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Měření ovzduší ve městě str. 3
Prvním městem, ve kterém zahájil Středočeský 

kraj na začátku ledna měření kvality ovzduší, 

jsou Čelákovice. Mobilní monitorovací zařízení 

je umístěno v ulici J. A. Komenského. 

Cyklověž v Čelákovicích str. 6
V pořadí 13. cyklověž v Česku vzniká nedaleko vý-

pravní budovy žst. Čelákovice v Masarykově ulici. 

Investorem je Správa železniční dopravní cesty. 

Projekt Bezpečné město str. 9
Dne 16. ledna byla podepsána koordinační do-

hoda o vzájemné spolupráci při realizaci projek-

tu Bezpečné město v Čelákovicích mezi Policií 

ČR a městem Čelákovice.

Téma měsíce – 15 let:                      str. 10–11
Čelákovice a Evropská unie 
Ve středu 1. května uplyne 15 let od vstupu 

České republiky do Evropské unie. Dosavad-

ních 180 měsíců členství přineslo mimo jiných 

městu možnost čerpání dotací z Evropských 

strukturálních a investičních fondů a Fondu 

soudržnosti.

z obsahu
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V rámci stavby budou modernizovány železnič-

ní svršek (koleje, výhybky), železniční spodek 

(zemní těleso, odvodnění), nástupiště v železnič-

ní zastávce Čelákovice-Jiřina a rekonstruováno 

trakční vedení a zabezpečovací zařízení. Ve 

vybraných úsecích trati budou vybudovány pro-

tihlukové stěny. Rekonstruovány budou všechny 

podchody pro pěší a podjezdy pro automobily 

a bude nahrazen současný železniční most přes 

řeku Labe v km 6,330 novým, který bude výraz-

ně tišší, neboť bude mít průběžné štěrkové lože. 

Navržený železniční most je řešen jako spojitý 

příhradový nosník s rovnoběžnými vodorovnými 

prvky a zohledňuje požadavek města Čeláko-

vic, aby na jeho konstrukci bylo možné zavěsit 

konstrukci lávky o šířce 3 m pro smíšený pro-

voz chodců a cyklistů. Navíc bude splněn poža-

davek na minimální podplavnou výšku 5,25 m 

oproti současným 4,7 m. Současný železniční 

most bude snesen, nicméně železniční doprava 

bude zachována bez jakéhokoliv přerušení po 

jedné koleji po mostním provizoriu. 

Pokračování na straně 5

Investice Správy železniční dopravní cesty, s. o., (SŽDC) pod názvem „Optimalizace trati Lysá 

nad Labem – Praha-Vysočany“ budou po dokončení stavby Modernizace žst. Čelákovice po-

kračovat další etapou. Stavební povolení bylo vydáno Drážním úřadem v prosinci 2018 na 

stavbu „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“. Stavba 

se nachází v km 1,200–7,594 celostátní dráhy, dvoukolejné elektrifikované trati 524A Praha 

Vysočany – Lysá nad Labem – Kolín.

REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ
TRATI MEZI ČELÁKOVICEMI

A LYSOU NAD LABEM

V úterý 15. ledna vystoupil v čelákovickém Kulturním domě na Novoročním koncertu města Čelákovic Pražský komorní orchestr. Foto: Jiří Suchý
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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 

Strategické investiční 
akce města v roce 2019

Díky schválenému rozpočtu města, vydaným 

stavebním povolením a získaným dotačním pro-

středkům je možné letos zahájit tři nejvýznamnější 

strategické investiční akce realizované městem 

Čelákovice. Těmi jsou dostavba Kamenky, výstav-

ba kanalizace do Záluží a zahájení rekonstrukce 

komunikací v Jiřině.

V první řadě se jedná o dostavbu zcela nového pa-

vilonu Základní školy v Kostelní ulici – Kamenky. 

Nová budova bude sloužit pro 360 žáků, uznatelné 

náklady projektu až do výše 70 % budou hraze-

ny z dotace a předpokládané výdaje dosáhnou 

přibližně 110 milionů korun. Současně vznikne 

v areálu školy zcela nová tělocvična a intenzivně 

pracujeme i na opravě haly BIOS. Tu není možné 

bohužel v současné době využívat ani pro výuku 

ani pro potřeby sportovních subjektů. 

Druhou významnou investicí je zahájení výstavby 

hlavní kanalizační stoky a vodovodního přivaděče 

do místní části Záluží, na kterou bylo již vydáno 

stavební povolení. Dotace Státního fondu životní-

ho prostředí ČR je určena až na výstavbu kana-

lizačních stok ve vnitřním Záluží. Podmínkou je 

dokončení výstavby do března 2021.

Třetí významnou akcí je zahájení rekonstrukce ve 

staré zástavbě Jiřiny. Tyto práce budou postupo-

vat po jednotlivých etapách a jsou velmi závislé 

na postupu optimalizace traťového úseku mezi 

Čelákovicemi a Lysou nad Labem, kterou chce 

Správa železniční dopravní cesty zahájit v jarních 

měsících letošního roku. 

Pokračovat budou práce na výstavbě cyklověže nové 

generace v blízkosti výpravní budovy a intenzivně 

připravujeme i projekt vícepodlažního parkoviště 

P+R, které by mohlo být finančně podpořeno z do-

tační výzvy ITI v rámci Pražské metropolitní oblasti. 

Připravujeme rovněž vybudování dvou lávek z ma-

teriálu UHPC přes Čelákovický potok, které usnadní 

přístup do Sadů 17. listopadu jak z ulice Vašátkovy, 

tak z areálu Městského domu dětí a mládeže.

Jsem rád, že byla zahájena činnost komisí, které 

se věnují výstavbě nové sportovní haly a revitali-

zaci areálu Městského stadionu. Na tyto rozsáhlé 

investiční akce uvažujeme i o využití finančních 

prostředků z privatizace bytového fondu v majet-

ku města, který je v Milovicích.

V lednovém Zpravodaji byla vložena brožura, jejíž 

součástí je přehled akcí, kterých se můžete v prů-

běhu celého roku 2019 zúčastnit. Jste srdečně 

zváni a vítáni!

Přeji vám všem klidné prožití dnů v nejkratším 

měsíci v roce. Věřím, že děti i pedagogové stráví 

příjemně nejen pololetní, ale i jarní prázdniny, kte-

ré v okrese Praha-východ připadají na týden od 

25. února do 1. března.

Miroslav Opa, místostarosta III

 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

Tištěný přehled akcí „JARO v Čelákovicích“. POZOR, BLÍŽÍ SE UZÁVĚRKA
Uzávěrka pro tištěný přehled akcí „JARO v Čelákovicích“ (plakát; Zpravodaj města) obsahující akce 
od středy 6. března do čtvrtka 6. června je v pondělí 11. února 2019. Informace o akcích zasílejte 

na e-mail: kalendar@celakovice.cz. 
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n MÍSTNÍ POPLATEK ZA PSA

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

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

důchodce/další pes. Sazba v rodinném domě: 

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

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

Poplatek je splatný do 31. března 2019.

n MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY

Za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-

munálních odpadů je stanoven poplatek na rok 

2019 ve výši 552 Kč/osoba, který je splatný do 

30. června 2019.

n VODNÉ a STOČNÉ

pro rok 2019 v Čelákovicích:

vodné = 39,71 Kč/m3 bez DPH

stočné = 36,45 Kč/m3 bez DPH

celkem 76,16 Kč/m3 bez DPH

celkem 87,57 Kč/m3 vč. DPH

(rok 2018: vodné 41,45 Kč/m3 bez DPH, stočné = 31,94 

Kč/m3 bez DPH, celkem 73,39 Kč/m3 bez DPH, cel-

kem 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, cel-

kem 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)

informace

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

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

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

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

Podání návrhu musí být učiněno v souladu se Statutem Výroční ceny města Čelákovic I/9/2018 ze 

dne 12. prosince 2018, a to nejpozději do 31. března aktuálního roku, k později podaným nominacím 

nebude v témže roce přihlíženo.

Aktuální tiskopis návrhu viz: www.celakovice.cz/cs/mesto/vyrocni-cena/tiskopis-navrhu.

odbor školství, informací a kultury   

NOMINACE KANDIDÁTŮ PRO ROK 2019

Čelákovice jsou prvním městem,
kde Středočeský kraj zahájil měření ovzduší

Dne 12. prosince byl za účasti statutárního zástupce hejtmanky Středočeského kraje a ná-

městka hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloše Petery zahájen zku-

šební provoz měření ovzduší v Čelákovicích. Standardní provoz stanice byl zahájen 1. ledna 

a poběží minimálně jeden rok. Měří se 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Měření zajišťuje Český 

hydrometeorologický ústav na základě zakázky Středočeského kraje ve spolupráci s městem 

Čelákovice. 

Ve Středočeském kraji je stále celá řada lokalit, kde neprobíhá měření ovzduší a údaje jsou nahra-

zovány pouze modelovými daty. Z tohoto důvodu se rozhodla Rada kraje schválit projektový záměr 

a podat žádost o finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) v rámci akce 

„Pořízení mobilního monitorovacího zařízení na měření kvality ovzduší ve Středočeském kraji“. Pri-

oritou Středočeského kraje je měření polétavého prachu (částice PM10) a benzo(a)pyrenu, neboť 

v porovnání s jinými kraji České republiky vykazují střední Čechy největší množství těchto znečiš-

ťujících látek.

Pořízení dvou mobilních sekvenčních vzorkovačů stálo téměř 1,2 milionu korun, 85 % nákladů bylo 

pokryto formou dotace z OP ŽP. V Čelákovicích je mobilní stanice umístěna u objektu Mateřské ško-

ly Sluníčko v ulici J. A. Komenského. Vzorkovací systémy budou provozovány subjektem s platnou 

certifikací, včetně zajištění následných chemických analýz podle platných norem. Takto je zajištěna 

potřebná kvalita výsledků pro nahrání a k dalšímu zpracování oddělením Informačního systému kva-

lity ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu. Oba vzorkovací systémy budou podle potřeb 

Středočeského kraje a Informačního systému kvality ovzduší přesouvány do různých lokalit Středo-

českého kraje, na kterých budou provozovány nejméně po dobu jednoho roku. 

Město Čelákovice, jako první lokalita, bylo vybráno na základě modelových dat a četných stížností 

obyvatel na kvalitu ovzduší v tomto regionu včetně petice „Chceme čistý vzduch!“. Provoz měřící 

stanice včetně analýzy vzorků bude stát necelých 400 000 Kč ročně a Středočeský kraj ho bude 

hradit z vlastních prostředků.                                           Josef Pátek, starosta, Marek Skalický, radní

Tříkrálová sbírka 2019
Od 3. do 11. ledna proběhla Tříkrálová sbírka 

ve všech oblastech, kde Farní charita Neratovi-

ce působí. Veliké poděkování patří všem, kteří 

vlídně přijali koledníky a přispěli jakýmkoliv fi-

nančním obnosem. Poděkování patří šikovným 

dětem ze Základní školy v Libiši, které tuto sbír-

ku podpořily převlečením za Tři krále – Kašpara, 

Melichara a Baltazara, ale i úžasným manželům 

Skalickým, kteří se do sbírky každý rok zapojují.

V letošním roce se celkem vybralo 123 602 Kč. 

Z toho 14 905 Kč v Čelákovicích. Výtěžek sbírky 

je určen na pomoc nemocným, handicapova-

ným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším 

jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to 

zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Všem 

zúčastněným děkujeme.

Farní charita Neratovice

Foto: archiv Farní charity Neratovice

Zahájení měření kvality ovzduší se zúčastnili v Čelákovicích za Středočeský kraj statutární zástupce hejtmanky Mi-

loš Petera a za město Čelákovice starosta Josef Pátek. Další stanice jsou instalovány například v Kladně a Mladé 

Boleslavi. Foto: archiv města
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o čem jednali zastupitelé a radní města

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

středa 13. února 2019
v Kulturním domě

Aktuální program ZM bude zveřejněn týden

před zasedáním na úřední desce města 

a na webových stránkách města.

pozvánka

Na kanalizaci v Záluží získalo město
dotaci 21,5 mil. Kč

Město Čelákovice intenzivně připravuje investiční akci spojenou s výstavbou vodovodního přivaděče 

a kanalizační stoky do místní části Záluží a stejně tak vybudování kanalizačních řadů a samotných 

přípojek ve vnitřním Záluží. Stavba kanalizace ve vnitřním Záluží bude spolufinancována z dotace od 

Státního fondu životního prostředí ČR a na tuto druhou etapu výstavby bude město Čelákovice čer-

pat dotaci ve výši 21 500 000 Kč. Podmínkou je dokončení prací do března 2021. V rozpočtu města 

pro rok 2019 jsou vyčleněny finanční prostředky jak na nultou etapu (napojení v ulici S. K. Neumanna 

v Čelákovicích), tak na první etapu (stavba hlavní kanalizační stoky a vodovodního přivaděče). Rád 

bych na tomto místě poděkoval členům osadního výboru Záluží pod vedením předsedy Romana 

Přívozníka a zastupitelce města Mileně Přívozníkové za významnou pomoc při prosazování projektu 

výstavby kanalizace do a v Záluží.                                                                       Josef Pátek, starosta

Vodovodní přivaděč DN 110 pro Záluží a kanalizační stoka DN 300 do Záluží. Projektovou dokumentaci stavby 

zpracovává Jiří Dejmek. Celá stavba je koordinována s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury ve městě, 

společností 1. SčV, a. s. Zdroj: odbor správy majetku a investic

Finanční záležitosti

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opat-

ření – změnu rozpočtu města Čelákovic 2018 

č. 20.

Vodovody a kanalizace

Zastupitelstvo města schválilo plán financování 

obnovy vodovodů nebo kanalizací města na ob-

dobí let 2019–2028.

Přístaviště Čelákovice

Zastupitelé schválili uzavření a text smlouvy 

o společném zadávání mezi městem Čelákovice 

a Ředitelstvím vodních cest ČR týkající se pro-

jektu „Přístaviště Čelákovice“.

Statuty ocenění

Zastupitelstvo města schválilo Statut Výroční 

ceny města Čelákovic I/9/2018 a Statut Čestné-

ho občanství města Čelákovic I/10/2018.

Vyhláška města

Zastupitelstvo města schválilo a vydalo Obec-

ně závaznou vyhlášku E 1/2018 města Čeláko-

vic, kterou se mění obecně závazná vyhláška 

E 7/2015 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-

vání a odstraňování komunálních odpadů.

Výbory Zastupitelstva města Čelákovic

Zastupitelé schválili způsob volby předsedy 

i členů výborů města Čelákovic formou tajné 

volby.

Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Martin 

Bajer, členy finančního výboru Lucie Chrůmo-

vá, Jakub Ježek, Michaela Langmajerová, Vác-

lav Lisa, Petr Přerovský a Milena Přívozníková, 

členy kontrolního výboru Michal Fokt, Radka 

Křížová, Hana Machálková, Roman Štěrba.

Zastupitelé zvýšili počet členů osadního výboru 

Sedlčánky z 11 členů na 13 a zvolili jeho čle-

ny Vladimíra Bodláka, Jaroslava Choura, Lucii 

Chrůmovou, Alenu Kabátovou, Petra Kejmara, 

Petra Maturu, Aleše Nekolu, Hanu Salamán-

kovou, Martina Šedu, Václava Urbana, Zlatku 

Chourovou a Vlastu Lennerovou.

Za členy osadního výboru Záluží zvolili Janu 

Bartošovou, Ludmilu Forejtovou, Josefa Hrušku 

a Jaroslava Žižku.

Výběr z usnesení ZM č. 2 ze dne 12. 12. 2018.

Finanční záležitosti

Rada města vzala na vědomí rozpočtová opat-

ření – přesuny mezi položkami v rámci paragra-

fů 2219, 3319, 3399, 3419, 3429, 5311, 5512, 

6112 a 6171 rozpisu rozpočtu města 2018 pro-

vedené k 30. 11. 2018. Dále Rada města schvá-

lila rozpočtové opatření – změnu rozpočtu měs-

ta Čelákovic 2018 č. 21.

Seniorská obálka

Radní souhlasili se zapojením města Čelákovic 

do projektu Seniorská obálka.

Městská knihovna

Rada města vyhlásila výběrové řízení na obsa-

zení pracovní pozice ředitele/ředitelky příspěv-

kové organizace Městské knihovny a schválila 

text příslušného oznámení výběrového řízení.

Dále Rada města jmenovala výběrovou komisi 

pro posuzování uchazečů o tuto pracovní pozici 

ve složení Petr Studnička, předseda, a členové 

David Eisner, Soňa Husáriková, Jindra Chouro-

vá a Věra Krajíčková. Výkonem funkce tajem-

níka výběrové komise pověřila vedoucí odboru 

školství, informací a kultury Městského úřadu 

Čelákovice.

Zvýšení nájemného v obecních bytech

Rada města schválila zvýšení nájemného v by-

tech ve vlastnictví města Čelákovic v Čelákovi-

cích o 9,59 Kč za m² měsíčně, tj. na 78 Kč/m²/

měsíc, a v Milovicích o 10,97 Kč za m² měsíčně, 

tj. na 69 Kč/m²/měsíc.

Ředitelce společnosti Q-BYT Čelákovice, spol. 

s r. o., uložila předložit nájemcům, jichž se toto 

usnesení týká, návrh na zvýšení nájemného 

s účinností od 1. dubna 2019. 

Rada města schválila, že cena nájmu v bytech/

bytových jednotkách ve vlastnictví města Čelá-

kovic přidělených na základě obálkové metody 

zůstává stejná.

Komise města

Radní zvýšili počet členů komise pro výstavbu 

sportovní haly z 9 na 11 členů a s účinností od 

9. ledna 2019 jmenovali další dva členy komise 

– Aleše Kužílka a Michala Novotného.

Ředitel Technických služeb města

Rada města jmenovala do funkce ředitele pří-

spěvkové organizace zřízené městem Čelákovi-

ce: Technické služby Čelákovice, p. o., s účin-

ností od 1. dubna 2019 Tomáše Brázdu.

Výběr z usnesení RM č. 1/2019.                -dv-

Za účasti zpracovatelky Jitky Fikarové, výkonného poři-

zovatele, společnosti Prisvich, zastoupené Ladislavem 

Vichem a zastupitele určeného k pořízení územní plánu 

Petra Studničky proběhlo ve čtvrtek 24. ledna v Kul-

turním domě za velkého zájmu občanů veřejné projed-

nání Návrhu územního plánu Čelákovic a vyhodnocení 

jeho vlivů na udržitelný rozvoj území a životní prostředí. 

Námitky a připomínky bylo možné podávat do čtvrtku 

31. ledna. Foto: -dv-
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Otázka
????????????? ?

Vloni jsme si připomněli 100 let republiky, le-

tos jsme se zaměřili na výročí 30 let svobody 

a demokracie. Město ve spolupráci s dalšími 

organizacemi pořádá desítky kulturních akcí 

ročně. Za ODS deklarujeme, že zachováme 

tradiční akce, podpoříme prostřednictvím 

dotací akce nové včetně alternativních a rádi 

bychom kulturní kalendář rozšířili o food 

festival, který bude spojen s chutným jídlem 

a pitím. Chtěli bychom propagovat lokální 

produkt, jahody ze Sedlčánek, prostřednic-

tvím festivalu Čelákovické (Ja)HODY. Letos 

uspořádáme poprvé Čelákovický busking 

festival prezentující pouliční umění v blízkosti 

lávky přes Labe a na dalších veřejných pro-

stranstvích v našem městě. V předvánočním 

období se setkáme s občany při punči a rybí 

polévce. Akce na náměstí budou nadále pro 

účastníky bezplatné.

Usměvavé tváře spokojených účastníků 

jsou pro nás důkazem, že Čelákovice nejsou 

noclehárnou Prahy, nýbrž kulturou žijícím 

městem. Děkujeme těm, kteří se na organiza-

ci kulturních akcí aktivně podílejí!

Petr Studnička, zastupitel

Čelákovice jsou kulturně živým městem a kul-

turních a společenských akcí je zde dostatek. 

Každá další bude obohacením našeho města. 

Rádi bychom ale podotkli, že ne všechny 

kulturní a společenské akce mají být nutně 

spojeny s prezentací vedení města. Město 

by zde mělo být spíše dramaturgem, a ne 

hercem v hlavní roli.

V souladu s dikcí zákona o obcích, který 

v ustanovení § 35 odst. 2 říká: „… Obec 

v samostatné působnosti ve svém územním 

obvodu dále pečuje v souladu s místními 

předpoklady a s místními zvyklostmi o vy-

tváření podmínek pro rozvoj sociální péče 

a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde 

především o uspokojování potřeby … výcho-

vy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje 

a ochrany veřejného pořádku“, máme za to, 

že město by mělo být iniciátorem, mělo by 

vyčlenit prostředky v rámci rozpočtu a raději 

podpořit iniciativu lidí a spolků a ponechat 

jim volnost. Tématu se budeme věnovat i na 

našem facebooku PRO Čelákovice.

Zdeňka Tichá, zastupitelka

Myslím si, že v posledních letech není 

o pestrý kulturní program v našem městě 

nouze. Odehrává se u nás mnoho rozličných 

kulturních akcí, a to nejen v Kulturním domě, 

Městské knihovně, Městském muzeu nebo na 

náměstí. Mezi největší taháky jistě patří kon-

certy a akce na náměstí či zajímavá divadelní 

představení. Neopomenutelnou roli ve výcho-

vě i v koncertech a výstavách má Základní 

umělecká škola Jana Zacha. Poděkování patří 

spolkům a sdružením, které se v Čelákovi-

cích také o kulturní činnost starají. V rámci 

dalšího oživení by bylo zajímavé zamyslet se 

nad obnovením kina, případně letního kina, 

které mělo v Čelákovicích historickou tradici. 

Samozřejmě vše je třeba brát v kontextu 

rozpočtu města.

Martin Bajer, zastupitel

Jakou akcí byste oživili kulturní program ve městě?

ODS ANO 2011PRO Č

S ohledem na míru inflace v letech 2012–2018 schválila Rada města Čelákovic po osmi le-

tech zvýšení nájemného v bytech v majetku města Čelákovic, a to jak v Čelákovicích, tak 

v Milovicích, a to s účinností od 1. dubna. Výše nájemného za metr čtvereční a měsíc bude činit 

v Čelákovicích 78 Kč a v Milovicích 69 Kč.

Nájemné bude zvýšeno celkem v 577 bytech o celkové ploše necelých 37 tisíc metrů čtverečních 

a toto zvýšení se netýká bytů přidělených na základě tzv. obálkové metody ani bytů v čelákovických 

Domech s pečovatelskou službou. 

Město Čelákovice odsouhlasilo zapojení do projektu Seniorská obálka, který je zaměřen přede-

vším na seniory. Seniorská obálka pomáhá usnadnění řešení v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo 

života. Jedná se o tiskopis, který senioři vyplní podle návodu. Především poskytnou základní údaje 

(alergie, nemoci, užívané léky, kontakty na blízké osoby a praktického lékaře). Správně vyplněná 

obálka ušetří čas především složkám Integrovaného záchranného systému a zefektivní i ná-

slednou nemocniční péči. Ideální je umís-

tění obálky na viditelném místě (napří-

klad na lednici nebo na vchodových 

dveřích).

Město vyhlásilo dotační program na podporu 

poskytovatelům sociálních služeb. Žádosti je 

možné odevzdávat v termínu od 4. do 28. úno-

ra a rozhodnutí o poskytnutí dotace bude pro-

jednáno na dubnovém zasedání Zastupitelstva. 

Celková alokace činí 500 tisíc korun a maximální 

výše poskytnuté dotace může dosáhnout až sto 

tisíc korun.

Město zvažuje zavedení služby Senior Taxi. 

Služba by byla nabízena během pracovních dnů 

na území Čelákovic za zvýhodněnou cenu pro 

osoby starší 65 let věku a držitelům průkazu TP, 

ZTP nebo ZTP/P. Aktuálně probíhá dotazníkové 

šetření a odpovědi na otázky:

n Využívali byste službu Senior taxi?

n Jak často byste využívali službu Senior 

taxi?

n Kam by směřovaly vaše cesty?

n Jakou maximální částku byste byli ochotni 

zaplatit za cestu po městě se Senior taxi?

Je možné odevzdávat do pátku 15. února na 

podatelnu Městského úřadu, do schránky na 

hlavních dveřích Městského úřadu nebo poslat 

e-mailem na: nikola.ottl@celakovice.cz či poslat 

do zprávy na facebooku – Nikola Ottl. Předem 

děkuji za spolupráci!

Nikola Ottl, místostarostka II

Novinky v sociální a bytové agendě

Vzor Seniorské obálky – tzv. I.C.E. karta. Zdroj: Středočeský kraj
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Město zavádí oddělený 
sběr kovů

Čelákovice na základě rozhodnutí lednové 

schůze Rady města zavádí od června letošní-

ho roku oddělený sběr kovových odpadů. Při-

kročili jsme tak k dalšímu snižování množství 

vytříditelných složek odpadu ve směsném 

komunálním odpadu sváženého od rodinné 

i bytové zástavby. Oddělené odkládání kovů 

bylo doposud občanům umožněno pouze na 

Sběrném a separačním dvoře města, případ-

ně na jednorázových sběrných akcích.

Plošný oddělený sběr tohoto druhu odpadu 

bude spočívat ve svozu celkem 7 kusů sběr-

ných nádob, čímž občanům nabízíme pohodl-

nější způsob odkládání drobných kovových od-

padů, jako jsou např.:

n plechovky od nápojů a potravin;

n konzervy z krmení pro domácí mazlíčky;

n kovové nádoby od kosmetiky;

n drobné kovové součástky apod.

Kontejnery na kovy budou šedé, se spodním 

výsypem – tzv. zvony, o objemu 1,5 m3. Při po-

užití tohoto typu nádob je předpokládána vyšší 

čistota vytříděné komodity. 

Na základě doporučení odboru životního pro-

středí budou jednotlivé kontejnery umístěny tak, 

aby rovnoměrně pokrývaly celé město a byly zá-

roveň na exponovaných místech v dané lokalitě, 

a to:

n v centru města vedle budovy obchodu 

Albert směrem do ulice J. A. Komenského;

n na parkovišti ve Spojovací ulici poblíž bu-

dovy Penny marketu;

n u křižovatky ulic Jana Zacha a Lipové;

n v Jiřině u vstupu na stadion SK UNION 

v ulici Jaselské;

n v Sedlčánkách u křižovatky ulic Zábranské 

a Průběžné;

n v Prokopě u hřiště;

n v Záluží u parku.

Svoz odděleného sběru kovů bude zahájen 

1. června a bude probíhat nepřetržitě po celý 

rok v četnosti 1x za měsíc. Celkové náklady 

na svoz kovů činí 25 200 Kč bez DPH za 1 rok, 

nádoby budou dodány zdarma od společnosti 

EKO-KOM, a. s.

Přijetím návrhu na oddělené odkládaní kovů 

a jejich svoz bude taktéž plněna část opatření 

č. 4.2.1.1.3 Směrné části Plánu odpadového 

hospodářství města, podle kterého jsou Čelá-

kovice v oblasti odpadové povinny se řídit. Zá-

roveň oddělený sběr kovových odpadů přinese 

i zvýšení odměn městu v rámci třídění odpadů.

Zavedení odděleného sběrů kovů se tak Čelá-

kovice zařazují mezi města s úplným rozsahem 

plošného sběru základních vytříditelných složek 

odpadu. Ve městě je již zaveden sběr papíru, 

Cyklověž v Čelákovicích bude dokončena v květnu
V prosinci 2018 byly zahájeny práce na výstavbě cyklověže nové generace v blízkosti výprav-

ní budovy žst. Čelákovice v Masarykově ulici. Automatická kolárna BIKETOWER BT+ nese 

v rámci Česka pořadové číslo 13. Cyklověž má automatický skladovací systém pro jízdní kola 

a elektrokola do hmotnosti až 50 kg, tvoří ji systém zakladačů a má 118 úložných pozic. Kola 

jsou po celou dobu monitorována kamerovým systémem. Dosud bylo v Česku v cyklověžích 

uskladněno 53 000 jízdních kol a 4 500 elektrokol.

plastu, skla, bioodpadu, elektrozařízení, textilu 

a olejů. Zároveň jsou Čelákovice množstvím vy-

tříděného odpadu ve Středočeském kraji na vel-

mi dobré úrovni (podle statistik EKO-KOM, a. s., 

mezi městy s 10–20 tisíci obyvateli se dlouho-

době pohybujeme na 8.–10. místě), za což patří 

velký dík vám všem, kteří odpad třídí.

Marek Skalický, radní

Seznam míst, ve kterých jsou v provozu nebo ve výstavbě cyklověže v Česku

Město – lokace Rok realizace

Hradec Králové – vlakové a autobusové nádraží 2013

Hradec Králové – OC Futurum 2015

Přerov – vlakové a autobusové nádraží 2015

Pardubice – vlakové a autobusové nádraží 2017

Třinec – vlaková a autobusová zastávka 2017

Lysá nad Labem – vlakové a autobusové nádraží 2017

Břeclav – vlakové a autobusové nádraží 2018

Hodonín – vlakové a autobusové nádraží 2018

Litoměřice – vlakové a autobusové nádraží 2018

Poděbrady – vlakové a autobusové nádraží 2018

Moravská Třebová – vlakové a autobusové nádraží 2018

Aktuálně ve výstavbě – Kolín, Čelákovice (u vlakových nádraží) 2019

Zdroj: vlastní zpracování s využitím dat společnosti Systematica

Celé zařízení bude mít tvar pravidelného dva-

náctistěnu (válce) o rozměrech 11,4 metrů na 

výšku a 8,4 metrů v průměru. V Čelákovicích 

bude cyklověž obložena dřevem. Bude se jed-

nat o dřevěné lamely složené z dřevěných hra-

nolů 42 x 42 mm z materiálu, kterým bude ter-

mowood severská borovice z Finska. Cyklověž 

je uložena na základové železobetonové desce, 

která současně tvoří ochranný podstavec. Pro 

uložení a vyzvednutí kol slouží vstupní modul 

s platebním terminálem a informačním monito-

rem s návodem k použití. Předpokládaná cena 

za úschovu jízdního kola je 5 Kč/24 hodin, pro 

majitele In-karty Českých drah bude úschovna 

bezplatná.

V čelákovické cyklověži budou moci cyklisté 

v 25 uschovacích boxech uložit společně se 

svým kolem i cyklistické doplňky, bagáž, dět-

skou sedačku, přilbu nebo tašku s nákupem na 

řídítkách. Bezpečnou a spolehlivou úschovnu 

budou mít od června 2019 k dispozici 24 hodin 

denně po celý rok. V Čelákovicích navíc budou 

v cyklověži i převlékací kabiny a nabíjecí stanice 

pro elektrokola. 

Na architektonickém řešení čelákovické cyklo-

věže se podílí společnost design cité +, s. r. o., 

investorem stavby je Správa železniční dopravní 

cesty, provozovatelem bude po uvedení cyklo-

věže do provozu město Čelákovice. Čelákovic-

kým nádražím projde přibližně 1 milion cestují-

cích ročně, a tím patří železniční stanice mezi 50 

nejvytíženějších v celé České republice.

Pro zajímavost – cyklověž v sousední Lysé nad 

Labem využilo v roce 2018 18,5 tisíce cyklistů. 

Labská stezka prošla generální opravou na úze-

mí městyse Lázně Toušeň, který je významnou 

křižovatkou dálkových cyklotras Greenway Ji-

zera a Labská stezka a prochází jím i meziná-

rodní cyklotrasa EV4 a je zde připojení cyklotras 

směrem od/do Prahy. V letošním roce zde bude 

umístěn automatický sčítač monitorující počet 

osob v tomto úseku. K monitoringu dochází na 

území Brandýsa nad Labem, kde od dubna do 

prosince 2018 využilo cyklostezku 150 tisíc uži-

vatelů, z toho 89 tisíc cyklistů.

Petr Studnička, místostarosta I

Příprava na základovou desku. Foto: Systematica
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Pokračování ze str. 1

Zároveň bude vybudována odbočka Káraný v km 4,798 až km 4,958, která zůstane zachována 

i v definitivním stavu. Tím se v budoucnu zvýší propustná výkonnost trati v mezistaničním úseku 

mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi při výlukách. Rekonstrukcí projde i most v ulici Přístavní, 

jehož rozpětí konstrukce bude 12,6 m. Silniční podjezd v ulici J. Zacha bude sanován, nosná kon-

strukce včetně úložných prahů bude zřízena nová. Světlost mostu 6 m bude zachována.

Zastávka Čelákovice-Jiřina zůstane v původní poloze stejně jako přístupy na zastávku, ale nástu-

piště o délce 2 x 200 m budou přestavěna kvůli směrovému posunu os kolejí. Osová vzdálenost 

kolejí bude upravena na 4 m. Se zvýšením povrchu nástupišť budou upraveny stávající přístřešky 

a budou instalovány nové tabule orientačního systému a elektronické informační tabule. Bude zde 

instalováno rozhlasové a informační zařízení s možnostmi dálkového ovládání ze stanice Čelákovice 

(v budoucnu z dispečerského pracoviště CDP Praha). Nástupiště a přístupové chodníky k zastávce 

budou zasvětleny novými LED svítidly. Svítidla budou osazena na sklopných stožárech výšky do 

6 m, usazených v nástupišti.

Během stavby bude ochráněn kanalizační řad v oblasti podjezdu v Přístavní ulici a podchodu v zastáv-

ce Čelákovice-Jiřina. Během stavby bude ochráněn vodovodní řad v oblasti podjezdu v Přístavní ulici 

a podchodu v zastávce Čelákovice-Jiřina. Stavba vyvolá přeložku vysokotlakého vedení plynovodu. 

Během stavby bude ochráněn středotlaký plynovod v Přístavní ulici a v prostoru podchodu v zastávce 

Čelákovice-Jiřina. Přístavní ulice v prostoru železničního mostu bude upravena, včetně odvodnění. 

Komunikace spojující Přístavní ulici a komunikaci na břehu Labe bude přeložena do nové polohy. 

Nejvyšší traťová rychlost v úseku Lysá nad Labem – Čelákovice bude zvýšena ze současných 

100 km/h na nových 140 km/h. Průběh traťové rychlosti je shodný pro obě traťové koleje č. 1 a 2 

a pro oba směry. Jízdní doba vlaků se zkrátí v regionální dopravě o 1 minutu a v dálkové dopravě 

o 0,75 minuty. Na trati mezi Prahou a Čelákovicemi dojíždí denně vlakem průměrně 24,5 tisíce osob.

Vyhodnocení veřejné zakázky bude probíhat v zimním období, a pokud nedojde k žádnému zdržení, 

zahájí zhotovitel stavby práce v dubnu letošního roku. Předpokládaný termín realizace stavebních 

prací v mezistaničním úseku je v letech 2019–2022.

Petr Studnička, místostarosta I, Miroslav Opa, místostarosta III

Úsek železniční trati z Čelákovic do Lysé nad Labem, který projde v následujících letech optimalizací. Předpokláda-

né náklady stavby činí 1,28 miliardy korun bez DPH. Zdroj: SŽDC

Navržený nový železniční most přes řeku Labe v Čelákovicích. Pole č. 1 a 2 bude přemostěno spojitou ocelovou 

nosnou konstrukcí s plnostěnnými nosníky a ortotropní mostovkou. Pole č. 3 a 4 bude přemostěno spojitou oce-

lovou příhradovou nosnou konstrukcí s ortotropní mostovkou. Opěry mostu budou sanovány, pilíře budou nové. 

Založení konstrukce bude zajištěno pomocí kombinace mikropilot a tryskové injektáže. Zdroj: SŽDC

Městský stadion. Zdroj: studie

Revitalizace Městského 
stadionu

Ve středu 16. ledna se uskutečnilo první jedná-

ní komise zabývající se projektem revitalizace 

Městského stadionu. Účast na jednání byla sto-

procentní, zúčastnili se ho všichni, kteří mohou 

pomoci s tím, aby případný nový stadion plně 

uspokojoval potřeby všech sportovních oddílů. 

Jediným problémem projektu se zatím jeví vlast-

nictví pozemků. Projekt stadionu totiž nezasahu-

je pouze do pozemků města, ale i do pozemků 

ve vlastnictví TJ Spartak Čelákovice. Proto se, 

bohužel, bude pravděpodobně revitalizovat pou-

ze prostor na pozemcích náležících městu. Nyní 

je nejdůležitější vše projednat s majiteli soused-

ních pozemků. V plánu projektu jsme vyšli vstříc 

všem oddílům podle jejich požadavků. Nyní se 

musí zpracovat projektová dokumentace. Re-

konstrukce je rozdělena do tří etap. Nakonec to 

vypadá, že se stadionu dočkám i já. Já, jako za-

stupitel města, předseda komise pro revitalizaci 

Městského stadionu a místopředseda TJ Spar-

tak Čelákovice, udělám maximum pro to, aby se 

projekt na papíře stal skutečností.

Martin Spilka, zastupitel a předseda komise 

pro revitalizaci Městského stadionu
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Ema Sekerová, Robin Michalik, Erik Lausch,

Zuzana Miklošová, Zdeňka Vávrová,

Emma Dubšíková, Klára Valentová a Sára Mejzrová.

Foto: Jiří Suchý

Přivítáni do života byli
v sobotu 19. ledna 2019

tito noví občánci města ČelákovicÚnor bílý, pole sílí
Přestože nejsme pole a sníh se tady neudrží, nás může posilovat vědomí, 

že se dny prodlužují a blížíme se k jaru. Tedy k jaru…, poslední roky si jara 

moc neužíváme, hned se ukazuje léto a pere se o vládu, co říkáte?

Jako každý rok vyzývám spíše mužskou populaci, zda by se nepřihlásil 

nějaký dobrovolník na úpravu zahrady, srovnání dřeva pod kůlnu, shrabá-

ní listí, no prostě to, co samotné nebo potřebné lidičky samy nesvedou. 

Četla jsem na fcb, že o takovéto brigády měli zájem dva školáci. Bohužel 

ne z našeho města. Třeba by si nějakou kačku nebo papáníčko vybrigád-

ničili. A to nemluvím o kladném morálním příkladu o pomoci starším lidem. 

Třeba poznají, že to nejsou jen bubáci, kteří se podle jejich slov jen pe-

rou v obchodech o slevové potraviny. Se spoustou z dříve narozených je 

legrace, jsou hraví a jistě by se od nich dozvěděli užitečné skutečnosti. Ale 

nelze nikoho nutit.

Zrovna tak opět hledám paní na hlídání pro děti naší koučky kurzu Tré-

nování paměti. Jsou to milé dětičky a právě takové vás nabijí lépe než 

baterky.

O čtecích babičkách ani nemluvím…

Dočetla jsem se v lednovém Zpravodaji na str. 24 o komentovaných vy-

cházkách, které pořádá naše Městské muzeum – za každého počasí vždy 

od 14.00 do 16.15 hod., od ledna do listopadu. Určitě se některé zúčast-

ním. Nechcete se přidat?

Klubová setkání v restauraci v Rumunské ulici se odkládají asi na konec 

března. Kdo budete mít zájem o vycházky s hůlkami, napište mi, nebo zavo-

lejte. Já si vás poznamenám, a pokud se dohodneme na termínu, dám vědět.

Jinak aktivity jsou stále stejné, jen kdo to nezaznamenal – PC kurz pro 

pokročilejší se přesunul na středu stále od 15.50 hod. na Kamence. No-

váčci jsou ve čtvrtek od 15.25 do 16.30 hod. ve škole J. A. Komenského. 

Také kdo bude chtít poradit s mobilem či tabletem, tak se obraťte na IT 

J. Muchovou, tel.: 775 691 525, porada pro vás zdarma.

Takže se mějte moc hezky a s dotazy mi volejte.            Anděla Nosková

Pro další informace sledujte vývěsní skříňku pro seniory, která je umístě-

ná mezi okny na obchodě v Masarykově ulici č. p. 226. Z ní se dozvíte, 

kdy a kde se co koná.

KONTAKTY

Anděla Nosková, e-mail: anybety@seznam.cz, 

nebo seniori@celakovice-mesto.cz,

tel.: 608 750 633

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

senioři

Co chystáme?
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, ob-

lastní odbočka Praha-východ, zakončila rok 2018 oblastním shromáždě-

ním, na kterém byla její činnost členy hodnocena kladně. Organizace má 

celkem 68 členů, z toho 33 z Čelákovic.

Pro rok 2019 připravujeme tři výlety (cena za jeden 300 Kč):

n 27. dubna – Státní zámek Hořovice, Mlýn u Veselých (Choteč), Galerie 

a muzeum M. D. Rettigové (Všeradice);

n 23. května – Státní zámek Velké Březno, Skanzen Zubrnice;

n 20. září – Zámek Červený Hrádek, Zoopark se skanzenem Chomutov.

Dále pak rehabilitační pobyt v termínu 22.–29. června – Deštné v Orlických 

horách, cena pro členy 4 600 Kč, pro nečleny 4 800 Kč.

Případní zájemci se mohou hlásit na tel.: 723 600 125 nebo 778 412 716.

Lidmila Kobosová a Jindřiška Šeráková

SONS ČR OO Praha-východ
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Strážník Městské policie Čelákovice
Městská policie Čelákovice hledá uchazeče o zaměstnání strážníka v Čelákovicích.

Podmínky přijetí dle zák. č. 553/1991 Sb. o obecní policii – občan ČR, bezúhonný, spolehlivý, starší 

18 let, zdravotně způsobilý, střední vzdělání s maturitou.

Platové poměry na základě nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb. + osobní + zvláštní příplatek + benefity 

+ možnost získání bytu.

Bližší informace Marek Drobný, velitel MěP – tel.: 725 022 770, e-mail: marek.drobny@celakovice.cz.

volná pracovní pozice

OPILÝ MUŽ

V pátek 21. prosince v 3.21 hod. obdržela hlíd-

ka MP Čelákovice telefonické oznámení, že na 

schodech před prodejnou SAM spí opilý mladý 

muž. Hlídka našla na místě mladíka v popsaném 

stavu. Dlouho se nedařilo probudit ho. Když se 

to zdařilo a strážníci se dozvěděli jeho jméno, 

vzpomněl si strážník, že tuto osobu před časem 

řešil ve věci přestupku proti veřejnému pořádku. 

Ze zápisu bylo zjištěno místo trvalého pobytu 

mladého muže a ten byl poté předán svým ro-

dičům.

ZRANĚNÁ LABUŤ

V neděli 23. prosince v 16.50 hod. oznámila Po-

licie ČR hlídce MP, že v Mochovské ul. u sběr-

ného dvora se pohybuje zraněná labuť. Hlídka 

zjistila, že labuť není zraněná, nýbrž jen dezo-

rientovaná. Pracovník záchranné stanice hlídce 

doporučil labuť odchytit a odvézt na vodní plo-

chu, kde se labuť o sebe už postará sama. Hlíd-

ka labuť odchytla a vypustila ji do náhonu pod 

Městským muzeem.

ODSTAVENÉ VOZIDLO

Ve čtvrtek 3. ledna v 16.35 hod. si hlídka MP 

všimla vozu v příkopu na silnici z Lázní Touše-

ně do Čelákovic. Řidič vozu prorazil pneuma-

tiku a sjel mimo silnici. Při šetření nehody řidič 

uklouzl na silnici a upadl na záda. Hlídka mu 

s pomocí dvou dalších řidičů pomohla vstát 

a přesvědčila se, zda není zraněn. Řidič hlídce 

sdělil, že je v pořádku, a nepřál si lékařské vy-

šetření. Jeden z ochotných řidičů odvezl man-

želku řidiče domů do Čelákovic. Hlídka pomohla 

s vyproštěním vozu a řidiče doprovodila domů.

PODEZŘELÉ OSOBY

V neděli 13. ledna v 18.15 hod. přijala hlídka 

MP Čelákovice telefonické oznámení, že před 

nádražím stojí černé vozidlo slovenské regis-

trační značky, z něhož vystoupilo pět osob. 

Oznamovatel sdělil, že tyto osoby jezdí krást do 

nákupního centra na Černý Most a chovají se 

podezřele i v Čelákovicích. Popis osob odpoví-

dal popisu osob, které způsobily v listopadu do-

pravní nehodu s několika poškozenými vozidly 

v Rumunské ul. a z místa nehody ujely. V tomto 

případě šlo o vůz Škoda Octavia stříbrné barvy. 

Hlášení bylo předáno noční směně k dalšímu 

prověření a případnému zvýšenému dohledu 

v oblasti u nádraží a k zaměření se na provoz 

zmíněného vozidla.

PÁD Z KOLA

V pátek 18. ledna v 9.50 hod. si hlídka MP při 

hlídkové činnosti všimla ženy, která spadla 

z kola. Když strážníci u dotyčné zastavili, sdělila 

jim, že se jí zamotala hlava. Přivolání sanity paní 

odmítla s tím, že právě jede ke svému doktoro-

vi. Hlídka tedy ženu doprovodila a předala lékaři 

k následnému vyšetření.

střípky z činnosti 
městské policie

V př ípadě  potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

Ve středu 16. ledna podepsal vedoucí Územ-

ního odboru PČR Prahy venkov – východ plk. 

Rostislav Šlajs se starostou města Čelákovic 

Josefem Pátkem koordinační dohodu o vzájem-

né spolupráci.

Podepsáním smlouvy se město Čelákovice za-

pojuje do projektu středočeské policie Bezpeč-

né město. Cílem celého projektu je společný 

postup při zajišťování veřejného pořádku a bez-

pečnosti v daném teritoriu, boj proti kriminalitě 

za využití prostředků, metod a kompetencí zain-

teresovaných subjektů, a zejména zvýšení poci-

tu bezpečí obyvatel.

V rámci projektu budou zároveň vytvořeny webo-

vé stránky Bezpečného města Čelákovice, je-

jichž prostřednictvím budou občané informování 

o dění ve městě. Na stránkách naleznou různé 

preventivní příspěvky a rady, jak předejít tomu, 

aby se stali obětí trestné činnosti a podobně. 

Naším cílem je zejména zvýšit informovanost ob-

čanů, ale také je pro nás důležitá zpětná vazba. 

Různé podněty, příspěvky a poznatky ze strany 

veřejnosti mohou být důležitým zdrojem pro za-

jištění spokojenosti a jejich bezpečí. 

Projekt „Bezpečné město“ v Čelákovicích

Na konci ledna 2019 obdrželi strážníci Městské po-

licie nový služební vůz. Škoda Octavia combi je 

v operačním nasazení od února. Při výběru vozu byla 

zohledněna užitná hodnota vozů Škoda pro výkon služ-

by, dostupnost servisních služeb a také praktické využití 

velkého zavazadlového prostoru. Vozidlo bylo vybave-

no kamerami a kvalitním reflexním polepem z důvodu 

jednoznačné identifikovatelnosti zásahového vozidla. 

V letošním roce se plánuje výměna i druhého služební-

ho vozu Městské policie. Foto: archiv města

Co je projekt Bezpečné město

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje 

je iniciátorem projektu „Bezpečné město“, kte-

rý je postupně zaváděn na území Středočes-

kého kraje. V roce 2016 se do tohoto projektu 

v Územním odboru PČR Praha venkov – východ 

zapojila města Úvaly a Brandýs nad Labem – 

Stará Boleslav. Hlavními partnery jsou vedení 

měst, Policie ČR a příslušná Městská policie. 

Dalšími nepostradatelnými subjekty jsou sociál-

ní odbory, Úřad práce a ti, kteří působí v oblasti 

prevence.

Tento projekt vznikl na základě mnohaletých 

zkušeností s bojem proti kriminalitě a dalším 

formám závadového jednání, z nichž vyplývá, 

že na jejich potírání se musejí podílet a spolu-

pracovat všechny zainteresované subjekty.

Eva Hašlová, 

tisková mluvčí PČR Praha venkov – východFoto: archiv města
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15 let: Čelákovice
a Evropská unie

Evropská unie (EU) je oficiálně politická a ekonomická unie, která si klade za cíl zlepšit spo-

lupráci v Evropě. Česká republika se stala členským státem Evropské unie spolu s dalšími 

devíti státy 1. května 2004. Od posledního rozšíření k 1. červenci 2013 tvoří EU 28 evrop-

ských států s 510,3 miliony obyvatel. Předpokládá se, že v roce 2019 vystoupí z EU v rámci 

tzv. brexitu Spojené království.

Oficiální přihlášku do EU podala Česká repub-

lika již v roce 1996. Přístupová jednání zača-

la v roce 1998 a za českou stranu se hlavním 

vyjednavačem stal diplomat Pavel Telička. 

Hlavní spory se týkaly sladění legislativy a také 

zemědělství. České republice totiž byly urče-

ny v mnoha odvětvích nízké kvóty povolené 

produkce, což vedlo i k likvidaci některých tra-

dičních odvětví (například výroba cukru). Další 

komplikace způsobovali sudetští Němci, kteří 

se snažili vstup České republiky do EU využít 

ke zpochybnění platnosti tzv. Benešových de-

kretů. Mnoho rakouských občanů si zase chtělo 

hrozbou blokování českého vstupu vynutit od-

stavení jaderné elektrárny Temelín. Předvstupní 

vyjednávání byla ukončena v závěru roku 2002 

na zasedání Evropské rady v dánské Kodani.

Datum vstupu ČR a dalších devíti zemí včet-

ně Slovenska bylo určeno k 1. květnu 2004. 

Smlouva o přistoupení byla podepsána za 

účasti prezidenta republiky Václava Klause 

a předsedy vlády Vladimíra Špidly. Smlouvu pak 

ratifikovaly parlamenty všech dosavadních pat-

nácti členských států a v naprosté většině nově 

přistupujících států proběhla referenda, v nichž 

se k dohodě mohli vyjádřit i občané. 

Referendum o přistoupení České republiky 

k Evropské unii proběhlo ve dnech 13.–14. 

června 2003. Volební účast dosáhla 55,2 % 

a pro vstup se vyslovilo 77,3 % voličů (3 446 758 

platných hlasů). V Čelákovicích byla volební 

účast 61,03 % a z celkového počtu 4 865 plat-

ných hlasů bylo pro přistoupení Česka k EU 

3 707 voličů (76,2 %). Okamžik vstupu tak na-

stal v plánovaném termínu 1. května 2004. První 

volby do Evropského parlamentu se uskuteč-

nily ve dnech 11.–12. června 2004 a konají se 

v pravidelném pětiletém cyklu. Po letech 2009 

a 2014 se uskuteční rovněž letos, ve dnech 

24. a 25. května. Češi budou vybírat 21 „svých“ 

europoslanců.

Ani okamžikem vstupu do EU však občané Čes-

ké republiky nenabyli všechna práva občanů 

z tzv. „staré patnáctky“. Některé země včetně 

Francie, Rakouska nebo Německa si například 

vymínily, že svůj pracovní trh zaměstnancům 

z nových členských zemí otevřou až po několika 

letech. Podobně do tzv. schengenského prosto-

ru, v jehož rámci se neprovádí hraniční kontroly, 

Česká republika přistoupila stejně jako Sloven-

sko až v roce 2007.

EU usiluje o udržitelný rozvoj Evropy, založený 

na vyváženém hospodářském růstu a vysoce 

konkurenceschopném sociálně tržním hospo-

dářství a ochraně životního prostředí. Podporuje 

vědecký a technický pokrok a bojuje proti soci-

álnímu vyloučení. Mezi cíle dále patří podpora 

hospodářské, sociální a územní soudržnosti 

a solidarity mezi členskými státy. 

Ve struktuře EU má nejdůležitější úlohu „troj-

úhelník“ Evropská komise (předseda Jean-

-Claude Juncker), Evropská rada (předseda 

Donald Tusk) a Evropský parlament (předseda 

Antonio Tajani), doplněný o Soudní dvůr EU. 

Zatímco Komise navrhuje a zajišťuje uplatňová-

ní politik EU, Evropský parlament se podílí na 

legislativním procesu, doporučuje a kontroluje 

a Rada Evropské unie rozhoduje o zásadních 

strategických otázkách. Soudní dvůr Evropské 

unie pak řeší spory.

Evropská unie se řadí mezi regiony s nejvyš-

ším životním standardem na světě. EU usiluje 

o zlepšování životní úrovně obyvatel politikami 

mířícími na snižování ekonomických a sociál-

ních rozdílů mezi jednotlivými regiony, integrací 

přeshraničních regionů pomocí rozvoje infra-

struktury, politikou zaměstnanosti či ochranou 

životního prostředí. EU je aktuálně druhou nej-

větší ekonomikou světa. Česká republika je čis-

tým příjemcem finančních prostředků s kladným 

saldem.

Nejvýznamnějším nástrojem realizace evropské 

politiky hospodářské a sociální soudržnosti jsou 

Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF). 

Jejich prostřednictvím se přerozdělují finanční 

prostředky určené ke snižování ekonomických 

a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich 

regiony.

V programovém období 2004–2006 čerpalo 

Česko dotaci z ESIF ve výši 62 mld. Kč, v dal-

ším programovém období v letech 2007–2013 

dosáhla podpora 620 mld. Kč a v současném 

programovém období 2014–2020 může Česká 

Výsledky voleb do Evropského parlamentu v Čelákovicích v % (volební strany s více než 5 %)

 Rok ODS SNK- ČSSD KSČM NEZÁ- TOP 09 ANO SZ PIRÁTI 

   ED   VISLÍ a STAN 2011  

 2004 37,74 14,07 8,43 15,34 7,01 – – – –

 2009 41,38 – 16,77 10,42 – – – – –

 2014 11,04 – 11,04 8,21 – 22,82 16,96 5,54 5,75

Zdroj: Český statistický úřad

Členské státy EU k 1. červenci 2013. EU zaujímá území o rozloze 4,3 mil. km2, na kterém žije půl miliardy lidí. Zdroj: 

Wikipedia
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republika čerpat podporu až ve výši 600 mld. 

Kč. Dosud byly uzavřeny smlouvy s příjemci na 

realizaci více než 200 000 projektů. Aktuálně 

probíhají diskuse o přípravě následujícího pro-

gramového období v letech 2021–2027. V uve-

deném období bude moci Česká republika zís-

kat dotace v úhrnné výši 445 mld. Kč.

Nejvýznamnějšími fondy, ze kterých jsou pře-

rozdělovány významné finanční prostředky, 

jsou Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF), 

Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti 

(CF), Evropský zemědělský fond pro rozvoj ven-

kova (EAFRD) a Evropský námořní a rybářský 

fond (EMFF). Město Čelákovice využívá dotační 

prostředky především z ERDF, který je zamě-

řen na modernizaci a posilování hospodářství 

prostřednictvím investičních projektů, a z CF, 

z něhož jsou podporovány méně vyspělé státy 

prostřednictvím infrastrukturních projektů za-

měřených na oblast dopravy, životního prostře-

dí a energetické účinnosti.

V průběhu patnáctiletého období v letech 

2004–2019 bylo přímo městem Čelákovice 

realizováno celkem 15 projektů, které byly pod-

pořeny z ESIF. Alokovaná částka k maximálnímu 

možnému poskytnutí dotace dosáhla výše 

118 734 445 Kč (blíže viz tabulku 1). Zdaleka 

se nejedná o veškeré „evropské dotace“, které 

byly na území města čerpány. 

A k čemu například přispěla realizace projektů 

uvedených v tabulce?

n Díky intenzifikaci čistírny odpadních vod, kte-

rá probíhala od května 2011 do června 2012, 

došlo ke zlepšení kvality životního prostředí, 

téma

Tabulka 1: Seznam projektů realizovaných městem Čelákovice v letech 2004–2019

 Oficiální název projektu Operační program /  Období podpory Alokovaná

  ESIF a realizace  částka v Kč

 Typový projekt – CzechPOINT –  IOP / ERDF 2009 58 259

 Kontaktní místo (Upgrade)  

 Výstavba místní komunikace  ROP Střední Čechy / 2010–2011 1 281 720 

 v průmyslové zóně Čelákovice ERDF   

 Čelákovice ČOV intenzifikace OP Životní prostředí / 2011–2012 27 188 705

  CF  

 Revitalizace náměstí 5. května  ROP Střední Čechy / 2011–2013 19 177 237 

 v Čelákovicích ERDF  

 Rekonstrukce ul. Sokolovské  ROP Střední Čechy / 2013–2014 9 235 452

 v Čelákovicích ERDF  

 Snížení prašnosti na území města  OP Životní prostředí / 2014 2 972 571

 Čelákovic CF  

 Konsolidace IT Čelákovice IOP / ERDF  2014–2016 2 347 838

 Propojení ulice Stankovského  ROP Střední Čechy / 2014–2015 4 125 643

 se silnicí II/245 rekonstrukcí ulice  ERDF

 V Prokopě    

 Revitalizace významné sídelní zeleně OP Životní prostředí / 2014–2015 1 641 483

 v intravilánu města Čelákovic ERDF   

 Snížení energetické náročnosti  OP Životní prostředí / 2015–2016 6 018 058

 budovy MŠ – Čelákovice  CF  

 Protipovodňový varovný, informační  OP Životní prostředí / 2017–2018 10 241 838

 a monitorovací systém města  CF

 Čelákovic    

 Rekonstrukce sportovní haly Vikomt,  OP Životní prostředí / 2017–2019 6 136 268

 Čelákovice CF  

 Rozšíření systému odděleného sběru  OP Životní prostředí / 2018–2019 2 340 871

 ve městě Čelákovice CF  

 Zateplení bytových domů  IROP / ERDF 2018–2019 19 861 438

 č. p. 1645–1648, 

 ul. J. A. Komenského, Čelákovice   

 Nové funkce IS města Čelákovic IROP / ERDF 2019  6 107 064

Zdroj: vlastní zpracování s využitím dat Ministerstva pro místní rozvoj

zvýšení kapacity a zlepšení kvality vypouště-

ných vod.

n Na náměstí prošlo revitalizací v období od 

srpna 2011 do července 2012 11 046,28 m2 

plochy města, z toho zelené plochy činily 

2 380,48 m2 a zpevněné plochy 8 665,80 m2.

n Od března do května 2014 probíhala rekon-

strukce ulice Sokolovské. Opraven byl celý 

uliční prostor, šířka komunikace byla sníže-

na z původních 8,5 m na 6 m a ve vzniklém 

prostoru byla realizována parkovací stání. 

Opraveny byly též všechny chodníky a obě 

autobusové zastávky.

Řadu dotačních prostředků na území města 

čerpají příspěvkové organizace zřízené městem 

(např. mateřské a základní školy, Technické 

služby), spolky (např. Rodinné centrum Routa), 

obchodní korporace (např. SVÚM, Amirro, Ma-

dapa, Slovácké strojírny, Střední odborná ško-

la Čelákovice, Ekolandia, Vyšší odborná škola, 

střední škola, jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky, základní škola a mateřská 

škola MILLS) nebo družstva (např. Stavební by-

tové družstvo Čelákovice) a společenství vlast-

níků jednotek. Další projekty jsou realizovány 

externími subjekty v objektech nacházejících 

se na území Čelákovic (např. Správa železnič-

ní dopravní cesty, Národní technické muzeum, 

Středočeský kraj).

Letos v lednu uplynulo deset let od prvního čes-

kého předsednictví Rady EU. To druhé čeká na 

Česko v druhé polovině roku 2022. Předsedající 

země se stává na půl roku centrem rozhodo-

vání o unijní politice, což ovšem také znamená 

značnou odpovědnost. Předsednictví totiž vede 

zasedání Rady EU, tedy ministerských i nižších 

úrovní, a tuto instituci také zastupuje na jedná-

ních s Evropským parlamentem a Evropskou 

komisí.

Pravidlem pro všechna předsednictví je před-

ložení programu priorit, a to jak šestiměsíční-

ho, tak osmnáctiměsíčního, který země dává 

dohromady společně s dalšími dvěma státy 

(předcházející a následující v čele Rady) v rámci 

takzvaného tria. Konkrétně Česko v roce 2009 

vytvořilo trio společně s Francií a Švédskem, 

což se nezmění ani za tři roky. Z mnoha důvo-

dů však bude pro Čechy druhá zkušenost jiná. 

Například forma předsednictví se změnila s pří-

chodem Lisabonské reformní smlouvy (vstoupi-

la v platnost až na konci roku 2009), která mimo 

jiné zavedla funkci stálého předsedy Evropské 

rady – ta původně připadala právě nejvyššímu 

představiteli předsedající země.

V říjnu 2018 považovalo 62 % Evropanů členství 

své země v EU za přínosné. Jedná se o nejlep-

ší výsledek za posledních 25 let. Přestože patří 

Češi k největším euroskeptikům, přibližně 64 % 

Čechů se domnívá, že členství Česka v EU je 

pozitivní a má přínosy. Data pocházejí z říjnové-

ho Eurobarometru a jsou nejlepší od jeho vzniku 

v roce 1983.

Téma zpracoval

Petr Studnička

Revitalizované náměstí, 2012. Foto: archiv města

Čistírna odpadních vod, 2012. Foto: archiv města
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Čelákovická kopie Braunovy alegorie lehkomyslnosti. 

Foto: -iv-

Lehkomyslnost
Až někdy půjdete Tichou ulicí kolem Marina 

nostalgy baru, možná vás vedle krásných no-

vých vrat do prostoru bývalého statku U Mece-

rů překvapí lehkomyslnost. Ne že byste nutně 

propadli této neřesti, ale stojí tam – poněkud 

skromně – její alegorie. Vyrobily ji šikovné ruce 

čelákovických štukatérů podle originálu jedné 

ze čtyřiadvaceti soch barokního umělce Ma-

tyáše Bernarda Brauna, symbolizujících před 

špitálem v Kuksu 12 ctností a 12 neřestí. Kopie 

několika těchto alegorií (snad nejen neřestí, ale 

i ctností) si prý nedávno u zdejších štukatérů 

objednal nějaký asijský podnikatel či zbohatlík. 

Jedna z nich ale zůstala v Čelákovicích opuště-

ná a nevyužitá. Napado mě, že bychom mohli 

kopie vybraných Braunových alegorických soch 

přiobjednat a vytvořit z nich ve městě na vhod-

ném místě jakýsi varovný „skanzen“ neřestí, 

jichž by se zdejší lid měl vyvarovat. Pak jsem 

si ale uvědomil, že některé z lidských vlastnos-

tí, co v 18. století považovali za neřest, už my 

v 21. století tak striktně nehodnotíme. Skoro se 

bojím napsat jaké. Ba naopak mnoho neřestí 

přibylo, jenomže ty by už nebyly kopiemi soch 

mistra Matyáše.                                Ivan Vaňousek

 

Originál před špitálem v Kuksu. Foto: internet

chodíme kolem nich Posílení signálu
mobilních operátorů

Na základě pozvání města Čelákovic a osadní-

ho výboru Sedlčánky se dne 14. ledna konalo 

veřejné setkání občanů k záměru výstavby vy-

sílače společnosti Vodafone. Na setkání byli 

přítomni starosta Josef Pátek a místostarosta I

Petr Studnička, předseda osadního výboru Petr 

Kabát a dále zástupci společnosti Vodafone Jiří 

Nechvátal a Jiří Tvrdý. Diskuse na toto téma se 

zúčastnilo kolem 30 lidí.

Díky petici občanů z března roku 2015, kterou 

inicioval p. Klíma a podepsalo ji 131 občanů, 

bylo provedeno měření Českým telekomunikač-

ním úřadem. Při tomto měření bylo zjištěno, že 

pokrytí je u všech operátorů zcela nevyhovující. 

Výsledek měření pak město použilo pro účely 

reklamace nekvalitního příjmu signálu u všech 

operátorů. Po několika urgencích společnosti 

O2 a T-Mobile (navzájem si sdílejí infrastruktu-

ru) situaci vyřešili někdy v polovině roku 2017 

umístěním společné vykrývací antény na stožár 

v Přístavní ulici. Po její instalaci se kvalita signá-

lu těchto dvou operátorů zlepšila. Přesto však 

vzdálenost vysílače k nejzazšímu místu Císař-

ské Kuchyně a Sedlčánek je v poslední třetině 

spolehlivého dosahu.

Společnost Vodafone nabízela uspokojit naši 

stížnost na nedostatečné pokrytí oblasti Sedl-

čánek a Císařské Kuchyně výstavbou nového 

vysílače. Pro umístění vysílače hledala vhodné 

místo, které by vyhovovalo jak z hlediska příjmu 

signálu, tak i dalšího šíření posíleného signálu, 

aby v cestě nebyla žádná překážka (stromy, bu-

dovy). K tomu účelu byl nakonec vybrán prostor 

u sáňkovacího kopce v těsné blízkosti potoka 

Výmoly, kde by měl být postaven stožár o výš-

ce 22 metrů – nutná výška právě pro překonání 

překážek. Značně by tím však převyšoval okolní 

výstavbu i stromový porost.

Vzhledem k tomu, že signál společností O2 a T-

-Mobile se zlepšil na vyhovující úroveň a že jiné 

místo pro umístění zřejmě neexistuje, přítomní 

občané výstavbu nového vysílače odmítli s odů-

vodněním, že dají přednost zachování stávající-

ho rázu tohoto místa na úkor kvalitnějšího signá-

lu Vodafone. Pro toto řešení nakonec hlasovali 

téměř všichni přítomní včetně několika uživatelů 

operátora Vodafone, kterých je mnohem méně. 

Výsledkem celé akce tedy je alespoň posíle-

ní signálu společností O2 a T-Mobile, a téměř 

čtyřleté snažení tak nevyznělo do prázdna.

Jiří Klíma

Hospoda U Frigosů
Po půlroční rekonstrukci znovu otevřeli 14. pro-

since v Kostelní ulici č. p. 42 hospodu U Fri-

gosů. Tentokrát s otevřenou kuchyní – grilem 

a udírnou. Není zde žádný stálý jídelní lístek, vaří 

z čerstvých surovin a masa od soukromých řez-

níctví, proto je téměř vždy jiná nabídka. Pochut-

náte si na kvalitních steacích, pomalu dušeném 

masu, hamburgerech, uzenině s vysokým obsa-

hem masa a poctivou výrobou. Zdejší tatarský 

biftek je již ve městě vyhlášený . Po domluvě 

pro větší společnost připraví menu na přání – 

co nového ve městě

italskou porchettu, celou anglickou svíčkovou, 

výběr ze steaků apod. Vše s přílohami, omáč-

kami a saláty.

Čepují Gambrinus nepasterizovanou 10°, Rade-

gast extra hořkou 12°, která se těší velké oblibě, 

a jednou měsíčně pak i pivo z menších pivova-

rů. I když je to zde především o pivu, nezapomí-

nají ani na vyznavače kvalitních vín. Dodavate-

lem je someliér Martin Kubata. 

Současná kapacita čítá 36 míst. Zarezervat lze 

osobně nebo přes FB messenger.

V teplých měsících rozšíří kapacitu o dalších 70 

míst na zahrádce. Těšit se můžete na venkovní 

steakový gril, americké BBQ, rožněná selata, 

opékání buřtů či živé kapely.

Aktuální menu, fotky jídel a videa najdete na 

facebooku – UFrigosu. Platba kartou se před-

pokládá již v průběhu února. Odpovědným ve-

doucím je Pavel Flekač.                                -dv-

Provozní doba:

úterý 15.00–23.00

středa 15.00–23.00

čtvrtek 15.00–23.00

pátek 15.00–23.00

sobota 15.00–23.00

neděle 15.00–23.00

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

Knihovna a rok 2018
Jako každým rokem, tak i letos přinášíme pře-

hled, jaká byla činnost naší knihovny v předcho-

zím roce. Středem našeho zájmu jsou čtenáři, 

kteří si chodí půjčovat z knihovního fondu, kte-

rý pro ně pečlivě doplňujeme. Snažíme se ale 

zároveň připravovat pro všechny pestrý pro-

gram i mimo výpůjční hodiny. Pro naše čtenáře 

a návštěvníky knihovny jsme připravili mnoho 

zajímavých besed, přednášek, workshopů a vý-

stav. Jaký byl zájem o služby a akce našeho za-

řízení a jak čtou různé věkové skupiny čtenářů?

V loňském roce využilo služeb knihovny celkem 

55 633 uživatelů. Z toho se 6 293 návštěvníků 

zúčastnilo 229 kulturních a vzdělávacích akcí, 

z toho bylo uspořádáno 206 pro děti a mládež, 

pro dospělé 23 akcí. V roce 2018 navštívilo 

knihovnu 26 754 návštěvníků za účelem výpůjč-

ky a 22 586 návštěvníků využilo on-line služeb. 

Všichni čtenáři mohou navštěvovat dospělé 

i dětské oddělení knihovny a zároveň pobočky 

V Prokopě a v Sedlčánkách.

Základem práce knihovny je půjčování knih 

a časopisů. Novinkami posledních let jsou navíc 

audioknihy a e-knihy. K 31. prosinci 2018 měla 

knihovna 66 798 dokumentů, z toho 66 416 knih 

a 382 zvukových dokumentů. Do fondu bylo 

během roku zapsáno 2 535 knih a audioknih. 

Čtenáři si vypůjčili 77 215 knih, z toho 4 859 ča-

sopisů a 594 zvukových dokumentů. V průběhu 

roku knihovnice vyřídily 7 818 rezervací knih.

Čtenáři i další uživatelé navštěvují pravidelně 

web knihovny, využívají osobního čtenářského 

konta, prodlužují si přes něj knihy, rezervují si 

je a sledují novinky knihovny. V roce 2018 jsme 

zaznamenali celkem 43 804 vstupů, z toho 

29 052 za využitím on-line katalogů.

V roce 2018 bylo v knihovně zaregistrováno 

2 378 čtenářů, z toho 824 dětí, to je více než 

třetina počtu čtenářů (35 %), mládež od 16 do 

20 let je zastoupena 6 %. Do knihovny se při-

hlásilo 44 % dospělých (21–60 let) a 15 % se-

niorů nad 60 let. Počet čtenářů tvoří zhruba 

20 % z počtu obyvatel Čelákovic. Výsledky, kte-

ré se skrývají za statistickými údaji, úzce souvisí 

nejen s širokou nabídkou nových knih, ale také 

s celoroční prací kolektivu knihovny a hlavně se 

zájmem čtenářů a návštěvníků knihovny.

Knihovna se pravidelně účastní celostátních ak-

tivit knihoven a akcí pořádaných v našem měs-

tě. Všichni jste už určitě slyšeli o Březnu – mě-

síci čtenářů a Týdnu knihoven. Čelákovické děti 

se pravidelně zapojují do ankety Dětský kniho-

mol. Zájmu se rovněž těší program k Noci s An-

dersenem, v knihovně už připravujeme letošní 

ročník. 100. výročí vzniku republiky knihovna 

připomněla řadou akcí v průběhu celého roku 

pro všechny věkové kategorie. Podíleli jsme se 

též na programu Muzejní noci v Čelákovicích.

Nabídka pořadů pro veřejnost byla v roce 2018 

opět rozmanitá. Na přednáškách a besedách 

jste se mohli setkat s řadou odborníků a se za-

jímavými tématy. Také pro děti organizujeme 

setkání s autory knih a ilustrátory. V dětském 

oddělení proběhlo opět velmi vítané Pasování 

prvňáčků. Slavnostní chvíli pro děti, které se 

naučily číst, umocňuje předávání diplomů a pa-

sování knihovnicemi v historických kostýmech.

Knihovna v loňském roce uspořádala 4 výstavy. 

V dětském oddělení jste mohli vidět soubor fo-

tografií na téma Afrika.  V letních měsících zdo-

bily interiér knihovny výstavy S fotoaparátem po 

Novém Zélandu a Barvy v nás. V říjnu, v Týd-

nu knihoven, se konala výstava na téma: Jak 

se žilo za 1. republiky, výjimečně prodloužená 

na celý měsíc. Krásné zachovalé exponáty ze 

sbírek 40 vystavovatelů, především našich čte-

nářů, zhlédli kromě návštěvníků také žáci 5.–9. 

tříd ZŠ.

V letošním roce pro vás připravujeme opět zají-

mavé akce a ve spolupráci s autory, nakladateli 

a knižními velkoobchody rovněž mnoho kniž-

ních novinek. O všem se včas dozvíte v knihov-

ně, na vývěskách ve městě, ve Zpravodaji, na 

webu knihovny a na jejím facebookovém profilu.

Těšíme se na setkání s vámi všemi. 

Soňa Husáriková, ředitelka

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

Mongolian forms
Městské muzeum v Čelákovicích zve na výstavu 

Mongolian forms, která je přístupná v termínu 

od 1. února do 3. března v prostoru infocentra. 

Jedná se o kolekci prací dvou mongolských 

bratrů, kteří malují v duchu mongolských tradic. 

Zároveň obohacují tradiční témata o pohled 

současného člověka. Výstavu obrazů pořádá 

Městské muzeum společně s Česko-mongol-

ským kulturním centrem sídlícím v Milovicích. 

Tematicky se jedná o malbu na plátně a kůži 

doplněnou o štětcovou kaligrafii východních 

kultur.                                 David Eisner, ředitel

Obraz v duchu mongolských tradic. Zdroj: pořadatel 

výstavy

V sobotu 12. ledna byla v Městském muzeu v Čeláko-

vicích slavnostní vernisáží zahájena výstava s názvem 

Ženy z depozitářů muzea, která je přístupná denně 

9.00–12.00 hod. a 13.00–17.00 hod. do 3. března. 

Foto: -dv-

Hasičský ples
V sobotu 19. ledna se uskutečnil již třetí Hasič-

ský ples Jednotky Sboru dobrovolných hasičů 

Čelákovice. Stal se již tradicí a my mohli v polo-

vině prosince říci – máme vyprodáno !

I v tomto roce byl ples spojen s dobročinnos-

tí. Tentokrát ve prospěch mladé hasičky Míši 

z Dolní Studénky, která při nočním požárním 

útoku utrpěla těžké poranění očí. Proud vody 

jí poškodil oči natolik, že i když má za sebou 

3 operace, tak na jedno oko stále nevidí. Díky 

účastníkům plesu a velké podpoře sponzorů 

jsme Míše předali šek na částku 23 003 Kč. 

Nebylo to však vše – díky dalším sponzorům 

jsme jí dále předali i kosmetický balíček a ori-

ginální dres s podpisem Jaromíra Jágra. Tímto 

všem moc děkujeme.

Vzhledem k tomu, že parket byl až do konce 

neustále plný, si troufáme říci, že se ples vyda-

řil a hlavně splnil svůj účel. Děkujeme kapelám 

Dekameron Band a Feferon za skvělou hudbu, 

dětem z tanečního kroužku MDDM a taneční 

skupině Caramelka za krásná vystoupení, všem 

sponzorům, kteří nás podpořili, a vůbec všem, 

co na ples přišli, bavili se a užili si tento večer 

s námi. 

Další, v pořadí čtvrtý Hasičský ples JSDH 

Čelákovice, se uskuteční v sobotu 18. ledna 

2020.

JSDH Čelákovice

V sobotu 19. ledna předali místní dobrovolní hasiči na 

svém plese šek mladé hasičce, která při nočním po-

žárním útoku utrpěla těžké poranění očí. Foto: archiv 

JSDH Čelákovice
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houbařské okénko

Houby Čelákovicka – 
opeňka měnlivá

Jedna z velmi hojných hub v blízkém, ale hlav-

ně širším okolí Čelákovic, je opeňka měnlivá. 

Klobouk je široký 2–6 cm, nejprve polokulovitý, 

později plochý s nevýrazným středovým hrbo-

lem, špinavě žlutohnědý až skořicový, za sucha 

vybledávající, v raném mládí drobně šupinkatý, 

ve vlhku s typickým širokým tmavším soustřed-

ným vodnatým pásem kolem světlejšího stře-

du. Lupeny jsou spíše husté, později prořídlé, 

v mládí žlutavé, v dospělosti rezavě hnědé, ke 

třeni široce připojené a krátce sbíhavé. Třeň je 

válcovitý, 30–100 x 4–8 mm, často zakřivený. 

V horní třetině je brzy zplihlý a pomíjivý prsten, 

zprvu bělavý, později zbarvený výtrusným pra-

chem do hněda. Nad prstenem je třeň bledě 

okrový a hladký nebo jemně vláknitý. Pod prs-

tenem pokrytý odstávajícími hnědými šupina-

mi, směrem k bázi tmavšími. Vůně a chuť jsou 

příjemně houbové – ovocně kořenitá. Vůně je 

spolu s třeněm také hlavním rozpoznávacím 

makroznakem.

Roste hojně od konce dubna do začátku listo-

padu většinou v bohatých trsech na pařezech 

a tlejících kmenech listnatých stromů. Pařezy 

někdy doslova „opíná dokola“, od toho je od-

vozen i její český název. Obzvláště ráda má lípy 

– podle toho je také někdy nazývaná „lipůvka“.

Jedná se o vynikající jedlou houbu (konzumují 

se pouze klobouky – třeň je dosti tuhý). Někteří 

zkušení houbaři jí dokonce považují za nejchut-

nější houbu vůbec. Je všestranně kuchyňsky 

použitelná – ideální pak do polévek a omáček.

Opeňka měnlivá, Kersko, 14. 10. 2017. Foto: Miroslav 

Rudolf

Čepičatka jehličnanová, Čelákovice, 6. 12. 2016. Foto: 

Miroslav Rudolf

Její sběr má však jedno velké úskalí. Je snadno 

zaměnitelná za smrtelně jedovatou čepičatku 

jehličnanovou. Ta se v našem okolí vyskytuje 

v podzimních měsících velmi hojně. Roste jed-

notlivě nebo ve skupinách na pařezech a pad-

lých větvích jehličnanů – smrků resp. v našem 

okolí borovic. Má také šupiny na třeni, ale jsou 

natolik přisedlé, že působí spíš „flekatě“. Vůně 

je slabě moučná. Jinak na první pohled jsou si 

oba druhy velmi podobné, proto je potřeba při 

sběru velké opatrnosti a již jistých zkušeností.

Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek

Zamykání lesa
V pátek 28. prosince 2018 se uskutečnila tra-

diční akce pořádaná SHČ, a to „Zamykání lesa“. 

I letos nám přálo dobré, částečně dokonce slu-

nečné počasí, což se projevilo i na vysoké účas-

ti – celkem se sešlo 30 osob a 1 pes. Naše asi 

8–9 km dlouhá trasa vedla od skanzenu v Přero-

vě nad Labem lesem kolem Budečské hráze do 

Sedlčánek a dále až do Čelákovic. V cíli akce, 

v jedné z čelákovických restaurací v Kostelní 

ulici, došlo i na špekáčky a povídání nad done-

senými nálezy. 

Skupinové foto většiny účastníků akce. Foto: Miroslav 

Rudolf

Zaznamenali jsme růst celkem 75 druhů hub, 

což je ještě o 10 druhů více než loni. Zimní jed-

lou klasikou byla penízovka sametonohá, Jidá-

šovo ucho, hlíva ústřičná. Objevily se i jedovaté 

houby jako čepičatka jehličnanová a třepenitka 

svazčitá. Dále několik druhů černorosolů, roso-

lovek, čirůvek, helmovek, strmělek a pochopi-

telně řada chorošovitých hub. 

Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek, 

Spolek houbařů Čelákovice

Hlíva ústřičná – mladé plodnice. Foto: Petr Souček

Ostnateček okrový. Foto: Petr Souček

základní škola
J. A. Komenského 414, Čelákovice
tel.: 326 998 211
e-mail: info@zscelakovice.cz
http://www.zscelakovice.cz

Velký třesk
Ve středu 12. prosince proběhl 4. ročník soutě-

že v recitaci vlastní básně. O autorskou báseň 

se letos pokusilo 50 žáků 4.–9. ročníku naší ško-

ly (o 14 soutěžících více než v loňském roce). 

Byla hodnocena originalita, vtipnost a přednes. 

Témata: Chtěl/a bych být…; Já Mobil (Zvoním 

uprostřed hodiny…); Povídám, povídám pohád-

ku…; Haf, haf!; Tříská se mnou puberta; volné 

téma.

Porota: Alena Špitálská, Marcela Svašková, za 

žáky Lucie Musilová a Magda Mazačová.

Rozhodnutí poroty: 

4. ročník (celkem 14 žáků): 1. místo Alžběta Vr-

tišková, 2. místo Aneta Bohuslavová, 3. místo 

Jana Štěrbová.

5. ročník (celkem 16 žáků): 1. místo Denisa No-

váková, 2. místo Kateřina Zejdová, 3. místo Pat-

ricie Švechovičová a Tereza Weisgrabová.

2. stupeň (celkem 20 žáků): 1. místo Viktorie 

Švechovičová, 2. místo Václav Nahodil, 3. místo 

Claudie Štroblová a Viktor Klučina.

Všichni ocenění byli odměněni knižními poukáz-

kami.

Alena Špitálská a Marcela Svašková

Tříská se mnou puberta
To je divný, co to je?

Co se se mnou děje?

Chvilku vzteklá jsem a pak se

všechno ve mně směje.

Nechce se mi poslouchat.

Učení mě nudí.

Telka, mobil, písničky

mě zaručeně vzbudí.

Ségra je fakt protivná.

Na nervy mi leze.

Někdy už to přechází

i únosný meze.

Doma samé povinnosti

a domácí úkoly.

To fakt musím takhle dlouho

denně chodit do školy?

Zákazy mě vytáčejí,

to se mi chce řvát.

Blbý je, že pak z toho

nemůžu klidně spát.

Líbí se mi hudba, růže,

kresba, taky kočička.

Líbí se mi taky kluci.

Hurá, nejsem lesbička.

Jestli už jsem v pubertě,

když pořád kroutím očima,

To fakt nevím, co bude dál.

To to pěkně začíná.

Viktorie Švechovičová
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Zahrádkářský rok II
Rok 2019 začal pro zahrádkáře větším množ-

stvím srážek, což by se mohlo dobře projevit 

v jarních měsících.

V měsíci únoru můžeme ještě řezat rouby, pro-

vádíme větší průklest stromů za účelem zmlaze-

ní koruny. Řežeme rybízy, angrešty, další keřo-

vé ovoce a řežeme také vinnou révu. Natíráme 

kmeny ovocných stromů, nebo je chráníme za-

stíněním proti vzniku mrazových puklin.

Je čas na první výsevy celeru, paprik a lilku. 

Není to potřeba uspěchat, protože z pozděj-

ších výsevů jsou silnější sazenice. Pokud máte 

koňský hnůj, můžete založit teplé pařeniště. Ve 

skleníku můžete ošetřit půdu dusíkatým váp-

nem. Vápno zapravte do země, zalijte a přikryjte 

folií. Pro zajištění optimálního pH půdy na ky-

selých půdách provedeme posypání zahrádky, 

nejlépe dolomitickým vápencem. Jaro je pro 

každého zahrádkáře startem do nové sezony.

Více se můžete dozvědět na volební výroč-

ní schůzi ČZS Čelákovice, která se koná dne 

22. února od 17.00 hod. v restauraci Na Nové,

na kterou jste srdečně zváni.

Jaromír Kurka, předseda ČZS Čelákovice

zahrádkáři

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

Dopoledne pro ženy, úterky 10.00–12.00 

hod., Jurta, povídání, cvičení, relax i vážná té-

mata – provází Anička Preclíková.

Skupinové doučování, čtvrtky 15.00–16.30 

hod., Routa.

Němčina pro pokorčilé, pátky, 15.00–16.00 

hod., info: e-mail: routa-nemcina@seznam.cz, 

tel.: 721 355 798.

Bubnování s Janou, úterý 5., 12. a 26.,15.00–

16.45 hod., Jurta, 15.00–15.45 hod. bubínky 

pro děti, 16.00–16.45 hod. DRUM CIRCLE, 

dospěláci.

Oslava nového roku v duchu mongolských 

tradic, středa 6. 2., 10.00–13.00 hod., Jurta, 

akce Česko-mongolského kulturního cent-

ra otevřená veřejnosti. Přijďte se podívat, jak 

Mongolové slaví příchod nového lunárního 

roku – tradiční kostýmy, představení mongol-

ských písní, tancí a rituálů.

Zdravý životní styl – pečení chleba, neděle 

10. 2., 13.00–17.00 hod., Dětský klub – Ry-

bářská č. p. 166, pouze pro přihlášené, info:

Barbora Jungerová, tel.: 777 137 687, e-mail:

B.Jungerova@seznam.cz.

Dopolední relax v Jurtě, čtvrtek 14. a 28. 2., 

10.00–12.00 hod., Jurta, přijďte strávit čtvrteč-

ní dopoledne ve stylu odpočinku, hudby, tan-

ce, pohody…

Zdravý životní styl – veganské vaření, čtvr-

tek 21. 2., 18.00–21.00 hod., Routa, pouze pro 

přihlášené, info: Barbora Jungerová, tel.: 777 

137 687, e-mail: B.Jungerova@seznam.cz.

Psychologická poradna – Dana Kynclová, 

novinka, 2 úterky v měsíci, 14.00–18.00 hod., 

Routa, psychologické poradenství pro rodiny, vč.

dětí a mládeže, objednávky: Lenka Rosenkran-

cová, e-mail: routa.rosenkrancova@seznam.cz, 

tel.: 732 727 161.

MINIŠKOLKA – pro děti od 2 let, úterý a stře-

da 8.00–12.00 hod., Mateřské centrum, při-

hlášky a info: Martina Vlčková, tel.: 737 647 

968.

Pozor! NOVINKA! Job klub ROUTA, moti-

vačně-vzdělávací cyklus pro ženy, vždy v pá-

tek od 8. 3. jednou za 14 dní, 8.30–12.30 hod., 

Routa. Osm navazujících intenzivních setkání 

s cílem zlepšení dovedností potřebných pro 

úspěšný vstup na trh práce. Praktické, inter-

aktivní, zážitkové workshopy, sdílení zkuše-

ností, sebeuvědomění. Témata: hledání své-

ho potenciálu, nasměrování – vize, hodnoty 

a priority, podpora akceschopnosti, nácvik 

dovedností k hledání a získání zaměstnání, 

komunikační dovednosti, emoční inteligence, 

slaďování rodiny a práce. Kapacita max. 10 

osob. Účast zdarma, hlídání dětí (od 18 měs.) 

zajištěno. Job klub je určený pro ženy na rodi-

čovské dovolené a pro ty, které hledají práci. 

Přihlášky a info: Markéta Javorská, tel.: 608 

723 465, e-mail: routa.javorska@seznam.cz.

VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ – 
ŘEMESLA 2019

Krajská hospodářská komora Střední Čechy 

si vás dovoluje pozvat na „Veletrh učňovských 

a studijních oborů – ŘEMESLA 2019“, který 

se koná ve dnech 14.–16. února na Výstavišti 

v Lysé nad Labem. Jako v předchozích roční-

cích je pro účastníky veletrhu připraveno za-

jímavé soutěžní klání a pro návštěvníky velice 

pestrý program, který zajistí prezentující se 

střední školy. Na akci se představí střední školy 

z regionů Nymburk, Mladá Boleslav, Mělník, Ko-

lín, Praha-východ a Praha. Kromě prezentace 

ve stáncích se školy zúčastní Soutěže o nejlep-

ší prezentaci školy, kterou pro ně KHK Střední 

Čechy připravila. Pro tuto soutěž si každá škola 

připravila krátkou prezentaci, kterou předne-

sou studenti škol na pódiu. Kromě této soutěže 

budou ve stáncích prezentovány výrobky škol 

vyrobené v rámci Generační tour, tzn. vzniklé 

spoluprací mezi žáky ZŠ a SŠ a vyrobené ve 

školních dílnách středních škol.

Kromě těchto hlavních budou mít střední školy 

možnost přilákat pozornost návštěvníků dalšími 

způsoby. Každá škola bude mít k dispozici svůj 

stánek, kde představí žákům ZŠ, jejich rodičům 

a dalším návštěvníkům akce obory, které nabí-

zí. Gastronomické školy si připraví ochutnávky 

svých výrobků, v dalších stáncích budou mít 

návštěvníci možnost zkrášlit se či ostříhat, popř. 

vyrobit si drobný dárek. Program nabízí také 

seznámení žáků ZŠ, SŠ a jejich rodičů s nabíd-

kou některých firem z okolí, které chtějí moti-

vovat žáky k výběru studijního oboru a mohou 

nabídnout absolventům práci v jejich firmě. Pro 

žáky ZŠ je připravena zajímavá soutěž, která 

jim pomůže získat víc informací o jednotlivých 

vystavujících školách a pobavit se. Prezentace 

škol budou ve dnech 14. a 15. února doplněny 

zajímavým doprovodným programem – módní 

přehlídkou, pohádkou apod. 

Zahájení akce dne 14. února je v 10.00 hod., 

v dalších dnech již v 9.00 hod. Další informace 

najdete na www.khkstrednicechy.cz.

Vladislava Šizlingová, 

Krajská hospodářská komora Střední Čechy

GRAFFOVO KVARTETO
Kruh přátel hudby v Brandýse nad Labem – Sta-

ré Boleslavi, z. s., uvádí ve čtvrtek 21. února od 

19.30 hod. v Divadelním sále Zámku v Bran-

pozvánky do okolí

dýse nad Labem koncert Graffeho kvarteta 

z Brna. Program: W. A. Mozart, F. Schubert, 

M. Štědroň. Vstupné: 70 Kč, studenti a mládež

20 Kč. Předprodej vstupenek v brandýském

Infocentru (www.brandysko.cz/infocentrum),  re-

zervace možná na tel.: 326 909 188.

Kruh přátel hudby v Brandýse nad Labem – Sta-

ré Boleslavi, z. s., (dále KPH) je součástí celo-

státní sítě podobných organizací spravované

Nadací Českého hudebního fondu. Posláním

těchto Kruhů je pořádání koncertů komorní

hudby, instrumentální a vokální, na nejlepší do-

sažitelné úrovni. Náš KPH vznikl v roce 2000,

nyní tedy uvádí koncerty již ve své 19. sezoně.

Koncerty se konají v prostorách brandýského

zámku, v letním období někdy v brandýské sy-

nagoze, zpravidla jednou za měsíc. Vystupují na

nich přední umělci České republiky, někdy i za-

hraniční hosté. Informace o koncertech KPH lze

nalézt na této adrese: https://www.facebook.

com/kph.brandys anebo na e-mailu předsedy

KPH: vancura.vojtech@volny.cz.

V této jarní části 19. koncertní sezony ještě

vystupí violista Karel Untermüller s klavíris-

tou Zdeňkem Klaudou, houslista Čeněk Pavlík

s klavíristou Miroslavem Sekerou, Stanislav Ru-

báš v přednášce o českých překladech Shake-

spearova Hamleta, Dechové kvinteto Pražské

komorní filharmonie a Klavírní trio Bohuslava

Martinů.

Vojtěch Vančura, předseda KPH



16 / zpravodaj města čelákovic

sport 

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
(18.00–19.00 pronájem 2x dráha)

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 – – 11.00–19.30
(9.00–11.00 senioři)

Pozn.: V  průběhu otevírací doby pro veřejnost může 

být kdykoli jedna plavecká dráha vyhrazena k  jiným 

účelům.

Plavecké kurzy
V roce 2019 pokračujeme v oblíbených pla-

veckých kurzech pro malé i větší dětí, nechybí 

plavecké kurzy pro dospělé, aquaaerobic, vodní 

pólo, přípravka plaveckého oddílu, to vše pod 

záštitou plaveckého oddílu Patriot Čelákovice. 

Ceny zůstávají stejné jako v minulém roce.

PONDĚLÍ

Plavecký kurz pro děti do 4 let (13.55–14.25 

hod.)

Vodní pólo (14.25–15.10 hod.)

Plavecký kurz pro děti 5–7 let začátečníci 

(14.40–15.10 hod.)

Plavecký kurz pro děti 5–7 let (15.15–16.00 hod.)

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

hod.)

Přípravka plaveckého oddílu (15.45–16.45 hod.)

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

16.45 hod.)

STŘEDA

Vodní pólo (15.00–15.45 hod.)

Plavecký kurz pro děti 5–8 let (15.00–15.45 hod.)

Plavecký kurz pro děti 5–7 let, začátečníci 

(15.15–15.45 hod.)

Plavecký kurz pro děti 5–7 let (15.45–16.30 hod.)

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

hod.)

Plavecký kurz pro děti 5–7 let (16.35–17.20 hod.)

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

hod.)

Plavecký kurz pro děti 5–7 let (17.20–18.05 hod.)

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

hod.)

Přípravka plaveckého oddílu (18.00–19.00 hod.)

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

19.00 hod.)

ČTVRTEK

Plavecký oddíl Patriot Čelákovice, z. s. (6.00–

7.00 hod.)

Aquaaerobic (19.05–19.50 hod.)

Plavecký kurz pro dospělé (19.55–20.40 hod.)

Plavecký kurz pro dospělé (20.40–21.25 hod.)

PÁTEK

Plavecký oddíl Patriot Čelákovice, z. s. – suchá 

příprava (15.00–16.00 hod.)

NEDĚLE

Aquaaerobic (20.05–20.50 hod.)

Petr Bambas, ředitel

florbal

Orka

Vojtové Rubeš a Nehasil na turnaji regionálních výběrů. 

Foto: Stanislav Rubeš

Národní liga pokračovala dalšími dvěma koly. 

V prvním letošním zápase jsme těsně prohrá-

li s Wizardy, další zápas se nám bohužel také 

nepodařilo dotáhnout do vítězného konce a ví-

tězství tak slavil Králův Dvůr. V tabulce Orka fi-

guruje na druhém místě, do konce základní části 

zbývá šest kol.

WIZARDS DDM PRAHA 10–ORKA ČELÁKO-

VICE 8:7

Domácí se ujali vedení v sedmé minutě a za 

dalších 35 vteřin již vedli 2:0. Orce se podařilo 

snížit a do přestávky dalo každé mužstvo ještě 

po jedné brance. Ve druhé třetině Wizards zno-

vu utekli na rozdíl dvou branek, pak ale přišla 

gólová šňůra Orky a v rozmezí šesti minut tře-

mi trefami otočila stav zápasu na svou stranu. 

Bohužel hubené vedení se nepodařilo dlouho 

udržet a do závěrečné části se šlo za nerozhod-

ného stavu 5:5. V té domácí potvrdili, že jsou 

v tomto utkání produktivnějším týmem a opět 

utekli na dvoubrankový rozdíl. Orce se podařilo 

snížit, ale ani závěrečná hra bez brankáře již vy-

rovnání nepřinesla.

ORKA ČELÁKOVICE–T.B.C. KRÁLŮV DVŮR 

6:8

I když Orka byla jako domácí tým, zápas se 

odehrál na půdě soupeře v Králově Dvoře. Orka 

prohrávala již po 24 vteřinách zápasu a v páté 

minutě to bylo již 0:2. Prvního zásahu a sníže-

ní na rozdíl jedné branky z naší strany jsme se 

dočkali až těsně před přestávkou, i když jsme 

soupeře jasně přestříleli. Ve druhé části střelec-

ky dominovali znovu hosté hrající na domácím 

hřišti. Z jejich šesti střel na branku se ujaly hned 

čtyři, zatímco Orka se prosadila ze stejného 

počtu střel jen dvakrát. Do poslední třetiny se 

tak šlo za stavu 3:6. Její první polovina patřila 

Orce, která se vzchopila a třemi zásahy v řadě 

dokázala srovnat stav utkání. Bohužel jsme ale 

nastalý trend nedokázali udržet a znovu jsme 

dvakrát inkasovali. Skóre se nepohnulo ani při 

naší hře bez brankáře, a tak body zůstaly v Krá-

lováku. 

V Liberci se v půlce ledna odehrál turnaj regio-

nálních výběrů starších žáků. Do výběru Stře-

dočeského kraje se z Orky dostali Vojta Rubeš 

a Vojta Nehasil. Klukům se na turnaji dařilo jak 

v produktivitě, tak i výsledkově a pomohli naše-

mu kraji ke konečnému druhému místu v turnaji.

Martin Bajer

fotbal

Startuje příprava Unionu
Fotbalisté čelákovického Unionu přezimují na 

6. místě tabulky středočeské I. A třídy skupiny

B. Při pohledu na postavení klubů je patrné, že

zde platí jistá vyrovnanost. Union má ztrátu na

první Lysou devět bodů, ale náskok na před-

poslední Pěčice osm bodů. Z tohoto pohledu

je jasné jakou váhu bude mít jarní část soutěže.

Unionu se v závěru podzimu dařilo, a tak vedení

mužstva jistě bude chtít navázat na tyto výsled-

ky a tomu by měla odpovídat i příprava.

Trenéři Skuhravý-Šipčiak naplánovali zahájení

přípravy na 15. ledna a samotná fyzická přípra-

va vyvrcholila krátkým soustředěním 26.–29.

ledna v S-centru Benešov, které nabízí krytou

umělku, posilovnu i halu včetně regenerace.

Podzimní kádr nedoznal výraznějších změn. Na

jaře nelze počítat s Arazimem (bude v rekonva-

lescenci po operaci), dále odešel do Nehvizd

Parůžek. Na zkoušku do Mladé Boleslavi šel

Michal Pánek, kde podstoupí přípravu. Nejasno

je zatím v případě Bučka, Fialy a Náhlovského.

Naopak do kádru by se po zranění měl vrátit On-

dra Koch i Honza Szabo. Do přípravy se zapojí

zatím na zkoušku záložník Ondřej Šimek z Bená-

tek nad Jizerou. V jednání je návrat Petra Pánka

z Brandýsa, který vzhledem ke studiu v divizním

týmu nestíhá. Do přípravy s A mužstvem by se

měli zapojit dorostenci Buriánek a Prel.

Kádr pro přípravu v zimě 2019 tvoří: brankaři

Petr Bařina (27 let) a Jaroslav Schlosser (33 let),

obránci Pavel Bařina (27 let), Petr Bílek (32 let),

Petr Homola (32 let), Jiří Homola (38 let), Ondřej

Koch (29 let), Ondřej Kolovecký (22 let), Milan

Vlček (18 let), záložníci Tomáš Matějka (38 let),

Matěj Pikous (25 let), Martin Sabol (29 let), Jan

Szabo (21 let), Ondřej Šimek (20 let), Radek Ve-

selý (20 let), Lukáš Vlček (18 let) a útočníci Jan

Kadeřábek (29 let), Rastislav Galovič (38 let),

Břetislav Vacek (22 let).

Druhá polovina přípravy bude v únoru věnována

technicko-taktické přípravě v zápasech s těmito

soupeři: SK Libuš, SK Sokoleč, TJ Podolí, Dukla 

JM a TJ Kunice.

Hlavním úkolem celé přípravy je se dobře při-

pravit na jarní zápasy. A mužstvo otevře soutěž

v neděli 10. 3. zápasem v Úvalech, poté 16. 3.

hostí Vlašim B. Dorost v sobotu 23. 3. bude

hostit Benátky nad Jizerou a žáci 17. 3. zahajují

v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi.

Milan Šikl
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TJ Spartak Čelákovice, z. s.

Oddíl atletiky v roce 2018
Touto cestou bychom chtěli všem našim atletům a jejich rodičům poděkovat. Uplynulý rok 2018 byl 

pro náš atletický oddíl velmi úspěšný. Naši svěřenci se zúčastnili mnoha závodů, na kterých sklízeli 

sportovní úspěchy. Trénink od tréninku vidíme jejich zlepšování v jednotlivých disciplínách a hlavně 

nás těší jejich zapálení do hry.

V září tohoto roku jsme se rozrostli o 77 nových atletů, čímž jsme se stali největším sportovním oddí-

lem v Čelákovicích. Větší počet členů se promítl i do počtu tréninků a do sportovního vybavení. Nové 

doskočiště pro skok do výšky, multifunkční sestava pro tréninky atletiky nebo 30 nových míčů nám 

pomohly vytvořit zajímavé a stále se obměňující tréninky. Trénujeme jak na stadionu, v sokolovně, 

tak v nové sportovní hale v Nehvizdech.

Během celého roku jsme měli spoustu sportovních akcí jako např. realizace čtyř kol středočeské 

soutěže přípravek, hodně oblíbené jarní a podzimní tréninky s rodiči, oddílové závody, noční orien-

tační běh, Mikulášský trénink nebo návrat legendární Čelákovické hodinovky.

Pro lepší informování jsme vytvořili zcela nové webové stránky www.atletikacelakovice.cz a face-

bookový profil, kde například během prázdnin probíhala fotosoutěž o nejlepší sportovní zážitek. 

Nové dresy jsou už jen takový malý bonus, aby naši atleti byli na tréninku a soutěžích vidět.

Ještě jednou díky všem a těšíme se v roce 2019.

Radim Vysloužil, oddíl atletiky

Klárka a Josef Kopkovi během závodu. Foto: Radim Vysloužil

Noční orientační běh městem Čelákovice
V pátek 14. prosince organizoval oddíl atletiky TJ Spartak Čelákovice v pořadí druhý ročník Nočního 

orientačního běhu městem Čelákovice – „Znáš dobře své město i v noci?“, který se setkal s velkým 

zájmem rodičů i dětí. Celkem 75 velkých i malých běžců se s čelovkami, v intervalu půldruhé minuty, 

rozběhlo do nočního vánočně vyzdobeného a rozzářeného města. Naplánovaná trasa, dlouhá asi 

10 km, vedla po známých i méně známých koutech Čelákovic, kde na každém ze 14 bodů byl pro 

účastníky připraven zajímavý úkol. Spočítání všech světel na lávce přes Labe, u hasičské zbrojnice 

opsat SPZ všech aut s nápisem Hasiči, počet těžce identifikovatelných sobů na nejvíc vánočně oz-

dobeném domě v Čelákovicích nebo úkol u nádherně rozsvícené Volmanovy vily.

Neopakovatelná atmosféra, při které si každý našel své tempo, ať už „na pohodičku“, nebo s cílem 

dostat se na bednu. Celou trasu, včetně všech úkolů, nejlépe zvládli Šimon a Petr Luhanovi, kteří ji 

zvládli za 56 minut, a stali se tak vítězi tohoto běhu. Na druhém místě doběhli Tereza a Pavel Vojtí-

kovi a bronzová příčka patří dvojici Klárka a Pepa Kopkovi.

Všem děkujeme a těšíme se na příští ročník. 

Radim Vysloužil, oddíl atletiky

Bližší informace z oddílu můžete získat na www.atletikacelakovice.cz.

V listopadu jsme i přes nedostatek herní 

kapacity (tělocvičny) zahájili tvrdou práci 

s mládeží. Zejména hráči A-týmu (Dvořák, 

Dražinovský, Leypold Iglo, Mlejnek) za pomo-

ci dalších (Matouš, Smolíková, Skála, Leypold 

Iglo st., Dvořák st. a další) převzali stávající 

žactvo a začínají je rozvíjet. Přidali jsme trénin-

kovou kvalitu (trenéři), ale i hodiny (pátky, ale 

zejména pravidelné nedělní kempy). Chceme 

na podzim uspořádat další nábor do přípravky. 

Věříme, že zde je ukryta budoucnost stolního 

tenisu ve městě.

Tyto a další aktuality ze světa čelákovického 

pingpongu naleznete na úplně novém webu 

Šachový oddíl 
Po šachové pauze během vánočních a novo-

ročních svátků jsme 13. ledna zahájili letošní 

část soutěží družstev SŠS šestým kolem, a to 

velmi úspěšně. Družstvo A v krajské soutěži po-

razilo celek KŠ Říčany 1925 E v poměru 4,5:3,5 

a je zatím bez porážky na 2. místě průběžného 

hodnocení. A družstvo C v regionální soutěži 

zvítězilo nad družstvem Sokol Buštěhrad D 4:1. 

Dne 12. ledna jsme se v Brandýse nad Labem 

zúčastnili první části krajského přeboru týmů 

starších žáků, který jsme hráli letos již počtvrté. 

První tři pokusy jsme vždy hráli se dvěma našimi 

týmy a letos poprvé jsme se rozhodli přihlásit tři 

družstva. Sedmičku startujících doplňovaly ješ-

tě družstva Sokol Brandýs nad Labem, TJ Sokol 

Mšeno, TJ Neratovice a TJ Kralupy nad Vltavou. 

Protože se hrálo tempem 30 minut na partii a 30 

vteřin bonus za tah, bylo jasné, že se neodehra-

je všech sedm kol v jeden den. Po první části 

tak družstvo A našeho oddílu vede průběžné 

hodnocení.

Účast tří našich družstev potvrdila širokou člen-

skou základnu, na které může čelákovický šach 

dále stavět svoji činnost, a rovněž kvalitní práci 

našich šachových trenérů. 

Zájemci (děti i dospělí) o šachy z Čelákovic 

a blízkého okolí mohou získat další informa-

ce na www.sachycelakovice.cz.

Libor Mrozinski, šachový oddíl

Novinky v čelákovickém stolním tenisu

oddílu: www.stolniteniscelakovice.cz a na 

zmodernizovaných facebookových strán-

kách „Stolní tenis Čelákovice“.

Rozhodli jsme se obnovit tradici „pinčesu“ 

v Čelákovicích. Není to zadarmo, vítáme proto 

každou podporu, viz web. Velmi ale potřebuje-

me sál s kapacitou 4–6 stolů na dětské tréninky. 

To bude pro příští sezonu alfou a omegou úspě-

chu práce s dětmi. 

V sokolovně se 29. prosince uskutečnil Pová-

noční turnaj pro zvané registrované i neregis-

trované hráče. Zúčastnilo se jej 40 hráčů, měl 

výbornou herní i společenskou úroveň, odehráli 

jsme skoro 140 zápasů a z domácích se umístili: 

v hlavní kategorii ELOST 1000+ 2. Petr Dvořák, 

ELO do 1000 a neregistrovaní 1. Ivana Lustigo-

vá, 2. Jana Mužíková, 3. Václav Marfinec a Vla-

dimír Tvrdý, čtyřhry: 2. Jakub Šnajdr (s Vojtou 

Syslem), 3. Leypold Iglo – Tuška a Lustigová – 

Dvořák. V pořádání turnajů zamýšlíme i nadále 

pokračovat, a propagovat tak stolní tenis i v če-

lákovické veřejnosti.

V sobotu 12. ledna A-tým mužů úspěšně otevřel 

jarní část soutěže, ve které po polovině jasně 

vede tabulku. V Kostelci nad Černými lesy jsme 

jasně zvítězili 12:6 (body Dvořák 4, Leypold Iglo 

2, Mlejnek 2, Bodlák 2, čtyřhry 2x).

Věříme, že nás přijdete podpořit do sokolovny 

na tyto zápasy:

sobota 23. 2. v 17.00 hod. 

ČELÁKOVICE A–TJ SOKOL ČÁSLAV B

neděle 24. 2. v 10.00 hod.

ČELÁKOVICE A–TTC ŽEHUŇ A

Petr Dvořák, oddíl stolního tenisu
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volný čas / sportdopisy / inzerce

Dne 22. února oslaví krásné 

životní jubileum, 80. naroze-

niny, náš milovaný kominíček 

pan Oldřich BENDL.

Touto cestou přejeme vše nej-

lepší, oceán zdraví a spoustu 

štěstí do dalších krásných 

let. To vše a ještě víc přeje manželka Terezka 

a děti s rodinami.

Dne 25. února 2019 by oslavil 

52. narozeniny pan Miroslav

PETRŽEL.

Kdo jste ho znali a měli rádi,

vzpomeňte na něj s námi.

Děkují dcera Adélka, rodiče

a bratr Tomáš.

společenská kronika

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. 

FARNÍ CHARITA
NERATOVICE 

U Závor 1458, 277 11 Neratovice

tel.: 315 685 190, fax: 315 685 190

 http://neratovice.charita.cz

e-mail:

sekretariat@charita-neratovice.cz

Farní charita Neratovice

v rámci zdravotní péče 

poskytuje i ošetřování akutních 

a chronických ran 

(bércové vředy, proleženiny apod.). 

Při léčbě komplikovaných,

chronických ran úzce spolupracuje 

s kožní lékařkou, která se 

specializuje na tuto léčbu.
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kam ve volném čase

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

Předprodej vstupenek v kanceláři KD: po–čt 

14.00–16.00 hod. Pozor! Zamluvené vstupen-

ky rezervujeme 48 hodin, pak je vracíme znovu 

do prodeje! Při ceně vstupného nad 100 Kč mají 

senioři nad 70 let po předložení OP slevu 50 %. 

Tato sleva platí pouze pro akce, které pořádá 

Kulturní dům přímo. V případě, že je pořadate-

lem externí agentura a KD pouze pronajímá sál, 

slevu nelze uplatnit. Vstupenka je nepřenosná. 

V den konání kulturní akce není předprodej vstupe-

nek. Pokladna otevřena hodinu před začátkem kaž-

dého představení. Prodej vstupenek také on-line na 

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

sobota 9. 2. 20.00 hod.

PLES OKRESNÍCH MYSLIVCŮ

pondělí 11. 2. 19.00 hod.

MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK

Ztřeštěná komedie o rozdílném pohledu mužů 

a žen na to, co život přináší, o hovorech mužů 

o ženách a žen o mužích i o tom, že opačné 

pohlaví je pro nás stále neřešitelnou záhadou. 

Prostě: muži jsou z Marsu a ženy z Venuše, 

hrají: Dana Homolová, Michaela Badinková, 

Daniel Rous, Martin Kraus, vstupné: 360 Kč, 

320 Kč v předprodeji.

pátek 15. 2. 20.00 hod.

PLES MÍČOVÝCH KOUZELNÍKŮ

sobota 16. 2. 20.00 hod.

MATURITNÍ PLES

Gymnázia Čelákovice

úterý 19. 2. 9.30 hod.

O PRINCEZNĚ MAJOLENCE

Pořad pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 

50 Kč.

čtvrtek 21. 2. 20.00 hod.

OSKAR PETR BAND A VZPOMÍNKA NA 

MARSYAS + 5P LUBOŠE POSPÍŠILA

Koncert legend českého bigbeatu, vstupné: 

300 Kč.

do neděle 3. 3.

Městské muzeum

ŽENY Z DEPOZITÁŘŮ MUZEA

Výstava z bohatých sbírek muzea ve výstavní 

síni muzea přístupná denně 9.00–12.00 hod. 

a 13.00–17.00 hod.

do neděle 3. 3.

Městské muzeum

MONGOLIAN FORMS

Výstava obrazů v infocentru muzea přístupná 

denně 9.00–12.00 hod. a 13.00–17.00 hod.

do čtvrtka 28. 2.

Městská knihovna

DĚTI FOTÍ DĚTI

Výstava fotografií ze Senegalu Judith, Ester 

a Bena Frinkových, přístupná ve výpůjčních ho-

dinách knihovny. 

sobota 9. 2. 14.00–17.00 hod.

klubovna MDDM v KD

VALENTÝNSKÉ VYRÁBĚNÍ

neděle 17. 2. 8.00–11.00 hod.

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

ka Jandy)

PRODEJNÍ BURZA 

především akva-tera, s možností využít chova-

telské poradny

pátek 22. 2. 14.00–16.15 hod.

Městské muzeum

ČELÁKOVICEMI ZNÁMÝMI A NEZNÁMÝMI

Komentovaná vycházka se uskuteční za 

každého počasí, trasa vede z informačního cen-

tra (tvrze) přes centrum města do Volmanovy 

vily. 

sobota 22. 2. 17.00 hod.

restaurace Nová hospoda

VOLEBNÍ VÝROČNÍ SCHŮZE ČZS

pátek 1. – pátek 29. 3.

Městská knihovna

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ

Výstava na téma 70. výročí vzniku nakladatelství 

Albatros, ve výpůjčních hodinách knihovny. 

sobota 2. 3. 10.00 hod.

Sedlčánky

MASOPUSTNÍ VESELÍ

5. masopustní průvod ulicemi Sedlčánek 

a Císařské Kuchyně za doprovodu harmoni-

káře.

sobota 2. 3. 14.00 hod.

MDDM – start a cíl v Havlíčkově ulici

MASOPUST

masopustní průvod městem

sobota 23. 2. 20.00 hod.

PLES RYBÁŘŮ

pondělí 4. 3. 19.00 hod.

ČTYŘI SESTRY

Komedie o módě, dietě, touze po lásce, mi-

lostných dobrodružstvích, chlípném včelaři 

a překvapení v kompostu, hrají: I. Chýlková, A. 

Šišková, J. Stryková, B. Kohoutová, R. Štabr-

ňák, vstupné: 300 Kč, 340 Kč, 360 Kč, platí 

senior a ZTP sleva.

úterý 5. 3. 9.30 hod.

PŘÍHODY MAXIPSA FÍKA

Pořad pro MŠ a volně příchozí, vstupné: 

50 Kč.

pátek 8. 3. 17.00 hod.

ŠTÍSTKO A POUPÉNKA – JEDEME NA VÝ-

LET

Písničkové představení, vstupné: 160 Kč.

sobota 9. 3. 19.00 hod.

V. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA ČELÁ-

KOVIC

Big band Felixe Slováčka, předtančení profe-

sionálních párů, vstupné: 300 Kč.

pátek 15. 3. 20.00 hod.

OPRAVDOVÝ TANEČNÍ PLES

čtvrtek 11. 4. 19.00 hod.

NEZMAŘI

Koncert a křest Velkého zpěvníku skupiny Ne-

zmaři, vstupné: 280 Kč.

sobota 13. 4. 19.00 hod.

PRAVÝ DOMÁCÍ PLES

pátek 17. 5. 19.00 hod.

OLYMPIC – PERMANENTNÍ TOUR 2019

koncert rockové legendy, vstupné: 490 Kč

středa 29. 5. 19.00 hod.

TCHÝNĚ NA ZABITÍ

Hra o vztazích, hrají: D. Homolová, L. Zed-

níčková, A. Kulovaná, M. Kraus, vstupné: 

320 Kč.

PLES
 MAREK DEDÍK A OLGA ŠÍPKOVÁ

BIGBAND FELIXE SLOVÁCKA
VE STYLU RETRO 

Foto: soukromý archiv




