pří-

stupný každou středu, sobotu, neděli a všechny 

sváteční dny, 10.00–17.00 hod. 

neděle 9. 12. 14.00 hod.

MDDM

ANDĚLSKÉ TVOŘENÍ

neděle 9. 12. 16.00 hod.

Husův sbor

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ J. J. RYBY

Velký adventní koncert v podání Chrámového 

sboru Václav a jeho hostů.

Petr Kolář. Foto: zdroj agentura
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Síla legionářské tradice 
v Čelákovicích

Dne 29. září muzeum uskutečnilo slavnostní 

zahájení své nejvýznamnější výstavy pořádané 

v roce 2018 k 100. výročí obnovy národní svr-

chovanosti. Výstava pod názvem Síla legionář-

ské tradice v Čelákovicích je veřejnosti přístup-

na do 30. prosince 2018. Prezentuje státotvorný 

význam legionářské tradice během celého 

20. století na lokální úrovni Čelákovic, Sedl-

čánek s Císařskou Kuchyní a Záluží. Přibližuje 

mimořádné nasazení zdejších vojáků ve Velké 

válce, z nichž většina zůstala loajální císaři až 

do pádu monarchie a menšina vstoupila do za-

hraničních legií, aby podpořila vznik českoslo-

venského státu. Ať c. a k. vojáci, nebo legionáři, 

jedno měli společné, a to vztah ke své zemi, za 

kterou byli ochotni bojovat. 

Programu vernisáže se zúčastnili představite-

lé kulturního a veřejného života v Čelákovicích 

a také v Lázních Toušeni, z nichž mnozí jsou 

potomky c. a k. vojáků a legionářů bojujících na 

frontách Velké války. Vernisáž svou návštěvou 

rovněž poctili první zástupce náčelníka Generál-

ního štábu Armády ČR Jiří Baloun a místosta-

rosta Čelákovic Petr Studnička. Velmi příjemnou 

atmosféru rovněž podtrhl hudební výkon žáků 

Základní umělecké školy Jana Zacha Čeláko-

vice, kteří se např. dotkli tvorby meziválečného 

Osvobozeného divadla.

Během vernisáže bylo vzpomenuto 80. výročí 

Mnichovské dohody, která vedla k zániku čes-

koslovenského státu vzniklého v roce 1918. 

Ten byl sice v roce 1945 obnoven, ovšem v jiné 

podobě a definitivně zanikl k poslednímu dni 

roku 1992. Československo je v tomto smyslu 

minulostí. Polemika o tom, zda vhodnější stát-

ní formu představuje monarchie, či republika, 

rovněž neumožňuje hlubší poznání kvality života 

v době před rokem 1918 a po něm. Sté výročí 

republikánské tradice v našich dějinách by však 

mohlo přispět k resuscitaci demokratických ide-

álů, na nichž byl Masarykův stát koncem roku 

1918 založen.

Výstava byla realizována jako projekt „Síla le-

gionářské tradice v Čelákovicích“ v rámci pro-

gramu Kulturní aktivity – Podpora projektů k při-

pomínkám významných výročí naší státnosti 

(1918, 1968, 1993). Finanční podporu kromě 

Ministerstva kultury ČR poskytlo město Čelá-

kovice.

Dalším výstupem projektu bude publikace Če-

lákovice na křižovatkách dějin, která bude slav-

nostně uvedena 17. listopadu 2018 a přiblíží 

dějinné zlomy na místní úrovni v letech 1618, 

1648, 1848, 1918, 1938, 1948 a 1968. 

Srdečně zveme na návštěvu výstavy přístupné 

denně 9.00–12.00 a 13.00–17.00 do 30. prosin-

ce 2018 a na křest publikace 17. listopadu 2018 

od 17.00 hod.!                                David Eisner

Titulní stránka publikace, jejíž křest se uskuteční 17. lis-

topadu v Síni Jana Zacha. Zdroj: archiv muzea

Publikace o historii
zdejšího kostela 

Nanebevzetí Panny Marie
Již na jaře letošního roku spatřila světlo světa 

publikace, která by rozhodně neměla uniknout 

pozornosti nikoho, kdo se hlouběji zaobírá ději-

nami našeho města. Knihu Z historie čelákovic-

kého děkanského chrámu Nanebevzetí Panny 

Marie napsal a editoval bývalý ředitel Městské-

ho muzea v Čelákovicích Jaroslav Špaček ve 

spolupráci s kolektivem dalších autorů (dámy 

a pánové M. Uličný, J. Varhaník, M. Šanda, M. 

Petišková, Š. Svoboda, R. Lunga a M. Marešo-

vá) a vydal ji pan Milan Tichý. 

Na více než dvou stech stranách se před námi 

odvíjí příběh podrobně mapující historii této nej-

starší dochované stavby v Čelákovicích. Peripe-

tie jejího vývoje můžeme sledovat od založení 

na přelomu dvanáctého a třináctého století, za-

znívá zde ovšem i domněnka o možném před-

chůdci kostela v podobě celodřevěné stavby, 

která by osvětlila více než stoletou časovou 

mezeru mezi koncem pohřbívání na zdejších 

archeologicky doložených raně středověkých 

pohřebištích (křižovatka současných ulic Kos-

telní a Husovy, prostor pod dnešní prodejnou 

Billa v místní části V Rybníčkách) a počátkem 

existence kamenného románského tribuno-

vého kostela. Seznámíme se i s tragičtějšími 

obdobími, kdy byl kostel značně poničen (za 

husitských válek pravděpodobně, za třicetileté 

války jistě), která se, co svět světem stojí, stří-

dají s časy obnovy a rozkvětu (renesance, ba-

rokní přestavba v letech 1709–1712 a následné 

povýšení na děkanský chrám). Popis dějin kos-

tela je samozřejmě doveden téměř až k součas-

nosti. 

Kromě vlastní historie kostela se autoři zaměři-

li podrobněji i na další související dílčí témata, 

jako jsou stavební vývoj a úpravy chrámu, popis 

jeho interiéru, historie zdejších zvonů a varhan, 

stručné dějiny církevní správy v našem regi-

onu, minulost budovy děkanství či přehledný 

soupis duchovních tu působících. Text pub-

likace je doplněn poznámkovým aparátem, 

jmenným i místním rejstříkem a hlavně bohatou 

obrazovou a fotografickou dokumentací při-

bližující kromě proměn vnější a vnitřní podoby 

chrámu též řadu historických dokumentů a ar-

tefaktů, více či méně zásadních pro dějiny této 

stavby. 

To vše je nadmíru zdařilé. Jsou zde však i věci, 

které se, podle mého, povedly již méně. Vyjma 

několika drobných nepřesností či překlepů lze 

uvést dvě věci – zbytečně značně předimen-

zovaný počet fotografií dokumentujících pro 

publikaci spíše okrajové záležitosti (závěr druhé 

a sedmé kapitoly) a zejména grafické ztvárnění 

obálky knihy. Přesto se jedná o publikaci pro 

zájemce o historii Čelákovic nepostradatelnou 

a neměla by chybět v žádné zdejší domácí 

knihovně. Hlavnímu autorovi náleží velké podě-

kování a lze jen doufat, že pro zájemce o regio-

nální dějiny připraví v budoucnu další podobně 

povedený projekt. Třeba se nyní, poté co se „vy-

pořádal“ s nadpozemskými věcmi, vrátí k těm 

podzemním a shrne své nepřeberné vědomosti 

a zkušenosti s archeologickými výzkumy na Če-

lákovicku…

Kniha je, spolu s dalším standardním sortimen-

tem, k zakoupení mj. v infocentru v Městském 

muzeu v Čelákovicích za cenu 350 Kč. Vřele do-

poručuji.          hrg

Titulní stránka publikace. Zdroj: archiv muzea

Výstava „Síla legionářské tradice v Čelákovicích“. Foto: 

archiv muzea
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Rodiče nás podporují
I v tomto školním roce se na naší škole usku-

teční 2. ročník projektu zaměřeného na oblast 

výchovných předmětů. Jsme moc rádi, že se 

i letos rozhodla paní Dvořáková podporovat 

naši školu a předala nám velkorysý finanční dar. 

Díky němu se budou moci do projektu zapojit 

děti nejen 1., ale i 2. stupně. Soutěžit se bude 

v následujících oblastech: hudební – zpěv, vý-

tvarné – tvorba na dané téma, tělesné – víceboj. 

Vítězové napříč všemi ročníky zažijí nezapome-

nutelné zážitky třeba v pražské výtvarné dílně, 

v trampolínovém centru nebo se stanou sami 

interprety a zažijí opojení z bubnování s profesi-

onály a s profesionálními nástroji. Cílem projek-

tu není jen ukázat, kolik talentovaných dětí mezi 

námi je, ale především stmelit třídní kolektivy. 

Proto děti nebudou získávat ceny jen pro sebe, 

ale také pro své třídy. 

S příchodem nových vyučujících do školy přišly 

i nové nápady, a tak se zrodila myšlenka založit 

školní časopis. Vytvořit redakční radu, oslovit 

schopné dětské redaktory a přinášet v pravi-

delných intervalech zajímavosti ze života ško-

ly, o nás, o tom, co nás baví, co děláme apod. 

V současné době probíhají přípravy, promýšlí-

me způsob prezentace, grafiku a jsme rádi, že 

se časopis objeví v centru města právě ve vý-

loze místní lékárny. Snažíme se využít zejména 

příspěvku naší sponzorky. Určitě budeme rádi, 

když nás budete sledovat a časopis si přečtete 

třeba na našich webových stránkách. 

Těšíme se, že nás navštívíte 29. listopadu od 

16.00 do 18.30 hod. v budově školy, kde pro-

běhne tradiční a oblíbený jarmark. Už v říjnu 

žáci se svými učiteli vyráběli a tvořili, aby měli 

návštěvníkům jarmarku co nabídnout.

Hned 1. prosince se s některými rodiči rádi se-

tkáme u stánku naší školy na náměstí, kde opět 

budeme nabízet naše výrobky, ale i výrobky uči-

telů a nezapomeneme ani na charitu. Přijďte nás 

podpořit nebo si jen prohlédnout naše práce, 

popovídat si a nasát předvánoční atmosféru. 

vedení školy

Kamenka pomáhá
výzkumu

Samozřejmou součástí našich životů jsou emo-

ce, nálady, postoje a různá krátkodobá pocitová 

ladění. Jak je ale rozpoznáváme? Co tyto afek-

tivní stavy při mluvení signalizuje? To jsou otáz-

ky, na které současná věda stále nemá přesné 

Pražský hrad
Se spolužáky nižšího gymnázia jsme začátkem 

října navštívili Pražský hrad. Poté, co jsme prošli 

bezpečnostní kontrolou, jsme vstoupili do vel-

kolepých prostor Španělského sálu. Postupně 

jsme měli možnost nahlédnout do reprezentač-

ních místností, jež jsou běžně veřejnosti nepří-

stupné a my jsme je doposud znali jen z foto-

grafií. Průvodci nám popsali historii Pražského 

hradu, rozsáhlou sbírku umění i zajímavé detaily 

v jednotlivých sálech. Viděli jsme např. i stůl, na 

kterém prezident republiky podepisuje všechny 

důležité dokumenty, nebo také prostory, kde se 

s vládou setkávají diplomatické návštěvy.

Rádi jsme se podívali do centra Prahy a prošli 

se místy, která jsou už staletí součástí našeho 

národního dění.                           žáci Gymnázia

Navštěva Pražského hradu. Foto: archiv školy

Podzimní krtkování
Naše mateřská škola má spoustu akcí pro 

děti. Divadélka, výlety, akce spojené s různými 

svátky a oslavy. Jenže školka není jen o dě-

tech a o paní učitelkách. Je také o rodičích. 

A abychom se společně nevídali jen na třídních 

schůzkách, vymýšlíme i zábavní akce. Vloni to 

byla ukázka létání dravců a sov nebo se mohli 

zúčastnit sázení stromů kolem MŠ. 

V půlce září jsme pro rodiče připravili akci s ná-

zvem „podzimní krtkování“. Vlastně to byla po-

moc rodičů naší školkové zahradě, a tím i jejich 

dětem. Cílem akce byl úklid zahradního pro-

stranství od listí a větviček a přerytí pískovišť, 

aby se dětem lépe „kutalo“ a „bábovkovalo“. 

Odměnou pro rodiče bylo malé občerstvení 

a diplom. Doufáme, že si odnesli i skvělý pocit 

ze záslužné práce. Tímto všem zúčastněným ro-

dičům děkujeme za pomoc a těšíme se na další 

společné akce.                       Jitka Dohnálková

a úplné odpovědi. Jedním z chybějících balíčků 

informací je také to, jak se různé afektivní stavy 

učí vnímat děti. Čelákovická Kamenka přispěla 

platným způsobem k řešení těchto zajímavých 

problémů. Přes náročné podmínky způsobené 

přestavbou umožnila letos na jaře anonymní 

sběr reakcí dětí v poslechovém testu, který byl 

připraven ve Fonetickém ústavu FF UK. Vedení 

školy navrhlo harmonogram testování a určilo 

učitele, kteří dohlíželi na naprostou anonymitu 

zapojených žáků. Různě staré dívky a chlapci 

poslouchali zvukové nahrávky, v nichž byla po-

mocí techniky pozměněna řečová melodie. Ty 

hlavní výzkumné otázky byly dvě. Nejprve šlo 

o to, zda změny melodie řeči, které spočívaly 

v pouhém rozšíření nebo zúžení rozpětí, vůbec 

samy o sobě pocity nějak pozmění, když pro-

nášené věty budou jinak úplně stejné. Pokud 

by se ukázalo, že ano, bylo dále potřeba zjis-

tit, zda děti vnímají změny různě podle svého 

věku. Kdyby totiž reagovaly víceméně jednot-

ně, mohlo by to znamenat, že jde o něco, co se 

osvojuje již v raném dětství. Analýza výsledků 

na obě otázky odpověděla: samotné rozšíření 

melodického rozpětí řeči ovlivňuje vnímání po-

citu mluvčího a starší školáci reagují přesněji 

a jednoznačněji než ti mladší. Čelákovické děti 

tak spolu se svými učiteli přispěly k řešení zají-

mavých problémů, které budou dále srovnávány 

napříč různými jazyky.

Jan Volín a Ivana Sekyrová

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

ARMY TEST – testování 
fyzické zdatnosti
mladších žáků

Začátkem října plnili žáci naší školy tzv. army 

test, což je testování fyzické zdatnosti žáků. Zá-

štitu nad touto sportovní akcií převzal generál-

poručík Jiří Baloun.

Ve dvou dnech si žáci 1.–5. ročníku vyzkou-

šeli svou rychlost, sílu, obratnost a vytrvalost 

v několika disciplínách – šestiminutovém běhu, 

výdrži na hrazdě ve visu, člunkovém běhu 

4 x 10 metrů, dřepech a provádění lehu – sedu 

po dobu 1 minuty. Všichni žáci se do testování 

zapojili velmi aktivně, padlo dokonce i několik 

rekordů (více než 700 dřepů).

Dle nasčítaných výsledků obdrželi nejlepší spor-

tovci černé pásky na ruku, ostatní pásky zelené. 

Army test potvrdil, že žáci mladšího školního 

věku jsou ještě v dobré kondici. Jsme zvědavi, 

zda se dobrá kondice potvrdí i u žáků staršího 

školního věku, jejichž testování proběhne na 

jaře.

Za tuto akci patří velké poděkování všem vojá-

kyním a vojákům AČR, kteří realizaci army testu 

zajistili.                                            vedení školy

Testování fyzické zdatnosti žáků na městském stadio-

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

Pozvánka na 44. ročník 
Večerního běhu městem
16. a 17. listopad 2018

Opět po roce pořádáme již 44. ročník Večerního 

běhu městem Čelákovice – Memoriálu Rudolfa 

Vichery. Srdečně zveme všechny dětské závod-

níky i občany města.

V pátek 16. listopadu od 13.30 hod. v Sadech 

17. listopadu, u Kulturního domu Čelákovice, 

budou závodit dětské a mládežnické kategorie 

– viz níže.

13.30 hod. dívky a chlapci roč. 2015 

 50 metrů

 50 metrů roč. 2014 

 50 metrů roč. 2013 

14.00 hod. dívky a chlapci roč. 2012 

 100 metrů

14.10 hod. dívky a chlapci roč. 2011 

 200 metrů

 dívky a chlapci roč. 2010 

 200 metrů

14.40 hod. dívky a chlapci roč. 2009 

 300 metrů

 dívky a chlapci roč. 2008 

 300 metrů

15.15 hod. dívky a chlapci roč. 2007 

 600 metrů

15.30 hod. mladší žákyně roč. 2005–2006 

 600 metrů

15.40 hod mladší žáci roč. 2005–2006 

 600 metrů

15.50 hod. starší žákyně roč. 2003–2004 

 1 000 metrů

16.00 hod. starší žáci roč. 2003–2004 

 1 000 metrů

16.10 hod. dorostenky roč. 2001–2002 

 1 000 metrů

16.20 hod. dorostenci roč. 2001–2002 

 2 000 metrů

V sobotu 17. listopadu se uskuteční závody 

juniorských a dospělých kategorií. Pro tyto je 

prezence v ZŠ v ulici J. A. Komenského. Zá-

vod zahájí kategorie juniorů a juniorek v 16.20 

hod. startem v ulici J. A. Komenského s trasou 

vedoucí městem. Prosíme závodníky, aby přišli 

k registraci nejpozději 20 minut před plánova-

ným startem. Pořadatel si vyhrazuje právo pro 

změnu časového harmonogramu s ohledem na 

počet přihlášených závodníků. 

16.20 hod. juniorky roč. 1999–2000 

 3 000 metrů

16.45 hod. junioři roč. 1999–2000 

 3 000 metrů

17.00 hod. ženy + veteránky od roč. 1998 

 3 000 metrů

17.20 hod. muži veteráni nad 40 let 

 6 500 metrů

18.00 hod. muži (hl. závod) do 39 let 

 6 500 metrů

Organizace běhů je velmi náročná a vyžaduje 

vedle nadšení pořadatelů i hodně porozumění 

veřejnosti. Pořadatelé a příznivci závodu dě-

kují všem, kteří svou účinnou pomocí umožní 

uspořádat tento závod. Přijďte si s námi za-

běhat nebo jen fandit, a užít si tak jedinečnou 

atmosféru večerního běhu. Veškeré informace 

o běhu získáte v MDDM (kontakty viz výše).

Veronika Kratochvílová

Závod dětských kategorií. Foto: Pavel Dufek

Turistický oddíl Medví-
ďata hledá nové členy!

Hledáme děvčata a kluky od 1. třídy ZŠ se zá-

jmem o přírodu, cestování a táboření. Nabízíme 

kamarádské prostředí, spoustu her a soutěží, 

výlety jednodenní i vícedenní do lesa i do měst, 

do jeskyní i na hory. V létě nás čeká třínedělní 

stanový tábor na Kutnohorsku. Chcete-li zažít 

na vlastní kůži to, o čem zatím jen četl v knihách 

od Jaroslava Foglara, přijďte a sami uvidíte. Náš 

oddíl v Čelákovicích pracuje už dvacátý druhý 

rok pod vedením Jindřicha Vaňka. Scházíme 

se v MDDM v Havlíčkově ulici každý čtvrtek 

od 17.00 hod. Hrajeme si, soutěžíme, učíme se 

morseovku, znát přírodu, nebát se potmě v lese, 

uzlovat, lasovat, číst v mapě, zacházet s buzo-

lou, vyřezávat ze dřeva, odlévat ze sádry, vařit 

na ohni, hrajeme hu-tu-tu, ringo a spoustu dal-

ších her, které jinde nepotkáte.

Více informací – Jindřich Vaněk, tel.: 602 333 

061, nebo v MDDM.

Jindřich Vaněk

Pozvánka na výtvarné 
a víkendové dílny

Neděle 11. 11. – Svatomartinské vyrábění 

s Lucií

Výtvarná dílna pro děti školou povinné, 14.00–

17.00 hod, v MDDM v Havlíčkově ulici, kurzov-

né 200 Kč, nutno se předem přihlásit.

Neděle 18. 11. – Macramé

Řemeslná víkendová dílna – drháné šperky, 

14.00–17.30 hod., klubovna MDDM v KD, Alena 

Rozhonová (Zradičková), kurzovné 200 Kč.

Středa 28. 11. – Vánoční přání

Výtvarná dílna s výrobou vánočních přání (pro 

ozdobení stromku MDDM na náměstí), 16.00–

18.00 hod., v MDDM v Havlíčkově ulici, určeno 

volně příchozím, vstup zdarma.

Sobota 1. 12. – Advent v Muzeu

Vánoční dílny, vyrábění a koledy v podání čle-

nů kroužku Muzicírování, 14.00–17.30 hod., síň 

Jana Zacha v Městském muzeu v Čelákovicích.

Neděle 2. 12. – Šperk

Řemeslná víkendová dílna, 14.00–17.30 hod., 

klubovna MDDM v KD, Alena Rozhonová (Zra-

dičková), kurzovné 200 Kč.

Středa 5. 12 – Mikulášské vyrábění s nadílkou

Mikulášské odpolední vyrábění – zdobení per-

níčků, malování čertíků, vyroba svíček, od 16.00 

hod., v MDDM v Havlíčkově ulici, cena dílničky 

60 Kč. 

Až se setmí, v altánku na zahradě bude čekat 

Mikuláš. Označené balíčky přijímáme celý den 

v MDDM, cena za balíček je 20 Kč.

Veronika Kratochvílová

Mikuláš v MDDM. Foto: archiv organizace

Panorama hudební
historie

Koncert vokálního souboru Affetto (Jan Miku-

šek, Marek Olbrzymek, Vladimír Richter, Aleš 

Procházka) a varhaníka/klávesisty Martina Ja-

kubíčka pořádaly 7. října v čelákovickém Hu-

sově sboru Rada starších CČSH a Spolek pro 

varhanní hudbu. Byl motivován stým výročím 

vzniku republiky, umělci pojali dramaturgii velmi 

originálně. Po rozsáhlém připomenutí starých 

památek české hudby (tato oblast je jim nej-

vlastnější) následovaly skladby z období obro-

zení, také s humoristickým akcentem, podobně 

byly laděny i dvě ukázky ze soudobé tvorby. 

Slyšeli jsme rovněž zvukomalebnou vokální 

bitvu i klavírní ilustraci vojenského konfliktu 

z války prusko-rakouské, zazněla vítězná píseň 

ze soutěže Pionýrská nota z roku 1980. Závěr 

tvořily tři spirituály.

Vysokou interpretační úroveň vokalistů Affetta 

zná čelákovické obecenstvo už od minulého 

koncertu souboru, tentokrát obzvláště zaujal 

bohatou barevností svého hlasu basista Aleš 

Procházka při sólovém přednesu chorálu Svatý 

Václave. S chutí a zaujetím provedli pěvci Glosy 

ze Švejka od současného brněnského autora 

Miloše Štědroně, pointovaně zněla i parafráze 

Marka Olbrzymka na Mozartovu píseň Výstraha.

Osobité hudební připomenutí výročí republiky 

přijali posluchači s velkým porozuměním.      jer

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

Bubnování v Jurtě nebo zahradě Routy dle 
počasí pro všechny volně příchozí každé úte-
rý, 15.00–15.45 hod. pro děti, 16.00–16.45 
hod. pro dospělé, bubny máme .

Skupinové doučování, každý čtvrtek, 15.00–
16.30 hod., Routa.

Váš podvečer – opékání buřtů, čtvrtek 15. 
a 29. 11. 18.00–20.00 hod., zahrada Routy.

Přednáška na téma Jak vést děti k cizím 
jazykům, středa 7. 11., 16.00–17.30 hod., Jur-
ta, nutná rezervace, info: V. Beldiková, e-mail: 
routa.beldikova@seznam.cz.

Dopolední relax v Jurtě, čtvrtek 8. a 22. 11., 
dopoledne ve stylu odpočinku, hudby, tance, 
pohody.

Lampionový průvod městem, pátek 9. 11., 
sraz v 17.00 hod. před Mateřským centrem, 
zakončení na zahradě Routy.

Národní potravinová sbírka, sobota 10. 11., 
8.00–18.00 hod., prodejna Tesco. Darujte jídlo 
a drogerii těm, kterým schází! 6. ročník NPS 
je organizován platformou Byznys pro spo-
lečnost ve spolupráci s Českou federací po-
travinových bank, Armádou spásy, NADĚJÍ 
a Charitou ČR. Na realizaci sbírky se podí-
lí více než 300 neziskových organizací z celé 
republiky.

Háčkování pro začátečníky i pokročilé, úte-
rý 13. 11., 10.00–12.00 hod., Jurta.

Vaření s ájurvédou, úterý 13. 11., 18.00–
21.00 hod., Routa, orientální vaření s Aničkou, 
Bárou a Terezou, přihlášky předem, e-mail: 
tereza@hirth.cz.

Beseda Space X, její minulost, současnost 
a budoucnost, čtvrtek 15. 11., 8.30 hod., 
Routa, přednáší Dušan Majer – český odborný 
na kosmonautiku, šéfredaktor blogu o kosmo-
nautice, autor pořadů Vesmírné výzvy a Do-
bývání vesmíru (Stream.cz), za svou činnost 
a popularizaci vědy obdržel několikrát cenu 
Akademie věd ČR.

Setkání dobrovolníků, čtvrtek 15. 11., 17.00–
18.00 hod., Jurta.

Setkání osvojitelů a zájemců o osvojení, pá-
tek 16. 11., 15.00–19.00 hod., Mateřské cen-
trum (zadní vchod budovy Obecního domu).

Přednáška na téma Výchova chlapců, úterý 
27. 11., 18.00–20.00 hod., Jurta, nutná rezer-
vace, info: V. Beldiková, e-mail: routa.beldiko-
va@seznam.cz.

Vejšlap za Polabskými 
strašidly

I letos na podzim pořádal 1. Čelákovický klub 

vodních sporů pro děti z Čelákovic i blízkého 

okolí „Vejšlap za Polabskými strašidly“, a to již 

po šesté!

Za slunečného podzimního velmi teplého odpo-

ledne se na krátké, asi 3 km trase kolem řeky 

Labe a jejího okolí objevila Čelákovická straši-

dla. Opět jste mohli zahlédnout, jak se po trase 

prohání bludičky, vodníci, upíři, hejkalové, bílé 

paní, bezhlavý rytíř, pán a paní z Poddubu nebo 

čert a čarodějnice. Letošní Vejšlap za Polab-

skými strašidly se konal v neděli 7. října a díky 

úžasnému počasí byla účast dětí a jejich rodičů 

nadprůměrná! Moc nás to těší!

Začátek trasy se nacházel na nádvoří Městské-

ho muzea, kde děti obdržely kartičku a cestou 

plnily úkoly, za které dostávaly razítka a malý 

dáreček. Na konci trasy v loděnici klubu kar-

tičku s razítky zkontroloval čert Mates, a pokud 

žádné razítko nechybělo, mohly si děti za odmě-

nu vybrat jakoukoliv z vystavených cen. Děti si 

v loděnici mohly namalovat či vyrobit libovolné 

strašidlo. Tři nejlepší práce byly odměněny hod-

notnou cenou. Tyto obrázky jsou vystaveny ve 

výloze prodejny AKI Papír – hračky Čelákovice.

A na úplný závěr si mohli všichni účastníci opéct 

buřty nad pekelným ohněm. Mockrát všem dě-

kujeme za účast a těšíme se zase za rok. Ahoj! 

Kateřina Zubrová

Jedno ze zastavení trasy Vejšlapu za Polabskými straši-

dly 2018. Foto: Kateřina Zubrová

Opékání na závěr. Foto: Kateřina Zubrová

Pozvánka do Husova 
sboru

Husův sbor v Čelákovicích se letos v říjnu opět 

připojil k projektu Křesťanské Vánoce se svojí 

výstavou betléma. Betlém bude přístupný od 

6. prosince 2018 do 6. ledna 2019 každou stře-

du, sobotu, neděli a v hlavní sváteční dny od

10.00 do 17.00 hod.

Foto: archiv Husova sboru v Čelákovicích

Projekt Křesťanské Vánoce přibližuje veřejnos-

ti duchovní poselství nejoblíbenějších svátků, 

a tak během adventu a Vánoc nabízejí nábo-

ženské obce, farnosti či sbory rozmanité pro-

gramy s možností prohlédnout si jejich betlémy. 

Všechny programy v kostelech a modlitebnách 

lze navštívit bezplatně. 

Do projektu se v České republice loni zapojilo již 

přes 15 farností a sborů a během adventu a Vá-

noc nabídly více než 1 500 akcí včetně bohoslu-

žeb, koncertů a samozřejmě možností návštěv 

betlémů vystavených v kostelech. 

V letošním roce v Husově sboru zahájíme Křes-

ťanské Vánoce ve čtvrtek 6. prosince v 17.00 

hod. koncertem Mikulášské zpívání, kdy otevře-

me malou výstavu domácích betlémů, uslyšíme 

koledy a vánoční písně v podání souboru Ani-

Muk a navštíví nás také Mikuláš, který přinese 

dětem tradiční nadílku.

Na neděli 9. prosince v 16.00 hod. připravuje-

me za finanční podpory města Čelákovic Velký 

adventní koncert, na kterém zazní koncert pro 

hoboj A. Corelliho a hlavně tradiční Česká mše 

vánoční J. J. Ryby, která je pro mnohé z nás 

jedním ze symbolů českých Vánoc. 

Účinkovat budou spolu se čtyřmi sólisty také 

čtyři hudební tělesa – Chrámový sbor Václav ze 

Staré Boleslavi, pěvecký sbor Bojan z Brandý-

sa nad Labem, Chrámový sbor u sv. Jana Křti-

tele v Lysé nad Labem a Nymburský komorní 

orchestr. 

Věříme, že naše programy přispějí ke sváteční 

atmosféře v adventním a vánočním čase a vne-

sou klid a pohodu do našich uspěchaných dní. 

Těšíme se na vaši návštěvu!

Rada starších CČSH v Čelákovicích
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houbařské okénko

Houby Čelákovicka – 
bedla zardělá

V tomto článku chceme ukázat na druh houby, 

který byl donedávna považován za vzácnější 

a byl znám pouze výrazněji pokročilým houba-

řům a mykologům. Avšak v několika posledních 

letech se v celé ČR a i v našem okolí začala tato 

houba vyskytovat v překvapivě velkém množ-

ství.

Bedla zardělá: tvoří středně velké plodnice. 

Klobouk o velikosti 4–10 cm je bílý, hladký, po-

lokulovitý, později rozložený. Lupeny jsou bílé, 

později vlivem dozrávání výtrusů slabě růžoví.

Třeň je bílý, na bázi zesílený až hlíznatý s ne-

velkým, ale pohyblivým prstenem. Vůně i chuť 

je příjemná, ovocná. Na první pohled plodnice 

velmi připomínají pečárku/žampion. Záměna je 

skutečně velmi snadná. U pečárek však barva 

lupenů velmi brzo přechází z bílé do růžovošedé 

a časem až do tmavohnědé barvy. 

Typickým místem růstu jsou trávníky, parky 

a zahrady podobně jako u pečárek. Roste od 

června do října, ale hlavní a v poslední době vel-

mi hojnou vlnu zaznamenáváme v září.

V atlasech je uváděna nejčastěji jako jedlá, ně-

kdy jako nejedlá. Podle nejnovějších zkušeností 

je sice jedlá, ale u některých citlivějších osob 

způsobuje alergie a zažívací potíže. Bude se tak 

svým působením pravděpodobně řadit k bedle 

zahradní či bedle červenající, které také nejsou 

samy o sobě jedovaté, ale relativně velkému 

procentu lidí působí potíže.  Proto bedlu zardě-

lou doporučujeme ke konzumaci se zvýšenou 

opatrností a důkladnou tepelnou úpravou.

Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek,

 Spolek houbařů Čelákovice

Bedla zardělá, 2017, Čelákovice. Foto: Miroslav Rudolf

58. výstava hub
v Čelákovicích

Ve dvoře restaurace v Kostelní ulici proběhla ve 

dnech 20.–22. září již 58. výstava hub v Čelá-

kovicích. Letošní klimatické podmínky panující 

v naší oblasti byly snad nejhorší za celou dobou 

konání výstav. To se také částečně projevilo na 

množství, druhové skladbě i kvalitě hub. Přes-

to se konečný počet vystavovaných druhů vy-

šplhal na číslo 157. Mezi vystavenými houbami 

byly i některé vzácnější druhy jako hřib satan, 

hřib Le Galové, podloubník siný, hřib kovář od-

barvený a outkovka polní. Na druhou stranu ně-

které „tradiční“ běžné druhy chyběly. 

Expozice byla doplněna obvyklou výstavou jiři-

nek od paní Jany Čermákové z Čečelic a pro-

skleným úlem od místních včelařů.

Výstavu zhlédlo několik set dětí s pedagogic-

kým doprovodem a řada dospělých. SHČ dě-

kuje za pomoc všem, kdo se podíleli na sběru 

hub, přípravě i průběhu výstavy. Také děkujeme 

městu Čelákovice za významnou finanční pod-

poru, díky které bylo možné výstavu uskutečnit.

Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek, 

Spolek houbařů Čelákovice Podzimní výstava hub 2018. Foto: Miroslav Rudolf
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Basketbal Čelákovice, 
spolek

Nová sezona pro naše malé basketbalis-

ty a basketbalistky teprve čeká, ale ani po 

skončení té minulé 2017/2018 jsme nezaháleli 

a jezdili s dětmi na turnaje v basketbalu 3 x 3. 

Jelikož naše děti mají basket rády, tak se bě-

hem letních prázdnin zúčastnily basketbalového 

kempu a soustředění v Poděbradech. Vyús-

těním letní přípravy byl turnaj ve Strakonicích, 

který naše děti vyhrály.

Nadcházející sezonu 2018/2019 jsme zahájili 

úspěšně. V letošním roce máme přihlášené ka-

tegorie ženy, U12, U11 a U10. Zároveň začaly 

pilně trénovat děti, ročníky 2013–2015. Budeme 

rádi, když přijdete povzbudit naše děti. První 

domácí zápas byl 13. října. Těšíme se na nové 

výzvy.                                         Sabina Karlová

Pandy z Čelákovic s hráčem NBA Tomášem Satoran-

ským. Foto: archiv spolku

V Národní lize florbalu se Orce zatím daří. Vy-

hrála v řadě již pět zápasů a po šesti kolech je 

v čele tabulky. Navíc se daří i střelecky, a tak 

jsou zápasy velmi atraktivní.  

ORKA ČELÁKOVICE–FBC DDM KATI KADAŇ 

11:4

O vítězi bylo rozhodnuto prakticky už po první 

třetině, kterou jsme vyhráli 6:2. I ve zbytku utká-

ní jsme byli jasně lepší a postupně jsme navy-

šovali skóre. Třemi góly se blýskl Vojta Strnad, 

po dvou přidali Ondra Špalek a Petr Němeček.

PANTHERS PRAHA–ORKA ČELÁKOVICE 

7:8p 

V utkání šlo o to, kdo opanuje čelo tabulky. 

Když jsme ve čtrnácté minutě vedli již 4:0, zdálo 

se, že o vítězi je takřka rozhodnuto. Pak jsme ale 

polevili a domácí zabrali. Výsledkem bylo nako-

nec otočení zápasu a Panteři si šli pro vítězství. 

Tři minuty před koncem normální hrací doby ale 

vyrovnal Kramel a v prodloužení rozhodl o na-

šem vítězství Ondra Špalek.

ORKA ČELÁKOVICE–WIZARDS DDM PRAHA 

9:4 

Po vyrovnané první třetině se jazýčky vah za-

čaly přiklánět na naší stranu po dvou zásazích 

Špalka. Ve třetí části jsme definitivně zlomili 

odpor hostů a prostříleli se nakonec k jasnému 

vítězství. Hvězdou zápasu se stal Ondra Špalek, 

který vsítil hned pět branek.

T.B.C. LUCERN KRÁLŮV DVŮR–ORKA ČE-

LÁKOVICE 4:7

První třetina byla lekcí z produktivity. Domácí 

vyslali na naší branku deset střel, zatímco Orka 

jen sedm, ale i to stačilo na vedení 3:1. Ve dru-

hé části padl pouze jeden gól, a to do domácí 

svatyně. A když i ve třetí části Orka proměnila 

dvě šance a ujala se vedení 6:1, bylo o zápase 

rozhodnuto. Nic na tom nezměnil ani závěreč-

ný tlak domácích, který výsledek jen korigoval. 

Nejlepším střelcem se stal Jakub Čáp se čtyřmi 

brankami. Orka tímto vítězstvím stále drží čelo 

tabulky Národní ligy.

V dalším kole poháru České pojišťovny se Orka 

utkala s tradičním soupeřem z Národní ligy 

Panthers Praha. Po zaslouženém vítězství Orka 

postupuje dále, soupeřem jí bude extraligový 

tým Hu-Fa Panthers Otrokovice.

ORKA ČELÁKOVICE–PANTHERS PRAHA 7:4 

V sedmé minutě Orka prohrávala již 2:0, ale do 

konce třetiny se šlo za nerozhodného stavu 3:3. 

Ve druhé části padla pouze jedna branka díky 

proměněnému trestnému střílení Vojty Strnada. 

V úvodu třetí třetiny jsme vstřelili další dvě bran-

ky a dokráčeli si zkušeně k vítězství, znamenají-

címu postup do dalšího kola.

Starší žáci opanovali turnaj v Mladé Boleslavi, 

když vyhráli oba zápasy v základní skupině a na-

konec jednoznačně zvítězili i ve finále: ORKA 

ČELÁKOVICE–FLORBALOVÁ AKADEMIE 

MB 6:4, ACEMA SPARTA PRAHA PM–ORKA 

ČELÁKOVICE 3:5, FBC KUTNÁ HORA–ORKA 

ČELÁKOVICE 1:7.

Na vítězné vlně se vezly i mladší kategorie. 

Mladší žáci i elévové vyhráli své turnaje, a potě-

šili tak nejen své trenéry a rodiče.

Martin Bajer

Šachový klub
TJ Spartak Čelákovice

Po úspěšné loňské sezoně jak naší mládeže 
v krajském přeboru jednotlivců, tak i dospě-
lých v soutěžích družstev udržením se v krajské 
soutěži jsme v sezoně 2018/2019 postupným 
začleňováním mladých šachistů do družstev 
dospělých postavili opět 3 družstva (A – kraj-
ská soutěž, B – regionální přebor, C – regionální 
soutěž). Rozběhla se činnost šachových krouž-
ků pod vedením Roberta Kubíčka, Petera Jandy 
a Zbyňka Jankovského.
Dne 4. října se 16 našich mladých šachistů zú-
častnilo základního kola regionálního přeboru 
jednotlivců SD Polabí v Lysé nad Labem, kde 
podali velmi pěkný výkon.
Dne 6. října jsme se již tradičně zúčastnili akce 
Turnaj 4 měst (pátý obnovený ročník), ve kterém 
jsme po loňském vítězství obsadili letos rovněž 
pěkné 2. místo.
V soutěžích družstev SŠS dne 14. října porazi-
lo naše áčko celek ŠK Český Brod A v poměru 
4,5:3,5 a naše céčko prohrálo s družstvem Rož-
ďalovic v poměru 4,5:0,5.
Zájemci (děti i dospělí) o šachy z Čelákovic 
a blízkého okolí mohou získat další informace 
na www.sachycelakovice.cz.

Libor Mrozinski

Radek Štěpánek
na tenisových kurtech

V září navštívil trénink našich nejmenších tenis-

tů dvojnásobný vítěz Davisova poháru a dvoj-

násobný vítěz Grandslamu ve čtyřhře Radek 

Štěpánek. Vystřídal naše trenéry a vedl trénink 

dětí. Vše za účasti televizních kamer TV Nova, 

která zde natáčela jeden z dílů pořadu Život ve 

hvězdách.

Pokud máte zájem o celoroční výuku tenisu pro 

děti, můžete nás kontaktovat na e-mailu: info@

teniscelakovice.cz.

Více na klubových stránkách www.tkcelakovi-

ce.cz.                             Tenisový klub Čelákovice

Tenisový trénink s Radkem Štěpánkem. Foto: archiv 

TK Čelákovice

tenis

Orce se v úvodu sezony daří
Turnaj mladších žáků. Foto: Vendula Horváthová
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Tabulka naší skupiny fotbalové I. A třídy se vy-

rovnává, a tak každý získaný bod má cenu zlata. 

Union se pohybuje kolem desátého místa, když 

na poslední mužstvo má pětibodový náskok, 

a to není nic moc. Stejně jako v minulém roč-

níku se nedaří zejména na hřištích soupeřů, kde 

ze čtyř utkání jsme ubojovali bod jen v Dolním 

Bousově. Na domácím trávníku jsme odehráli 

pět utkání a prohráli jen jedenkrát, a to s Mni-

chovým Hradištěm. Dvakrát skončilo utkání re-

mízou a na penalty jsme byli v obou případech 

úspěšní. I když jsme v tabulce domácích zápa-

sů na pěkném 5. místě, je naše hra jen průměrné 

úrovně a s řadou nepřesností. Tam musí trenéři 

do konce podzimu zapracovat.

DOLNOBOUSOVSKÝ SK–SK UNION 2:2 , pe-

nalty 3:2

Na hřišti nováčka získali domácí v 15. min. ve-

dení, ale krátce nato vyrovnal po brejkové akci 

Sabol a ještě do přestávky stejný hráč otočil 

skóre ve prospěch hostí. Po přestávce měli do-

mácí převahu a „vytěžili“ z ní vyrovnávací bran-

ku. Penaltový rozstřel vyšel lépe domácím, kteří 

si připsali dva body, Union jeden.

SK UNION–TJ JAWA DIVIŠOV 1:1, penalty 

11:10

Hostům se v letošním ročníku daří a potvrdili 

to během první části utkání, kdy dokázali plně 

zaměstnat naší obranu. Branky padaly až po 

přestávce. Nejprve technickou střelou ze 40 m 

překvapil hostující hráč Bařinu, krátce poté vy-

užil Galovič Koloveckého přihrávku a srovnal. 

V penaltovém maratonu rozhodl Bílek.

SK UNION–SOKOL LUŠTĚNICE 1:0

V zápase jen průměrné úrovně byla k vidění řada 

nepřesností obou celků. V první části mělo kaž-

dé mužstvo po jedné nevyužité šanci. Ve druhé 

půli měl Union mírnou převahu, výsledkem byla 

nastřelená tyč Vackem a v závěru branka Kade-

řábka po individuální akci Pánka. 

SK ČESKÝ BROD B–SK UNION 4:2

V prvním poločase bylo na každé straně po 

jedné šanci, zato ve druhé půli byla k vidění po-

řádná přestřelka. Union dvakrát vedl góly Vacka 

Martin Sabol dvěma góly v Dolním Bousově přispěl 

k zisku bodu. Foto: Vojtěch Konečný

z penalty a Bařiny, přesto domácí posíleni hráči 

z kádru A dokázali v samém závěru otočit skó-

re a strhnout výhru na svou stranu. Pro Union 

smůlovatý zápas.

Zápasy v sobotu od 10.15 hod. na stadionu 

„U Hájku“:

10. 11. SK UNION–REJŠICE

MLÁDEŽNICKÉ ZÁPASY

Dorost atakuje nejvyšší postavení v tabulce 

(2. místo za Benátkami), když zatím podlehl jen 

v prvním zápase v Benátkách. SK UNION–MNI-

CHOVOHRADIŠTSKÝ SK 6:2, branky: Hromas 

4, Šamša, vlastní; TJ KŘINEC–SK UNION 0:3, 

branky: Brodský 2, Linka; FK DOBROVICE–SK 

UNION 1:4, branky: Hromas 2, Kostolány, Ko-

nečný; SK UNION–SK BĚLÁ p. B. 8:1, branky: 

Buriánek 3, Linka 2, Soukup, Hromas, vlastní 1.

Starší žáci se usadili ve spodní polovině tabulky 

krajského přeboru. Přece jen letní odchod větši-

ny mužstva nejde okamžitě nahradit a musí za-

skakovat mladší. BOHEMIA PODĚBRADY–SK 

UNION 4:2, branky: Fantík Jiří, Janeba; SK UNI-

ON–SPARTA KUTNÁ HORA 1:4, branka: Sed-

lář; SK KOSMONOSY–SK UNION 5:4, branky: 

Homola 2, Kratochvíl, Janeba; SK UNION–SK 

BENÁTKY 6:1, branky: Kratochvíl 3, Sebera, 

Vencl, Janeba.

Mladší žáci se pohybují v průběžné tabulce 

kolem jejího středu. BOHEMIA PODĚBRADY–

SK UNION 6:3, branky: Pařízek 2, Kodera; SK 

UNION–SPARTA KUTNÁ HORA 3:3, branky: 

Manhart, Bartoň, Kodera; SK KOSMONOSY–

SK UNION 2:6, branky: Kodera 3, Pařízek, Flek, 

Bartoň; SK UNION–SK BENÁTKY 5:3, branky: 

Pařízek, Šuráň, Bartoň, Mikoška, Manhart.

Mladší přípravka má odehrány tři turnaje. 

V šestičlenné skupině se umístila na 2. místě, 

dále na 4. místě a v posledním turnaji na 3. mís-

tě. Celkově vede Brandýs nad Labem – Stará 

Boleslav.

Starší přípravka na prvním turnaji v Brandýse 

nad Labem – Staré Boleslavi skončila na 4. mís-

tě, z dalšího turnaje nemáme zprávu.

Milan Šikl

UNIONSKÝ FOTBAL
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 – – 11.00–21.00 

(9.00–11.00 senioři/ZTP)

ne – – 11.00–20.00
(9.00–11.00 senioři)

Pozn.: V  průběhu otevírací doby pro veřejnost může 

být kdykoli jedna plavecká dráha vyhrazena k  jiným 

účelům.

Aktuální nabídka
plaveckých kurzů

Pro velký zájem a obsazenost našich stávajících 

plaveckých kurzů vypisujeme pro zájemce nové 

možnosti zapsat své děti do našich plavec-

kých kurzů, a to v pondělí, ve středu a v pátek. 

Plavecké kurzy nově probíhají pod záštitou pla-

veckého oddílu Patriot Čelákovice a ve spolu-

práci s ním.

PONDĚLÍ

Plavecký kurz pro děti do 4 let (13.55–14.25 

hod.). Do kurzu je možné nastoupit kdykoli 

v jeho průběhu. Platba při každé lekci, cena 180 

Kč/lekce.

Plavecký kurz pro děti 5–7 let ZAČÁTEČNÍCI

(14.40–15.10 hod.). Kurz obsahuje 8 lekcí 

(+ 1 náhradní) v termínu 5. listopadu 2018 – 

14. ledna 2019, cena 1 040 Kč (130 Kč/lekce).

STŘEDA

Plavecký kurz pro děti 5–7 let ZAČÁTEČNÍCI

(15.15–15.45 hod.). Kurz obsahuje 8 lekcí 

(+ 1 náhradní) v termínu 7. listopadu 2018 – 

16. ledna 2019, cena 1 040 Kč (130 Kč/lekce).

PÁTEK

Plavecký kurz pro děti 5–15 let (15.00–15.50 

hod.). Kurz obsahuje 9 lekcí (+ 1 náhradní) v ter-

mínu 14. prosince 2018 – 22. února 2019, cena 

1 350 Kč (150 Kč/lekce).
Petr Bambas, ředitel
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