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Nová ředitelka Městské knihovny str. 5–6
Rada města jmenovala s účinností od 1. března 
novou ředitelkou Městské knihovny Čelákovice 
paní Naděždu Pickovou. 

Využití vlaků PID vzrůstá  str. 8
Meziročně o 20 tisíc více cestujících přepravily vla-
ky Pražské integrované dopravy. Pro město Čelá-
kovice je železniční doprava velmi důležitá, neboť 
vlaky využívá v pracovní dny více než 6 000 osob.

Téma měsíce: Březen 1939  str. 12–13
v Čelákovicích 
Člen redakční rady Zpravodaje a aktivní dopisova-
tel Ivan Vaňousek zpracoval téma dokumentující 
dobu v našem městě před osmi desítkami let spo-
jenou s vyhlášením protektorátu Čechy a Morava.

Zápisy do škol  str. 19–20
Mateřské a základní školy zřízené městem Čelá-
kovice informují o termínech zápisu dětí k před-
školnímu a základnímu vzdělávání.

z obsahu
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Všechny žádosti o dotaci na celoroční činnost 
posoudili členové pracovní skupiny pro po-
skytování dotací z rozpočtu města na jednání 
konaném dne 29. ledna. Systém přerozdělení 
dotačních prostředků ve spolkové činnosti ne-
doznal změn, zatímco u sportovních subjektů 
byla nově uplatněna zásada, že na děti ve věku 
do 19 let s trvalým pobytem v Čelákovicích byla  
vyčleněna fixní částka na každé dítě ve výši  
1 tis. Kč. 
Rozhodnutí o poskytnutí dotací na celoroční 
činnost bylo v roce 2019 projednáno v rekord-

ně krátkém čase, aby subjekty obdržely finanční 
prostředky co nejdříve. Za konstruktivní přístup 
si poděkování zaslouží jak členové pracovní  
skupiny a samospráva města, tak především  
odbor školství, informací a kultury Městského  
úřadu Čelákovice, který administrativně zpra- 
coval veškeré podklady v průběhu několika dnů.  
Pro zajímavost je uvedena tabulka s termí-
ny schvalování dotací kolektivními samo- 
správnými orgány města v uplynulých pěti le-
tech.

Pokračování na str. 11

V souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města v roce 2019 a v návaznosti 
na výzvu k předkládání žádostí o dotaci na celoroční činnost spolků, církví a sportovních sub-
jektů schválila Rada města poskytnutí dotací na své schůzi 5. února a Zastupitelstvo města 
na svém zasedání 13. února. Celkem bylo vyhověno 32 žádostem o poskytnutí dotace a bylo 
přerozděleno na podporu spolkové činnosti a církví 1 052 tis. Kč (celkem 19 žádostí) a na pod-
poru sportovních aktivit 2 349 tis. Kč (celkem 13 žádostí).

POSKYTNUTÍ DOTACÍ SCHVÁLENO 
V REKORDNĚ KRÁTKÉM ČASE

Masopustní průvod v Sedlčánkách a Císařské Kuchyni v sobotu 2. března. Foto: Jana Vondráčková
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ZPRAVODAJ MĚSTA ČELÁKOVIC. Ročník 41 (rok 2019), číslo 3. Periodický tisk územního samosprávného celku vydává město Čelákovice, vychází 11x nebo 12x ročně, www.celakovice.cz,  
IČO 240117, DIČ CZ00240117, v nákladu 6 100 kusů. Zajišťuje Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, odbor školství, informací a kultury. Adresa redakce: Městský úřad Čelákovice,  
náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice, Dagmar Vitáčková – redakce, tel.: 326 929 110, fax: 326 991 237, e-mail: zpravodaj@celakovice.cz. Redakční rada: Petr Studnička – předseda, Martin Ba-
jer, Jindra Chourová, Roman Štěrba, Vladislav Švestka, Ivan Vaňousek, Jan Volín. Příspěvky v doporučeném rozsahu cca 1 500 znaků zasílejte na adresu redakce, vždy do 15. dne v měsíci, není-li 
na stránkách ZMČ uvedeno jinak. Redakční rada si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků, případně jejich neotištění. Archiv vydaných čísel bez inzerce ve formátu pdf –  
www.celakovice.cz, oddíl Informace, sekce Zpravodaj. Tiskne: Iva Vodáková – Durabo, Na Stráni 1301, 250 88 Čelákovice, IČO 12229385, www.durabo.cz. Tiskárna neodpovídá za kvalitu reprodukcí 
nekvalitních fotografií a předloh. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky – MK ČR E 12704. Vyšlo dne 6. 3. 2019 v Čelákovicích.  POZOR! Uzávěrka pro číslo 4/2019 je 15. 3. 2019.

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.

str. 2 prosinec 2016

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

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

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

Váš starosta
Josef Pátek

ZPRÁVY Z RADNICE, INFORMACE

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

 úvodník

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

Respondeo, o. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

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

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

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

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

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET

SEPARUJTE TYTO PLASTY
A NÁPOJOVÉ KARTONY VE ŽLUTÝCH

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

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

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Mochovská č. p. 116, 250 88 Čelákovice

tel.: 326 992 682

PROVOZNÍ DOBA
 út 10.00–15.00 
 st  12.00–18.00
 čt 10.00–15.00
 pá  12.00–18.00
 so 9.00–12.00 14.00–17.00

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA ČELÁKOVIC
NABÍDKA SLUŽEB

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

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

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

Kalendář akcí na webu města
Na titulní stránce webových stránek města Čelákovic – www.celakovice.cz je Kalendář akcí  
ve městě, který informuje o akcích, jež aktuálně ve městě probíhají. Pro zveřejnění svých akcí 

v tomto kalendáři můžete zaslat informace na e-mail: kalendar@celakovice.cz nebo  
se zaregistrovat na stránkách města a poté si akce sami přidávat a popřípadě i editovat.

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

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

V pátek 23. prosince 2016 
NENÍ na Městském úřadě 

v Čelákovicích ÚŘEDNÍ DEN.

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

KATALOG místních
podniků, firem, 

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

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 

Peníze z prodeje bytů 
v Milovicích ve prospěch 
investic v Čelákovicích

Dámy a pánové,
dovolte, abych vám všem popřál hezké břez-
nové dny, a věřím, že stejně jako já se i vy 
těšíte na blížící se jarní období. Letos připadá 
první jarní den na 20. března. Zároveň si po-
slední neděli v měsíci nezapomeňte posunout 
čas o hodinu vpřed, protože vstoupíme do 
sedmiměsíčního období letního času.
Na posledním zasedání Zastupitelstva města, 
které se uskutečnilo 13. února, byla schválena 
pravidla postupu při prodeji bytových jedno-
tek ve vlastnictví města Čelákovic, které naše 
město vlastní v Milovicích. Z celkového počtu 
18 přítomných zastupitelů se pro předložený 
návrh vyjádřilo 17 zastupitelů ze všech tří vo-
lebních stran zastoupených v čelákovickém 
Zastupitelstvu. Tím je vyjádřena jednoznačná 
politická podpora tomuto záměru v součas-
ném volebním období. Za ODS musím dodat, 
že současná jednatelka společnosti Q-BYT 
Čelákovice a členka Rady města Jarmila 
Volfová již v Zastupitelské aréně v září 2016 
ve Zpravodaji města uvedla, že prodej bytů 
v Milovicích připadá do úvahy po splnění do-
tačních podmínek. A ty již splněny uplynutím 
vázacích lhůt jsou! Zároveň musím dodat, že 
o prodeji bytových jednotek v Čelákovicích 
v současné době neuvažujeme.
V první etapě se jedná o prodej 182 milovic-
kých bytů ve čtyřech bytových domech v uli-
cích Armádní, Průběžné a Lesní. Další etapa se 
bude týkat pěti bytových domů v ulici Topolo-
vé s celkem 50 byty, neboť město Čelákovice 
zde vlastní 3/5 každého z domů. Jednoznačně 
město preferuje prodej bytových jednotek ná-
jemcům nebo prodej na volném trhu. Finanční 
prostředky získané z prodeje bytů budou vy-
členěny na speciálním účtu a budou využity 
výhradně ve prospěch strategických klíčových 
investic na území našeho města. Předpoklá-
dám, že se bude jednat zhruba o čtvrt miliardy 
korun. Do úvahy připadá využití disponibilních 
finančních prostředků například na výstavbu 
Domu seniorů, městské sportovní haly či revi-
talizaci Městského stadionu.
Nezapomeňte, že do 31. března máte mož-
nost nominovat kandidáty – fyzické i právnic-
ké osoby – k udělení Výroční ceny města Če-
lákovic v roce 2019. Letos 28. října bude cena 
udělována již pošesté.

Josef Pátek,
starosta

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET

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

SEPARUJTE TYTO
PLASTY A NÁPOJOVÉ

KARTONY VE ŽLUTÝCH
KONTEJNERECH NA PET
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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   
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S M S  I N F O K A N Á L
Informace zdarma přímo do vašeho telefonu.
Služba města Čelákovic umožňuje upozornit

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

736 301 599
(zpoplatněno jako běžná SMS)

Formát zprávy pro registrování:
IK CELAK REGISTRUJ

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

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

Cyklisté! Zvyšte šanci 
najít odcizené kolo!

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

Reklamace roznosu 
Zpravodaje

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

Milé čtenářky, milí čtenáři!

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

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

Petr Studnička
místostarosta II

Kalendář akcí  
na webu města

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

úvodník

•  VODNÉ a STOČNÉ pro rok 2016 
v Čelákovicích:

vodné = 38,56 Kč/m3 bez DPH

stočné = 34,66 Kč/m3 bez DPH

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

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

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

informace

LETNÍ ČAS ZAČÍNÁ!
neděle 27. března 2016

ve 2.00 na 3.00 hod.

JARNÍ SVOZ TŘÍDĚNÉHO
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

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

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

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

LETNÍ ČAS ZAČÍNÁ!
neděle 31. března 2019

ve 2.00 na 3.00 hod.

pronájem obecního bytu

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

STANKOVSKÉHO Č. P. 1581, BYT Č. 25,  
ČELÁKOVICE
Byt č. 25, o velikosti 1+1 o celkové ploše  
43,94 m2 (započitatelná plocha 39,31 m2 – sklep 
a lodžie započteny ½ plochy), sestávající z těch-
to prostor: 1. pokoj 19,20 m2, kuchyň 6,89 m2, 
předsíň 4,25 m2, koupelna 2,56 m2, WC 0,88 m2, 
spíž 0,90 m2, sklep 2,88 m2, lodžie 6,38 m2.
Byt je situovaný v 5. podlaží jednovchodového 
osmipodlažního panelového domu s plochou 
střechou. Dům byl vybudován v roce 1976.  
Vytápění a dodávka teplé vody jsou zajištěny  
ze systému CZT. Výše nájemného je minimál-
ně 5 897 Kč měsíčně (150 Kč/m2 a měsíc) a je 
předmětem nabídky (jedná se pouze o nájemné, 
bez záloh na služby).

Nabídky se předkládají v zalepené neprů-
hledné obálce označené nadpisem: Proná-
jem bytu č. 25, Stankovského č. p. 1581, Če-
lákovice.

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

PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDEK
V obálce bude uvedena jednoznačná výše na-
bídky nájemného v korunách za byt a měsíc, 
dále závazek zájemce, že na účet města složí 
jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájem-
ného v souladu s ustanovením § 2254 občan-
ského zákoníku a Zásadami pro pronajímání 
bytů v majetku města Čelákovic, a identifikač-
ní údaje zájemce (jméno, příjmení, rodné číslo, 
úplná adresa, telefonní popř. jiné spojení). Dále 
bude čestným prohlášením doložena způsobi-
lost k právním úkonům, prohlášení o tom, že  
žadatel nevlastní objekt k bydlení, a prohlášení 
o tom, že není veden v Centrálním registru dluž-
níků ČR.

Závazný a konečný termín pro předložení 
nabídek od případných zájemců je: 
čtvrtek 28. března 2019 do 10.00 hod. v po-
datelně MěÚ Čelákovice.

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

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

Svoz BIO odpadu 
z rodinné zástavby

bude zahájen 1. dubna
Nádoby na BIO odpad (hnědé popelnice o ob-
jemu 240 l) budou opět vyváženy ve čtrnácti-
denních intervalech – shodně s termíny svozu 
popelnic na směsný komunální odpad. První 
termíny vývozu tedy připadají na 1., 2., 8. a 9. 
dubna podle příslušné svozové oblasti.
Podrobný popis odpadů, které do nádob patří  
a nepatří, je vylepen na každé popelnici.
Pokud jste si v loňském roce popelnici nevy-
zvedli, je možné tak učinit již v průběhu března 
v úředních dnech na odboru životního prostře-
dí Městského úřadu Čelákovice, budova Stan-
kovského 1650, 1. patro, dveře č. 1. Popelnici 
si může pro své č. p. nebo č. e. přijít vyzved-
nout každý, kdo nestihl předchozí termíny a má  
v Čelákovicích zaplacen poplatek za odpady 
pro letošní rok. Nabízíme i možnost vyzvednu-
tí dalšího kusu popelnice pro domy, které jsou 
obývány více rodinami, nebo pro ty, kterým ka-
pacita hnědé nádoby nestačí.

odbor životního prostředí
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zprávy z radnice

o čem jednali zastupitelé a radní města

Dotace města
Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí in-
dividuálních dotací níže uvedeným žadatelům 
a schválilo uzavření příslušných veřejnoprávních 
smluv:
n AKTRA.cz, z. s. (SML/2019/14/DI-ZSC1),  

112 000 Kč – na náklady spojené s celoroční 
činností spolku;

n Český rybářský svaz, z. s., místní organizace 
Čelákovice (SML/2019/15/DI-ZSC2), 107 000 
Kč – na náklady spojené s celoroční činností 
spolku;

n Český svaz chovatelů – Základní organizace 
Čelákovice (SML/2019/16/DI-ZSC3), 51 000 Kč 
– na náklady spojené s celoroční činností 
spolku;

n Domeček Ve Skále, spolek (SML/2019/18/DI-
-ZSC5), 46 000 Kč – na náklady spojené s ce-
loroční činností spolku;

n Junák – český skaut, středisko Čelákovice, 
z. s. (SML/2019/19/DI-ZS6), 89 000 Kč – na 
náklady spojené s celoroční činností spolku;

n Klub přátel Jana Zacha, z. s. (SML/2019/20/
DI-ZSC7), 41 000 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku;

n Opři se, z. s. (SML/2019/21/DI-ZSC8), 46 000 
Kč – na náklady spojené s celoroční činností 
spolku nazvanou Expedice za hranice dět-
ského domova 2019;

n Rodinné centrum ROUTA, z. s. (SML/2019/22/
DI-ZSC9), 117 000 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku;

n SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Čelá-
kovice (SML/2019/23/DI-ZSC10), 118 000 Kč 
– na podporu celoroční činnosti mládeže;

n Spolek houbařů Čelákovice (SML/2019/25/
DI-ZSC12), 80 000 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku;

n Spolek včelařů Čelákovice (SML/2019/27/
DI-ZSC14), 34 000 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku;

n Náboženská obec Církve československé hu-
sitské (SML/2019/30/DI-CP1), 38 000 Kč – na 
náklady spojené s celoroční činností Církve 
československé husitské v Čelákovicích;

n Římskokatolická farnost Čelákovice, 
(SML/2019/31/DI-CP2), 14 000 Kč – na ná-
klady spojené s činností farnosti;

n Sbor církve bratrské v Čelákovicích 
(SML/2019/32/DI-CP3), 48 000 Kč – na ná-
klady spojené s celoroční činností s dětmi 
a mládeží v Církvi bratrské;

n Basketbal Čelákovice, spolek (SML/2019/33/
DI-SSC1), 110 000 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku;

n Czela Obstacle Team, z. s. (SML/2019/34/
DI-SSC2), 105 000 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku;

n 1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s. 
(SML/2019/35/DI-SSC3), 241 000 Kč – na ná-
klady spojené s celoroční činností spolku;

n Orka Florbal, z. s. (SML/2019/37/DI-SSC5), 
391 000 Kč – na náklady spojené s celoroční 
činností spolku;

n  Patriot Čelákovice, spolek (SML/2019/38/
DI-SSC6), 218 000 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku;

n SPORTICUS orienteering, z. s. (SML/2019/39/
DI-SSC7), 55 000 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku;

n  Spolek míčových kouzelníků (SML/2019/26/
DI-ZSC13), 41 000 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku – zejména na po-
řádání kulturních a sportovních akcí;

n Sportovní akademie, z. s. (SML/2019/40/DI-
-SSC8), 128 000 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku;

n Sportovní klub karate Dragon Čelákovice,  
z. s. (SML/2019/41/DI-SSC9), 251 000 Kč – na 
náklady spojené s celoroční činností spolku;

n Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s. 
(SML/2019/42/DI-SSC10), 345 000 Kč – na 
náklady spojené s celoroční činností spolku;

n Škola Taekwon-do Dan-Gun, z. s. (SML/2019/ 
43/DI-SSC11), 23 000 Kč – na náklady spoje-
né s celoroční činností spolku;

n Tenisový klub Čelákovice, spolek (SML/2019/ 
44/DI-SSC12), 210 000 Kč – na náklady spo-
jené s celoroční činností spolku;

n Volejbalový sportovní club Čelákovice, z. s. 
(SML/2019/45/DI-SSC13), 227 000 Kč – na 
náklady spojené s celoroční činností spolku.

Zastupitelstvo města rozhodlo nevyhovět žá-
dosti o dotaci z rozpočtu města Čelákovic na 
rok 2019 spolku TJ Spartak Čelákovice, z. s.

Finanční záležitosti
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtová opat-
ření – změny rozpočtu města Čelákovic 2018  
č. 23, a rozpočtu města Čelákovic 2019 č. 1–2.

Pravidla prodeje – Milovice
Zastupitelstvo města schválilo pravidla postupu 
při prodeji jednotek ve vlastnictví města Čeláko-
vic v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 
501, 502, 606 a 621, jejichž způsob využití je byt 
nebo jiný nebytový prostor.

Ukončení smlouvy s obcí Mochov
Zastupitelstvo města schválilo dohodu o ukon-
čení veřejnoprávní smlouvy s obcí Mochov na 
výkon služby Městské policie Čelákovice.
Výběr z usnesení ZM č. 3 ze dne 13. 2. 2019.

Finanční záležitosti
Rada města vzala na vědomí rozpočtová opat-
ření – přesuny mezi položkami v rámci paragra-
fů 1014, 3315, 3319, 3399, 3412, 3419, 3429, 
3639, 3745, 5311, 5512, 6112 a 6171 rozpisu 
rozpočtu města 2018 provedené k 31. 12. 2018.
Dále Rada města schválila rozpočtové opatření 
– změnu rozpočtu města Čelákovic 2018 č. 22. 
Svým 13 příspěvkovým organizacím schválila 
rozpočty na rok 2019 a střednědobé výhledy 
rozpočtů na roky 2020–2021.

Alej Jiřího Wolkera
Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo 
mezi městem Čelákovice a RAISA, spol. s r. o., 
jako zhotovitelem na plnění podlimitní veřejné 
zakázky s názvem „Čelákovice – Rekonstruk-
ce VO Alej Jiřího Wolkera“ v celkové ceně  
965 049,87 Kč včetně DPH.

Větrání společenského sálu ZUŠ
Rada města schválila uzavření a text smlouvy 
o dílo mezi městem Čelákovice a Air-Luft, s. r. o., 
jako zhotovitelem na plnění veřejné zakázky 
malého rozsahu na zpracování projektové do-
kumentace k akci s názvem „Čelákovice – ZUŠ 

Jana Zacha – větrání společenského sálu” 
v celkové ceně 188 500 Kč včetně DPH.

ZŠ v Kostelní ulici
Rada města schválila uzavření a text smlouvy 
o dílo mezi městem Čelákovice a Městským 
muzeem v Čelákovicích jako zhotovitelem na 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu na akci 
s názvem „Čelákovice – záchranný archeologic-
ký výzkum v areálu ZŠ Čelákovice, Kostelní 457, 
p. o.”, v celkové ceně maximálně 1 mil. Kč.
Rada města rozhodla o výběru pro město nej-
vhodnější nabídky podané účastníkem řízení 
PSG Construction, a. s., na plnění podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce „Dostavba 
Základní školy v Kostelní ulici v Čelákovicích“ 
s dobou výstavby 10 měsíců za cenu 90 302 
982,80 Kč včetně DPH. Schválila také uzavření 
a text příslušné smlouvy o dílo.
Radní také schválili uzavření a texty příkazních 
smluv, a to pro technický dozor stavby s DF 
Inženýrské služby, s. r. o., v celkové hodinové 
sazbě 1 016,40 Kč včetně DPH a pro zajištění 
dohledu bezpečnosti ochrany a zdraví při práci 
s LTM stavební, s. r. o., v celkové hodinové saz-
bě 1 506,45 Kč včetně DPH.

Rekonstrukce schodiště
Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo 
mezi městem Čelákovice a DIS Praha, s. r. o., 
jako zhotovitelem na plnění veřejné zakázky 
malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce scho-
diště mezi ulicemi Mochovská a U Podjezdu“ 
v celkové ceně dle 314 522,80 Kč včetně DPH.

Komise města
Radní jmenovali s účinností od 23. ledna 2019 
členkou komise bytové a sociální Marii Pospí-
chalovou.

Nové stanoviště pro tříděný odpad
Rada města schválila záměr vybudovat nové 
stanoviště pro kontejnery na papír, sklo, plasty 
a kovy, případně textil a použité potravinářské 
oleje, při západní straně budovy prodejny Albert 
v ulici J. A. Komenského.

Dotace města
Rada města rozhodla o poskytnutí individuál-
ních dotací níže uvedeným žadatelům a schvá-
lila uzavření příslušných veřejnoprávních smluv:
n Dlouhá cesta, z. s. (SML/2019/17/DI-ZSC4), 

25 000 Kč – na náklady spojené s celoroční 
činností spolku – provozní náklady;

n Sjednocená organizace nevidomých a slabo-
zrakých ČR, z. s. (SML/2019/24/DI-ZSC11), 
6 000 Kč – na náklady spojené s celoroční 
činností spolku;

n 20217 ZO AVZO TSČ ČR Čelákovice (SML/ 
2019/28/DI-ZSC1), 14 000 Kč – na náklady 
spojené s celoroční činností spolku;

n Základní organizace Českého zahrádkář-
ského svazu Čelákovice (SML/2019/29/DI-
-ZSC16), 25 000 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku;

n Kulturistický spolek Čelákovice (SML/2019/ 
36/DI-SSC4), 45 000 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku.

Výběr z usnesení RM č. 2–3/2019.
-dv-
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Otázka  

????

Z pozice zastupitele města a místopředsedy 
TJ Spartak Čelákovice jednoznačně podporuji 
projekční přípravu a výstavbu nové městské 
sportovní haly. Jsem rád, že se jedná o jednu 
z priorit nejen současné samosprávy, ale 
i v rámci naplňování Plánu rozvoje sportu 
v Čelákovicích do roku 2030. Lokalita pro 
umístění sportovní haly musí být vhodná 
z hlediska nového Územního plánu Čelákovic, 
který bude v dohledné době projednáván. 
Rovněž se musí jednat o plochu, u níž bude 
výhledově co nejméně problémový výkup 
pozemků do vlastnictví města Čelákovic. 
Náklady na stavbu musí být minimalizová-
ny využitím synergických efektů. Těmi jsou 
především možnost využití současných 
parkovacích stání a blízkost obchodů pro za-
jištění návazných služeb (např. občerstvení). 
Zároveň musí být objekt zakomponován do 
okolní zástavby, aby co nejméně narušoval 
místní prostředí. Jsem přesvědčen, že zadané 
parametry sportovní haly ideálně zapadají 
do lokality podél Toušeňské ulice v blízkosti 
obchodní zóny. Sportu zdar!

Martin Spilka, zastupitel

Zastupitelé zvolení za PRO Č se k tématu 
nevyjádřili.

V listopadu loňského roku Rada města zřídila 
komisi pro výstavbu sportovní haly. Komi-
se se sešla již třikrát, kdy hlavním bodem 
programu na těchto jednáních bylo právě 
vytipování vhodných míst pro výstavbu haly. 
Základními kritérii pro výběr pozemku jsou 
jeho výměra, umístění, soulad s územním 
plánem, vlastnická struktura, předpoklá-
daná cena a časová perspektiva. V úvahu 
pro posuzování se vzaly všechny pozemky 
v katastru města, které by teoreticky výstavbě 
haly vyhovovaly. Ze základního srovnání 
vychází, že vhodných pozemků na výběr není 
mnoho. U nich se musí zvážit všechna pro 
i proti a zvolit pro tento účel ten nejvhodnější 
dostupný. Komise úzce spolupracuje s Radou 
města a společným cílem je předložit vybraný 
pozemek ke schválení Zastupitelstvu města. 
Získání pozemku je samozřejmě teprve prv-
ním krokem k vlastnímu cíli, tedy k postavení 
důstojné sportovní haly, kterou si naše město 
a sport v něm zaslouží.

Martin Bajer, zastupitel

Jakým způsobem má být vytipováno místo pro stavbu 
městské sportovní haly?

ODS ANO 2011PRO Č

„Město Čelákovice 
pro mě představuje 
místo, kde mám ro-
diče, příbuzné, přá- 
tele. Chodila jsem 
zde do školy, do-
jížděla studovat do 
Prahy. Po maturi-
tě jsem nastoupi-
la v knihovně jako  
„děckařka.“ Kromě 

mé práce jsou mými koníčky ještě procházky se 
psem, v létě jezdím na kole podél Labe, baví mě 
plavání, lyžování, návštěvuji kina, divadla, mu-
zea. Ráda se procházím v přírodě, ale i pozná-
vám různá města. Rozhodně mě vždy nadchne 
dovolená u moře!“

Proč jste se rozhodla ucházet o funkci ředi-
telky Městské knihovny?
NP: „O rozhodnutí ucházet se o funkci ředitelky 
Městské knihovny Čelákovice jsem přemýšlela 
dlouho, tuším, že to nebude jednoduché, ale 
velmi mi na této organizaci záleží. Moc ráda bych 
pokračovala v práci předchozích dvou ředitelek. 
Knihovna má dobré jméno nejen ve městě, ale 
i mezi ostatními knihovnami v republice. K tomu 

je potřeba celý kolektiv, doufám, že i nadále bu-
deme tvořit dobrý tým!“

Jak hodnotíte Vaše dosavadní působení 
v této organizaci?
NP: „V této příspěvkové organizaci pracuji už 
třicet let a doufám, že jsem svojí činností přispě-
la k jejímu dobrému jménu. Věnovala jsem se 
spolupráci se školami, která se postupně rozší-
řila i na školy v okolních obcích. Téměř všechny 
školy dochází do knihovny pravidelně, zejména 
třídy prvního stupně jsou častým a velmi víta-
ným hostem. Paní učitelky už se samy ptají, kdy 
zase budeme mít v knihovně nějaký program. To 
je moc příjemné. Za ty roky už se k nám vrací 
i dospělí, kteří vzpomínají, jak chodili se školou 
a v knihovně se jim líbilo. S dětmi se zúčastňuje-
me i různých celostátních akcí, např. Kamarádka 
knihovna, kdy děti hodnotí pomocí vysvědčení 
dětské oddělení, nebo se už přes 20 let účast-
níme ankety dětí do 15 let Dětský knihomol po-
řádané Národní pedagogickou knihovnou J. A. 
Komenského v Praze.“

Jak chcete spolupracovat se zřizovatelem, 
městem, a na co se chcete v knihovně prio-
ritně zaměřit?

NP: „Samozřejmě je mi jasné, že se zřizovate-
lem spolupracovat musím, po zkušenostech 
s ostatními knihovnami mohu říci, že naše vztahy 
s městem jsou opravdu nadstandardní. Dou-
fám, že tomu bude tak i nadále. V knihovně se 
zaměřím na akce pro seniory, už promýšlíme 
s kolegyněmi, co pro ně uskutečníme. Další mojí 
prioritou bude hledání prostoru pro náctileté. 
Po zkušenostech dalších knihoven např. v Kut-
né Hoře, kde se tento nápad velmi ujal, myslím, 
že i v Čelákovicích by přišel tento prostor vhod. 
V příštím roce má knihovna 100. výročí založení, 
musíme vymyslet, jak toto výročí s našimi čtenáři 
a návštěvníky oslavíme!“

V čem chcete navázat na bývalou paní ředi-
telku Soňu Husárikovou a plánujete nějaké 
změny?
NP: „Paní ředitelka Husáriková připravovala růz-
né akce pro veřejnost, připravovala akce i pro 
žáky 8. a 9. tříd ZŠ a studenty SOŠ. S tím určitě 
budeme pokračovat. Také v akcích pro veřejnost 
i nadále chystáme různé přednášky, vyprávění, 
workshopy apod. Paní Husáriková také vymys-
lela výstavy prací a předmětů od našich čtenářů, 
které probíhají vždy v prvním říjnovém týdnu, kdy 
se koná celostátní akce na zviditelnění knihoven 
– Týden knihoven. Ta už má v Čelákovicích svoji 
tradici, lidé už se ptají, na jaké téma mají např. 
namalovat obraz. Za to jí patří velký dík. Jinak 
výrazné změny v tuto chvíli neplánuji, uvidíme, 
co přinese čas.“

Pokračování na str. 6

Radní jmenovali novou ředitelkou Městské knihovny Naděždu Pickovou
Na základě výběrového řízení a doporučení členů výběrové komise jmenovala Rada města  
na své schůzi 19. února do funkce ředitelky Městské knihovny Čelákovice, příspěvková orga-
nizace, Naděždu Pickovou s účinností od 1. března. Bývalá ředitelka Soňa Husáriková, která  
v knihovně působila čtyřicet let a v pozici ředitelky jednu dekádu, požádala o ukončení výkonu 
funkce a rozvázání pracovního poměru k datu 28. února.
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22. březen – Světový den vody
22. března si jako každý rok již od roku 1993 připomínáme Světový den vody. Letošní téma tohoto 
vodohospodářského svátku je „Voda pro všechny“.
Česká republika se ve světovém měřítku řadí ve výrobě a distribuci pitné vody na první příčky, ne 
jinak tomu je také v kvalitě dodávané vody. Lze říci, že každý občan naší republiky má k pitné vodě 
značně jednoduchý přístup, a to jak v množství, tak ve kvalitě. Stejná situace je i u nás ve městě, 
vodní zdroj v Káraném patří nejen mezi zdroje vydatné, ale i velmi kvalitní. Bohužel tomu tak ale 
není jinde ve světě, kde letošní téma „Voda pro všechny“ nabývá na významu. Přes 2 miliardy lidí 
trpí nedostatkem pitné vody, což není ani tak způsobeno tím, že v dané lokalitě je vody pomálu 
(vzpomeňme např. na velmi vodohospodářsky vyspělé, ale „suché“ Spojené arabské emiráty), ale 
je to zejména odrazem špatné distribuce vody a také velmi chabé ochrany vodních zdrojů, což má 
hlavního společného jmenovatele, a tím je nevzdělanost. Voda vždy byla, je a i nadále bude velmi 
strategickou surovinou, která bude zcela jistě ovlivňovat světové dějiny, a je zejména na nás, vzdě-
laných a vyspělých zemích, jestli voda bude pro všechny, anebo nikoli.
A jak jsme na tom s pitnou vodou v Čelákovicích?
Bilanci spotřeby pitné vody v našem městě v roce 2018 v porovnání s roky 2016 a 2017 udává ná-
sledující tabulka:

 rok 2016 rok 2017 rok 2018
  Voda dodaná do města – celkem v m3 638 039 615 528 592 268
  Voda nefakturovaná (ztráty, proplachy, odkalování, havárie) v m3 146 253 128 614 101 955
  Ztráty na vodovodní síti celkem v % 23 21 17
  Voda fakturovaná v m3 491 786 486 914 490 313
  Průměrná spotřeba vody v litrech na osobu a den 117 116 116
Zdroj: 1. SČV, a. s.

Rok 2018 si udržuje trend poklesu ztrát na vodovodní síti, obecně se uvádí, že ztráty pod 18 % jsou 
vynikající. Je to odrazem zejména značného investování do vodohospodářské infrastruktury města 
v posledních letech, veškerý vybraný nájem z provozování vodovodu a kanalizace je použit právě na 
opravy, rekonstrukce či budování nových vodovodních řadů, což významně ovlivňuje nekontrolo-
vatelné úniky ze sítě, tedy ztráty. Celková spotřeba vody na osobu a den byla v roce 2018 v našem 
městě prakticky na stejné úrovni jako v letech předešlých.
Kvalita pitné vody, která je ze 100 % do města dodávána z vodního zdroje v Káraném, na všech osmi 
odběrných monitorovacích místech v Čelákovicích v roce 2018 nepřekročila v žádném parametru 
limity pitné vody dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Marek Skalický, radní

Ztráty vody ve vodovodní síti města se snižují
Díky systematické organizaci oprav a spolupráci města s 1. SčV se daří významně snižovat ztráty na 
čelákovickém vodovodu. Děkujeme, že máte pochopení a trpělivost při realizaci investic, při kterých 
dochází k přerušení dodávek pitné vody. Letos budeme ve velkých investicích pokračovat. Jsou 
připraveny další etapy výměny sekčních šoupat, a pokud se vše podaří, zrealizujeme letos i výměnu 
jednoho z nejporuchovějších vodovodních řadů ve městě – v ulici Sukově – a investice půjdou i do 
vodojemu.
Celkové množství dodané pitné vody do Čelákovic za rok 2018 bylo 592 268 m3. Z toho voda  
nefakturovaná, tj. voda zahrnující ztráty z potrubí, proplachy, odkalování a havárie, činila  
101 955 m3. Meziročně dochází k postupnému snižovaní celkových ztrát vody na naší vodovodní  
síti (viz tabulku). 

 Rok Objem dodané vody (m3) Ztráta vody (m3) Podíl ztráty
 2016 638 039 146 253 22,6 %
 2017 615 528 128 614 20,5 %
 2018 592 268 101 955 16,8 %
Zdroj: 1. SčV

Objem fakturované vody se pohybuje dlouhodobě okolo 490 000 m3. Kvalita vody, která je  
dodávána ze 100 % ze zdroje pitné vody v Káraném, splňovala na všech odběrných monitorovacích  
místech v Čelákovicích ve všech parametrech nároky na pitnou vodu dle platné legislativy.  
Vývoj cen vodného a stočného v Čelákovicích v uplynulých pěti letech je zřejmý z následující  
tabulky. 

 Rok 2015 2016 2017 2018 2019
 Cena bez DPH 73,11 73,22 77,81 73,39 76,16
 Cena s DPH 84,08 84,20 89,48 84,40 87,57
Zdroj: město Čelákovice

Důležité je dodat, že Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v polovině února podpořila v prvním čte-
ní návrh novely zákona o evidenci tržeb, která vodné a stočné přeřazuje ze snížené 15% sazby DPH 
do druhé snížené sazby DPH ve výši 10 %. Termín účinnosti novely zákona nelze zatím odhadovat.

Josef Pátek, starosta, Marek Skalický, radní

  

Co vás při práci v knihovně nejvíce baví?
NP: „Prací v knihovně jsem si splnila svůj velký 
sen pracovat s dětmi. Původně jsem chtěla pra-
covat jen s malými dětmi, ale jsem ráda, že jsem 
během let vyzkoušela práci s různými věkový-
mi kategoriemi. Této činnosti bych se nechtěla 
úplně vzdát, ráda alespoň občas něco pro děti 
připravím. Toto zaměstnání je velmi různorodé, 
neustále nutí člověka se vzdělávat a získávat nej-
různější informace. Je také moc milé setkávat se 
s ostatními knihovnicemi, sdělovat si vzájemně 
zkušenosti a uplatňovat je v „naší“ knihovně.“
Děkuji za vaše odpovědi a těším se na spolu-
práci!                                          Petr Studnička, 

předseda redakční rady Zpravodaje

Hodila by se vám dotace?
Jste běžným občanem a hodila by se vám do-
tace na zateplení domu nebo na využití dešťové 
vody? MAS – Střední Polabí, z. s., ve spoluprá-
ci se Státním fondem životního prostředí ČR 
pořádá dne 12. března v 17.00 hod. na zámku 
v Brandýse nad Labem seminář k dotačním 
programům „Nová zelená úsporám“ a „Deš-
ťovka“. Pracovníci fondu účastníky semináře 
přehledně seznámí s informacemi o obou pro-
gramech určených občanům a profesionálně 
zodpoví veškeré dotazy.
Program „Nová zelená úsporám“ je určený ma-
jitelům a stavebníkům obytných budov a pomá-
há s financováním částečného nebo celkového 
zateplení, s výměnou oken a dveří, se stavbou 
domů s nízkou energetickou náročností či s po-
řízením ekologických doplňkových zdrojů ener-
gie, jako jsou solární a fotovoltaické systémy. 
Příspěvek lze získat i na některou z „eko“ vy-
chytávek, ať jsou to zelené (vegetační) střechy 
či řízené větrání (rekuperace). Společně se za-
teplením lze žádat o dotaci na venkovní stínicí 
techniku, naopak i bez zateplení na výměnu sta-
rých kamen za nový, ekologický zdroj vytápění. 
Nově lze program využít i při úpravách a výstav-
bě prováděných svépomocí.
Program „Dešťovka“ je dostupný majitelům 
obytných domů a nově pak i těm, kteří trvale žijí 
v rekreačních objektech. Finančně podporuje tři 
základní systémy – zachytávání dešťové vody na 
zalévání zahrady, systém zachytávající dešťovou 
vodu k zalévání a současně ke splachování toa-
let v domě a do třetice podpoří také systémy vy-
užívající přečištěnou odpadní, tzv. šedou vodu.
Seminář se koná v prostorách MAS – Střední 
Polabí, z. s., na brandýském zámku, rezervace 
je možná na http://www.polabsketoulky.cz/se-
minar-sfzp/, více informací poskytuje Eva Neu-
bergová, tel.: 730 182 815. Účast na semináři je 
bezplatná.                 MAS – Střední Polabí, z. s.

Pokračování ze str.5

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

středa 3. dubna 2019
v Kulturním domě

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

a na webových stránkách města.

pozvánka
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Dle schváleného dokumentu Zásady organiza-
ce výstavby, který je součástí dokumentace pro 
stavební povolení, jsou předpokládané termíny 
následující: zahájení stavby – přípravné práce 
duben 2019, zahájení stavby – hlavní stavební 
práce březen 2020, konec stavby – hlavní sta-
vební práce listopad 2021, konec stavby – do-
končující práce květen 2022. Spodní stavba 
mostu přes Labe bude probíhat v roce 2020, 
kdy bude vybudováno i mostní provizorium. Vý-
stavba nového mostu je plánována v roce 2021, 
kdy bude probíhat i rekonstrukce obou traťo-
vých kolejí v úseku Káraný – Čelákovice včetně 
zastávky Čelákovice-Jiřina. Mostní provizorium 
bude sneseno na konci roku 2021.
Železniční provoz na dvoukolejné trati bude čás-
tečně omezený. O dočasném uzavření zastávky 
Čelákovice-Jiřina není uvažováno. Přístup na 
zastávku Čelákovice-Jiřina bude omezen (nikoliv 
znemožněn) vždy po dobu rekonstrukce podcho-
du navazujícího na ulici Žižkovu. Tzv. obchozí trasy 
pro cestující budou na zastávku pod rekonstruova-
nými mosty, kde bude povinnost dodavatele zajis-
tit průchod cyklo a pěší frekvence. Jedná se most 
v ulici Přístavní (asi 500 m od podchodu v zastáv-
ce) a most v propojení ulic Husova – J. Zacha (asi 
370 m od podchodu). Propojení mezi mosty podél  
trati východně je možné ulicí J. Wolkera. Na 

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) připravuje investici spojenou s optimalizací trati 
v úseku dlouhém 6,4 km mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi v hodnotě 1,3 mld. Kč bez 
DPH. Realizace stavby bude probíhat v následujících čtyřech letech, přičemž hlavní stavební 
práce budou realizovány na území našeho města v letech 2020 a 2021. Občanů Čelákovic se 
dotknou především práce na novém železničním mostu přes Labe, zastávce Čelákovice-Jiřina 
a silničních podjezdech. 

opačné (západní) straně trati takové spojení ne-
existuje, proto bude podél trati zřízen provizorní 
chodník včetně osvětlení. Délky chodníku bu-
dou k mostu v ulici Přístavní asi 250 m, k mostu  
Husova – J. Zacha asi 350 m. Je důležité uvést, 
že mezi rekonstrukcí obou kolejí bude v pod-
chodu existovat stavební klid v délce asi 3,5 
měsíce, kdy bude možné cyklo a pěší provoz 
podchodem obnovit a provizorní chodníky  
uzavřít.
Po celou dobu omezení provozu vyvolaného 
stavbou v úseku Lysá nad Labem – Čelákovice 

JARNÍ SVOZ TŘÍDĚNÉHO
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

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

16. března
ulice Spojovací u budovy Q-BYTu
sídliště V Prokopě u restaurace

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

30. března
ulice 28. října u hřiště Union
ulice Polská na křižovatce s Lidickou

6. dubna
ulice Jiráskova
parčík mezi ulicemi Majakovského
a Jungmannovou

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

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

Než bude postavena nova dvoukolejná konstrukce mostu přes řeku Labe, budou vlaky jezdit po jednokolejném 
mostním provizoriu. Zdroj: Metroprojekt, SUDOP Praha

zprávy z radnice / inzerce

(ale i Čelákovice – Mstětice a Mstětice – Pra-
ha-Vysočany) se předpokládá vedení rychlíků 
Praha – Hradec Králové odklonem přes Poříča-
ny. Podle dosavadních informací Ministerstva 
dopravy by omezení měla trvat v období let 
2019–2023.
SŽDC žádá o pochopení a toleranci ze strany 
obyvatel města po dobu provádění stavebních 
prací a věří, že zvýšená spolehlivost, vyšší počet 
vlaků a nižší zatížení obyvatel hlukem ze želez-
niční dopravy za dočasné nepohodlí stojí. Měs-
to Čelákovice se občanům předem omlouvá za 
způsobené komplikace a omezení způsobená 
stavební činností na trati.

Petr Studnička, místostarosta I, 
Miroslav Opa, místostarosta III

Současné zatížení obyvatel města Čelákovic hlukem 
z železniční dopravy na trati 231. Zdroj: Ministerstvo 
zdravotnictví

Traťový úsek mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi projde optimalizací
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zprávy z radnice

Vydávání právních předpisů obcí upravuje zákon o obcích. Obec může vydávat dva druhy 
právních předpisů, a to obecně závazné vyhlášky obce v samostatné působnosti a nařízení 
obce v přenesené působnosti. Obecně závazné vyhlášky vydává obec v samostatné působ-
nosti, jejich vydávání je vyhrazeno zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo nemůže vydávání vyhlá-
šek svěřit jinému orgánu obce. Nařízení vydává obec v přenesené působnosti, jejich vydávání 
je vyhrazeno radě obce. Rada nemůže vydávání nařízení svěřit jinému orgánu obce. 

Obec zašle vyhlášku neprodleně po dni jejího 
vyhlášení Ministerstvu vnitra, nařízení pak kraj-
skému úřadu. Dozor nad vydáváním a obsahem 
vyhlášek vykonává Ministerstvo vnitra. Krajský 
úřad vykonává dozor nad vydáváním a obsa-
hem nařízení. 
Rozsah vydávání obecně závazných vyhlášek 
reaguje především na zásadní legislativní změ-
ny. V uplynulých letech se jednalo především 
o nakládání s komunálním odpadem, stanovo-
vání místních poplatků či úpravy doby nočního
klidu. Obecně závazné vyhlášky se nejčastěji tý-
kají místních poplatků (36 %), výjimek z nočního
klidu (12 %), školských obvodů základních škol
(8 %), systému nakládání s komunálním odpa-
dem (8 %), veřejného pořádku (7 %), školských
obvodů mateřských škol (5 %) a požárního

řádu (4 %). Nejčastější regulace se týkají čistoty  
obce a ochrany životního prostředí (24 %), hluč-
ných činností (18 %), chovu a pohybu zvířat  
(15 %), požívání alkoholu (15 %), sportovních 
a kulturních akcí (9 %) a zábavní pyrotechniky 
(8 %).
Na únorovém zasedání Zastupitelstva města 
byly schváleny obecně závazné vyhlášky týka-
jící se Městské policie Čelákovice a rovněž re-
gulace provozování hazardních her, jíž se zúžil 
počet míst, na kterých lze provozovat hazardní 
hry z původních dvanácti nově na pouhá dvě. 
Každoročně je schvalována vyhláška upravující 
výši místního poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů. V roce 
2017 byla vydána vyhláška týkající se Požár-

Využití příměstských vlaků vzrůstá
V roce 2018 využilo vlaky Pražské integrované dopravy (PID) na území Prahy průměrně  
157 633 cestujících každý pracovní den. Meziročně jde o velký nárůst spojený s větším zájmem 
o cestování příměstskou železnicí i se zapojením dalších rychlíků do systému PID. Nejvíce
cestujících využívá vlaky ve směru do Kolína, Benešova u Prahy, Berouna a Lysé nad Labem. 
Výhradně jízdenky PID využívá ve vlacích na území Prahy v pracovní dny 92 tisíc cestujících.

V meziročním srovnání přibylo ve vlacích PID na území Prahy 20 tisíc cestujících. Nejvytíženější  
železniční tratě v systému PID jsou Praha – Úvaly (37 tis. cestujících/den), Praha – Říčany  
(34 tis. cestujících/den), Praha – Černošice (27 tis. cestujících/den) a Praha – Zeleneč (23 tis.  
cestujících/den). 

Počet přepravených cestujících vlaky PID na území hl. m. Prahy v pracovní den. Zdroj: ROPID

V Čelákovicích využívá železniční dopravu v pracovní dny více než 6 000 cestujících. Nejvytíženější 
je železniční stanice Čelákovice, kterou projde přibližně 5 000 cestujících, následují zastávky Čelá-
kovice-Jiřina s 1 300 cestujícími a Čelákovice zastávka s 300 cestujícími.
V příměstských vlacích cestuje na jízdenky PID velká většina cestujících. Lidé se rychle naučili, že 
jízdenky PID, ať ty pro jednotlivou jízdu, nebo předplatní kupony, vycházejí levněji než jízdenky Čes-
kých drah. Navíc je na ně možné dál libovolně přestoupit. Od loňského roku funguje jedna důležitá 
novinka. Cestující si mohou koupit jízdenku PID také na nádraží u pokladny ČD. Každá železniční 
pokladna v Praze i ve Středočeském kraji umí prodat jízdenku PID. Nejjednodušší a nejrychlejší ná-
kup jízdenek PID pro cesty po Praze nebo po Středočeském kraji je v aplikaci PID Lítačka. Vyhledáte 
si v ní spojení a rovnou si tam jízdenku i zakoupíte. Stačí na to bankovní karta, která umožňuje platby 
přes internet. Jízdenku, kterou pak máte na displeji telefonu, ukážete průvodčímu ve vlaku nebo 
revizorovi.                                                                                            Petr Studnička, místostarosta I

ního řádu města Čelákovic. V roce 2016 byla 
schválena vyhláška stanovující školské obvody 
mateřských škol zřízených městem Čelákovice. 
Rovněž byla vydána vyhláška zaměřená na ve-
řejný pořádek a čistotu ve městě. V roce 2015 
byla vydána vyhláška o místních poplatcích 
a o stanovení školských obvodů základních škol 
zřízených městem Čelákovice.
Nařízení města se týkají vymezení zpoplat-
něných oblastí k parkování, odtahu vozidel 
a stanovení maximální ceny za nucený odtah, 
udržování sjízdnosti a schůdnosti místních ko-
munikací na území města, zákazu podomního 
a pochůzkového prodeje na území města a re-
gulace reklamy na veřejně přístupných místech. 
Naposledy bylo Radou města vydáno nařízení 
v roce 2015.
S ohledem na iniciativu radních Marka Skalic-
kého a Jarmily Volfové posoudí město Čeláko-
vice možnost vydání obecně závazné vyhlášky 
zaměřené na regulaci zábavní pyrotechniky na 
území města.

Josef Pátek, starosta,
 Petr Studnička, místostarosta I

Do Čelákovic přijede
Protidrogový vlak

V železniční stanici Čelákovice bude při-
staven v rámci projektu „Revolution Train“ 
Protidrogový vlak po dobu jednoho dne ve 
středu 10. dubna od 8.00 do 20.00 hodin. 
Poslední prohlídka bude možná od 19.00 ho-
din. Program je určen pro děti staršího věku 
a mládež od 12 do 17 let. 

Protidrogový vlak od rána postupně navštíví 
žáci 2. stupně základních škol a v odpoledních 
hodinách bude možná prohlídka pro veřejnost. 
Denní kapacita vlaku je 450 osob. Akce je  
součástí projektu Prevence rizikového chová-
ní dětí a mládeže, který je realizován městem  
Čelákovice. Protidrogový vlak interaktivním  
způsobem seznamuje především děti a mladé  
lidi s nebezpečnou realitou drog. Má šest  
vagonů, čtyři kinosály a osm interaktivních  
místností.
Základem projektu je multimediální mobilní  
vlaková souprava, která nabízí jedinečné pro-
středí pro interaktivní zážitkové vzdělávání.  
Cílem je prostřednictvím zapojení všech lid-
ských smyslů (5D technologie) maximálně  
zapůsobit na osobnost návštěvníka vlaku a efek-
tivně a pozitivně tak ovlivnit jeho pohled na zdra-
vý životní styl i prevenci závislostního chování. 
Prostory protidrogového vlaku jsou multifunkč-
ní a umožňují provádění programů pro školy, 
rodiny a širší veřejnost. Vlak je vybaven tech-
nologiemi, jejichž působením je možné zapojit 
návštěvníky vlaku do příběhu, v kterém sledují 
příčiny, vývoj a důsledky závislostí. Inovativní 
projekce mladé lidi vtáhne do příběhu, ukazuje 
situace, do kterých se spolu s kamarády mohou 
dostat, a vede je k přemýšlení o nebezpečí zá-
vislosti a také o zodpovědnosti nejen k vlastní-
mu životu. 

Nikola Ottl, místostarostka II,
 předsedkyně pracovní skupiny pro prevenci 

rizikového chování dětí a mládeže

Právní předpisy města – obecně závazné vyhlášky a nařízení
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Vypořádání veřejného projednání Návrhu územního 
plánu Čelákovic

Do 31. ledna využili občané i řada subjektů možnost podávat připomínky a námitky k Návrhu územ-
ního plánu Čelákovic a k vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území v návaznosti na veřejné 
projednání, které se uskutečnilo dne 24. ledna. Celkem bylo podáno více než 250 podnětů k prově-
ření, které nyní zpracovává výkonný pořizovatel. Samotné město Čelákovice uplatnilo celkem dvě 
námitky a devět připomínek. Rozdíl mezi námitkou a připomínkou spočívá v tom, že námitky mohly 
uplatnit vlastníci pozemků a staveb dotčení návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřej-
nosti, tzn. subjekty s určitým privilegovaným postavením. Připomínky mohl uplatnit kdokoliv. Zatím-
co k připomínce postačí pouhé stručné věcné vyjádření pořizovatele, o námitce musí rozhodnout 
Zastupitelstvo města, které předložené materiály schvaluje.
Proces pořízení nového Územního plánu Čelákovic byl zahájen v únoru 2012. V prosinci 2013 byla 
schválena smlouva o dílo se zpracovatelkou územního plánu. Zadání Územního plánu Čelákovic bylo 
schváleno Zastupitelstvem v červnu 2015. V březnu 2016 se uskutečnilo společné jednání o Návrhu 
územního plánu Čelákovic a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území. V červenci 2017 byly 
předány pokyny pro úpravu návrhu po společném jednání. V prosinci 2018 byl předán Návrh územ-
ního plánu Čelákovic a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro veřejné projednání, které 
se uskutečnilo v lednu 2019. V 1. pololetí letošního roku budou vypořádány námitky a připomínky 
a shromážděna stanoviska dotčených orgánů a Krajského úřadu Středočeského kraje k návrhu po-
řizovatele o vypořádání námitek a připomínek. Následně bude v 2. pololetí letošního roku probíhat 
přezkoumání návrhu, zpracování odůvodnění a bude předložen návrh na vydání Územního plánu 
Čelákovic k projednání Zastupitelstvem města. Lze předpokládat, že v roce 2020 po více než 1 600 
dnech intenzivní práce nabude nový Územní plán Čelákovic účinnosti a bude závazný. Obvyklá doba 
přípravy nového územního plánu u měst naší velikosti se pohybuje mezi čtyřmi a šesti roky.

Petr Studnička, zastupitel určený k pořízení územního plánu

Aktuální znění stavebního zákona předpokládá, že územní plán sídelního útvaru, který byl schválen před 1. lednem 
2007, lze do 31. prosince 2022 upravit, jinak pozbyde platnosti. Tento termín město Čelákovice splní. Nový územní 
plán bude důležitým strategickým nástrojem v dalším rozvoji Čelákovic. Zdroj: Jitka Fikarová

Ohlédnutí za modernizací 
stanice

Dráhu do Čelákovic přivedla roku 1873 privát-
ní společnost bývalé Rakouské Severozápadní 
dráhy. Jednalo se o odbočnou trať z Lysé nad 
Labem do Prahy z koridorové tratě z Vídně přes 
Znojmo, Kolín a Děčín do Saska. 
Za minulého režimu byla stanice i trať vytížena 
především nákladní dopravou a obsluhou čet-
ných průmyslových vleček. Po sametové revo-
luci nákladní doprava významně klesla a naopak 
postupně roste provoz vlaků osobní dopravy. 
Muzeální zabezpečovací technika, nedostatečná 
kapacita (propustnost) i díky provozním omeze-
ním plynoucím z úrovňového přístupu cestujících 
k vlakům ve směru na Lysou nad Labem přes ko-
leje opačného směru způsobovaly zpoždění vlaků 
více než 20 minut za 24 hodin. Neopominutelným 
aspektem modernizace byla i potřeba zvýšit bez-
pečnost nastupujících a vystupujících cestují-
cích, ale i osob přecházejících kolejiště. Od roku 
2003 bylo v obvodu stanice evidováno usmrcení 
3 osob. Realizovaná peronizace a podúrovňové 
podchody zásadním způsobem zvýšily bezpeč-
nost pohybu cestujících ve stanici. Nový podchod 
zajistil bezbariérové propojení ulic Mochovské 
a Kollárovy s napojením na obě nová nástupiště.
Součástí stavby byla náhrada historického sta-
ničního zabezpečovacího zařízení, zrušení sta-
vědel a osazení přejezdového zabezpečovacího 
zařízení závorami na silnici do Záluží. Na hlavních 
kolejích se zvýšila rychlost z 80 km/h na 100 km/h 
a po napojení přeložky tratě na Mstětice dále 
vzroste až na 120 km/h. S dokončením moder-
nizace a optimalizace celého úseku Praha – Lysá 
nad Labem získá trať i evropský vlakový zabezpe-
čovač ERTMS. Do stavby byla zařazena i moder-
nizace zastřešení u výpravní budovy a výhledově 
revitalizace prostor bývalé nádražní restaurace na 
kiosek s posezením. Výpravní budova na závěr 
modernizace stanice dostala nový lesk.
Modernizace železniční stanice si vyžádala ná-
klady 793,6 mil. Kč, z toho příspěvek z fondu 
CEF Evropské unie ve výši 659,3 mil. Kč. Z po-
hledu Transevropské sítě TEN-T je trať přes 
Čelákovice objízdnou trasou páteřního koridoru 
Praha-Brno, proto se EU finančně angažovala 
ve zvýšení kapacity, rychlosti, zkrácení doby 
jízdy, zajištění shody s platnými technickými 
specifikacemi provozní propojitelnosti železnic 
EU, zvýšení bezpečnosti cestujících a zajištění 
přístupu osob s omezenou schopností pohybu 
a orientace k vlakům.
V blízké budoucnosti získají cestující cyklověž 
a parkovací dům, aby mohli snadno využít vlako-
vou dopravu v kombinaci s individuální mobilitou.

Roman Štěrba
Modernizace stanice si vyžádala jednokolejný provoz na přilehlých traťových úsecích. Na snímku z 5. 8. 2017  
je zachyceno křižování rychlíků Praha – Hradec Králové v rozestavěné stanici. Foto: Roman Štěrba

Podání přiznání k dani
z příjmů v Čelákovicích

Městský úřad Čelákovice sděluje občanům 
města Čelákovic, že ve středu 20. března bude 
možné v době od 14.00 do 18.00 hod. podat 
přiznání k dani z příjmů a vznést dotazy k jeho 
vyplnění u pracovníků Finančního úřadu v jed-
né z kluboven (vchod ke kanceláři KD – před-
prodej vstupenek) Kulturního domu v Čeláko-
vicích, Sady 17. listopadu č. p. 1380.
Gabriela Jašková, odbor finanční a plánovací
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Erik Ernest, Vojtěch Dvořák, Zuzana Fialová, Sára Králiková,

Václav Bural, Sebastien Wolf, Vendula Bogdanová, David Hoang a Jonáš Kamarád.
Foto: Jiří Suchý

Přivítáni do života byli
v sobotu 9. února 2019

tito noví občánci města ČelákovicBřezen, za kamna vlezem
Pokud ovšem najdeme taková kamna, za která bychom mohli vlézt. Ale 
byla to krása, taková velká kachlová kamna, na kterých stále stála konvice 
s uvařenou meltou. V kamnovci byla teplá voda a pod ním trouba, ze které 
vycházely krásně zlatavé, zvláštně voňavé, nevysušené buchty. Takové 
se už dnes v elektrické, či plynové troubě neudělají. Večer si sedl tatínek 
s maminkou před otevřená dvířka kamen a dětem, které ležely nahoře na 
kamnech, začali vyprávět svůj život. A kdo neměl taková kamna, sesedl 
se před otevřenými dvířky Peter a vyprávělo se taky. Nebyla televize, tak 
se buď vyprávělo, nebo se poslouchalo rádio, nebo se mastily karty. Ale 
dost nostalgie.
Ale teď mě napadlo, můžeme se do let dřívějších vrátit třetí pondělí v břez-
nu – tedy 18. – v Rumunské ulici v restauraci. Vypadá to, že už rekonstruk-
ce bude hotova a my se tam v pondělí 18. března v 15.00 hod. budeme 
moci sejít. A protože to bude první setkání, tak kdo sliboval, že vezme 
s sebou hudební nástroje, tak ať je vezme. A my si pěkně zazpíváme „po 
našom“. Co říkáte? Takže tímto vás zvu na popovídání a strávení hezkých 
chvil s kamarády a přáteli. Hlavně s sebou přineste dobrou náladu.
Jinak co nového v našich aktivitách? PC kurzy se rozběhly velmi dobře. 
Svědčí o tom to, že začátečníci se museli pro velký počet zájemců rozdělit 
na dvě skupiny. První skupina jsou počítačem nepolíbení a druhá už ví, 
co se po nich chce. Pan učitel Jan Marek má velkou zkušenost, a proto 
také velkou trpělivost s přerostlými žáčky. Je vskutku bezvadný. A člověk 
zjišťuje, že i když si myslí, že to ví, tak se vždycky něco nového dozví. 
A o tom to je. Na Kamence to také běží jako na drátku, a tak je spokoje-
nost na všech stranách. Cvičení se pomalu plní, teda, na židlích v pondělí 
je plno od začátku. Cvičení na žíněnkách se naplnilo i v pondělí Lence 
Skalické. Nějaké to místečko se najde ve čtvrtek od 10.00 hod. Ostatní už 
jde rutinou. Kdo nevíte, kdy co je, podívejte se do vývěsní skříňky seniorů 
na Masarykově ulici u č. p. 226.
No a teď pozor! Víte, dalo by se říci, že víc než rok hledáme nějakého 
muže, důchodce, zdatného natolik, aby mohl a byl ochoten pomoci druhé-
mu, který to potřebuje. Tedy fyzicky nebo i technicky. A takový muž se asi 
našel. Prostě je ochoten to zkusit. Takže, pokud by někdo potřeboval po-
moci, volejte tel.: 770 694 031, nebo mě a já mu to vyřídím. Uvidíme. Pro 
tentokrát je to vše a loučím se s přáním všeho dobrého, a pokud možná 
ještě přídavkem lepšího.                                                   Anděla Nosková

Počítačový kurz seniorů. Foto: archiv AN

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

Občanská poradna Respondeo
pomáhá v Čelákovicích již 10 let

V několika okresech Středočeského kraje pomáhá Občanská poradna Re-
spondeo lidem v těžkých životních situacích, se kterými si nevědí sami 
rady. Bezplatnou a diskrétní podporu, informace, rady a praktickou po-
moc využívají i obyvatelé Čelákovic např. v následujících oblastech:
n majetkové vztahy – darování, dědictví, spoluvlastnictví, prodej, smlou-

vy;
n zadlužování – práva a povinnosti dlužníka i věřitele, prodlení, vymáhání;
n občanské soudní řízení – exekuce, insolvence, žaloba/platební rozkaz, 

odvolání;
n rodina a mezilidské vztahy – rozvod manželství, výživné, svěření dětí do 

péče, vztah druh-družka;
n bydlení – nájem bytu, věcné břemeno, problematika společenství vlast-

níků jednotek, sousedské spory;
n pracovněprávní vztahy – zánik pracovního poměru, dovolená, náhrada 

škody, dohody o pracovní činnosti a provedení práce;
n trestní právo – práva a povinnosti pachatelů, průběh trestního řízení;
n sociální dávky – orientace v dávkách, podmínky pro jejich přiznání;
n ochrana spotřebitele – odstoupení od smlouvy, reklamace, prodej pou-

žitého zboží, prodej mimo prostory obvyklé k podnikání.
Respondeo, z. s.



březen 2019 / 11

zprávy z radnice / informace

Nový informační kanál města – Mobilní rozhlas
Od 1. ledna 2019 město Čelákovice oficiálně využívá novou službu pro informování občanů o vzniku 
mimořádných událostí. Původní SMS Infokanál nahradila nová, moderní služba Mobilní rozhlas, ke 
které se mohou všichni občané registrovat zcela bezplatně:

n Pomocí on-line registračního formuláře na adrese: celakovice.mobilnirozhlas.cz;
n vyplněním a odevzdáním registračního formuláře do podatelny Městského úřadu Čelákovice, kde 

je formulář k dispozici;
n osobně u správců IT, odbor organizační Městského úřadu Čelákovice, kteří vám s registrací rádi 

pomohou.

Registrací do Mobilního rozhlasu budete automaticky informováni nejen o vzniku mimořádných 
situací, ale i o plánovaných odstávkách, haváriích a poruchách v místě vašeho bydliště.
Spolu se službou Mobilní rozhlas můžete využít také mobilní aplikaci pro chytré telefony s iOS nebo 
Androidem s názvem Zlepšujeme Česko, kam vedle mimořádných situací zasíláme další informace 
o konání kulturních a sportovních akcí.
Mobilní rozhlas budeme jako hlavní informační kanál pro občany města Čelákovic nadále rozvíjet
a informovat vás o jeho možnostech.

Více informací naleznete na webových stránkách města www.celakovice.cz.
Ondřej Holzman, radní

V utajeném režimu s ohledem na Politiku územ-
ního rozvoje ČR, Zásady územního rozvoje Stře-
dočeského kraje a Územní plán sídelního útvaru 
Čelákovice probíhají jednání mezi Ministerstvem 
dopravy, SŽDC, SFDI, hlavním městem Prahou, 
Středočeským krajem, Libereckým krajem a po-
labskými městy na trati. Cesta vlakem z Prahy do 
Liberce by se mohla zkrátit na necelých 50 minut. 
Zcela mimořádného postavení by se dosta-
lo městu Čelákovice, kde by se nově protínaly 
vysokorychlostní trati Praha – Liberec a Praha – 
Brno a zároveň by zde bylo s ohledem na strojí-
renskou tradici vybudováno supermoderní depo 
pro vysokorychlostní vlakové jednotky. Cestující 
by rovněž měli zajištěn přestup na vlaky linek 
S směřující do Prahy i na linku metra B, o které 
informovalo vloni březnové vydání Zpravodaje.

Možné trasování nové vysokorychlostní trati 
(VRT) je již zakresleno do připravované aktualiza-
ce územně-plánovací dokumentace. Náklady na 
výstavbu se odhadují ve výši 89 mld. Kč a v Če-
lákovicích vznikne nová železniční stanice Čelá-
kovice VRT hl. n. Nutné je na území města pře-
trasování trati s ohledem na poloměry oblouků. 
Výrazná přeložka je před Čelákovicemi, aby se 
obě vysokorychlostní trati k sobě maximálně při-
blížily. Východní objezd Čelákovic je jednoznač-
ně preferovanou variantou. Zároveň oba osadní 
výbory jak v Záluží, tak v Sedlčánkách usilují o to, 
aby na nově trasované trati byly vybudovány pro 
obě místní části zcela nové železniční zastávky 
Čelákovice-Záluží a Čelákovice-Sedlčánky, které 
by byly obsluhovány osobními vlaky. Jízdní doby 
expresních a rychlíkových spojů na nové trati 

byly městem Čelákovice již odsouhlaseny, při-
čemž je kladen důraz na možnost přestupu v žst. 
Čelákovice VRT hl. n. mezi expresy na trasách 
Praha – Čelákovice – Liberec – Varšava a Berlín – 
Praha – Čelákovice – Brno – Vídeň.

Vysokorychlostní železniční trať (zelená barva) bude v Če-
lákovicích vedena podél nového silničního obchvatu za 
lokalitou Krátká Linva a po překonání řeky Labe po no-
vém železničním mostu se u Byšiček napojí na součas-
nou konvenční trať směřující do Lysé nad Labem. Zdroj: 
vlastní zpracování s využitím podkladů SUDOP Praha

Ctění čtenáři, pokud jste dočetli bez pochyb až 
sem, tak nám dovolte připomenout, že 1. dubna je 
apríl . Apríl je už od 16. století spojen s různými 
žertíky a drobnými zlomyslnostmi. U médií dovo-
luje tradice překročit rámec serióznosti a vypustit 
tzv. kachnu. Předpokládá se, že apríl vznikl jako 
reakce na změnu ročního období ze smutné zimy 
na veselejší jaro. První písemná zmínka v Česku 
zmiňuje apríl v roce 1690 a zápis pochází od Bar-
toloměje Chrystellia z Prahy. Hezký apríl vám přejí

Évonelč ínčkader ydar Ejadovarpz

Rozhodnutí o poskytnutí dotací na celoroční 
činnost

Radou města Zastupitelstvem
Rok (do 50 tis. Kč) města (od 50 tis. Kč)
2019 5. 2. 13. 2.
2018 6. 3. 28. 3.
2017 14. 3. 29. 3.
2016 10. 5. 29. 6.
2015 – 29. 4.
Zdroj: město Čelákovice

Ve sportovních subjektech je organizováno cel-
kem 2 923 členů, z nichž je 908 dětí s trvalým 
pobytem v Čelákovicích. Ve spolcích je registro-
váno 1 717 osob. V letošním roce je v rozpočtu 
města vyčleněna rezerva pro poskytnutí dotací 
na jednorázové akce a projekty, na které lze žá-
dat až do 31. října. Jedná se v oblasti spolko-
vých aktivit o 150 tis. Kč a v oblasti sportovních 
aktivit o 650 tis. Kč. Město Čelákovice věří, že 
po ukončení soudního sporu bude moci být 
vyhověno i žádosti o dotaci TJ Spartak Čeláko-
vice. Zároveň do 30. června budou připraveny 
k posouzení alternativní návrhy systému přeroz-
dělování dotačních prostředků od roku 2020.
K výše uvedeným dotačním prostředkům je vy-
členěno dalších 500 tis. Kč v programu na pod-
poru poskytovatelům sociálních služeb v roce 
2019, v rámci kterého byly žádosti o dotace po-
dávány v termínu od 4. do 28. února. Tyto žádosti 
budou posouzeny komisí bytovou a sociální Rady 
města a budou předloženy ke schválení Zastupi-
telstvu na zasedání konaném dne 3. dubna.

Petr Studnička, místostarosta I, 
Nikola Ottl, místostarostka II

Pokračování ze str. 1

Čelákovice se stanou křižovatkou vysokorychlostních železničních tratí
Plánovaný tzv. pátý tranzitní železniční koridor propojující Prahu s Libercem byl transformován 
po 23 letech diskusí na trasu tzv. Rychlých spojení, která počítají s projektovanými rychlostmi 
až 300 km/h. Přestože bylo zpracováno již třináct dokumentací, došlo k zásadní změně. Nej-
lepší trasa vychází přes Čelákovice, Lysou nad Labem a Milovice, protože vybudováním nové 
železniční Všejanské spojky se výrazně zrychlí doba cestování z Prahy do Mladé Boleslavi.

Schválené jízdní doby vlaků v úseku Praha – Čelákovice – Liberec 
 Stanice Expres [min.] Rychlík [min.]

řada 680 řada 471 řada 680 řada 471
 Praha-hl. n. odj. 00:00 00:00 00:00 00:00
 Čelákovice VRT hl. n. odj. 15:00 18:00 21:30 23:30
 Mladá Boleslav-hl. n. odj. 32:30 45:30 43:30 48:00
 Liberec příj. 49:00 60:30 74:00 89:00
Zdroj: vlastní zpracování
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Německo, Spojené království, Francie a Itálie se dohodly… o odstoupení sudetoněmeckého 
území… a prohlašují, že podle této dohody je každý jednotlivě odpověden za kroky, které je 
třeba učinit, aby bylo zajištěno její provedení. Mnichov 29. září 1938

Podepsáni Adolf Hitler, Édouard Daladier, Benito Mussolini, Neville Chamberlain

Již tři týdny po podpisu této mnichovské do-
hody vydal Hitler pokyn k přípravě likvidace 
Česko-Slovenské, tzv. 2. republiky. Její zánik 
s tichým souhlasem našich „papírových spo-
jenců“ se stal pouze otázkou času. Nátlakem 
a hrozbami donutil „vúdce“ slovenskou část 
tohoto bohužel neživotaschopného (okleštěné-
ho) a nestabilního soustátí k odtržení a vyhlá-
šení samostatného Slovenského štátu, což se 
stalo 14. března 1939. Týž den vyhověl žádosti 
druhorepublikového prezdenta Emila Háchy 
o přijetí v Berlíně, kde mu místo očekávaného
vyjádření vztahu Německa k českomoravské
části území sdělil, že následující den obsadí
německá armáda Čechy a Moravu. Nešťastný
Hácha telefonicky informoval pražskou vládu, ta
zakázala armádě klást odpor a vyzvala obyva-
telstvo ke klidu. Oficiální obsazování začalo tedy
15. března v 6.00 hod. ráno, ale na mnoha mís-
tech překročila německá armáda (Wehrmacht)
naše tehdejší hranice již večer 14. března. Hitler
byl v Praze dřív, než se prezident Hácha vrátil
z Berlína a následující den (16. března) podepsal
na Pražském hradě výnos o vyhlášení protekto-
rátu Čechy a Morava.
Začínal těmito slovy: „Po tisíce let náležely k ži-
votnímu prostoru německého národa českomo-
ravské země. Násilí a nerozum vytrhly je svévol-
ně z jejich starého historického okolí… Naplněn
vážným přáním sloužiti opravdovým zájmům
národů sídlících v tomto životním prostoru, za-
jistiti národní svébytnost německého a českého
národa, prospěti míru a sociálnímu blahu všech,
nařizuji tudíž jménem Německé říše jako základ-
nu pro budoucí soužití obyvatelů těchto oblastí
toto… Části bývalé Česko-Slovenské republiky,
obsazené v březnu 1939 německými oddíly,
náleží od nynějška k území Velkoněmecké říše

a vstupují jako Protektorát Čechy a Morava pod 
její ochranu.“
Určité pochybnosti jsem v této souvislosti měl 
při psaní názvu tohoto územního pseudoútvaru, 
kterému naši předkové někdy říkávali „protento-
krát“. Poučil jsem se, že podle Slovníku spisov-
né češtiny s malým písmenem, tedy protektorát 
Čechy a Morava, protože slovo protektorát je 
v tomto spojení druh správy území. V praxi se 
prý ale stále častěji vyskytuje psaní s velkým 
písmenem, což lze tolerovat. Rozhodl jsem 
v tomto případě velké písmeno P v tomto textu 
netolerovat.

Jak přijel do Čelákovic protektorát
Počet obyvatelů Čelákovic se mezi lety 1938 
a 1939 zvýšil o 662 lidí (na 6 745 koncem roku 
1939). Možná zde nový domov našla malá část 
z dvou set tisíc uprchlíků z pohraničních oblastí 
po jejich obsazení Němci na základě mnichov-
ské dohody. Podle záznamu v městské kronice 
se od 1. března 1939 také vraceli do civilu zdejší 
muži, mobilizovaní v květnu a září 1938 k obra-
ně republiky. Okresní i místní úřady převzaly od 
vlády nabádání ke klidu. V našem městě byla 
tato výzva vybubnována a na viditelných veřej-
ných místech vylepen „Rozkas pro Obyvatele 
generala pjechoty Blaskowitze“ o převzetí moci 
v zemi. Následovaly další vyhlášky se zákazy, 
vyhrůžkami a sliby přísných trestů za jejich ne-
dodržování.
Němci k nám dorazili v den podpisu Hitlerova 
výnosu. „Ve čtvrtek 16. března o půl 6. hodině 
večer vkročilo říšské vojsko do Čelákovic: 240 
mužů, 10 důstojníků a jedna autobusová kolona 
v plné zbroji. Po přivítání náměstkem starosty 
města Ant. Heřmanem bylo vojsko ubytováno 
v sokolovně a v hotelu Grado“, zapsal náš teh-

dejší kronikář pan František Vlasák. Přiznávám, 
že pojem „autobusová kolona“ neumím vysvětlit 
jinak, než že Němců přijelo několik autobusů. 
Těžko si dnes lze představit, s jakým asi sebe-
zapřením pan Heřman (1901–1986), úřadující 
místostarosta (následně od prosince 1939 do 
října 1940 starosta), povinně „přivítal“ okupan-
ty. Rovněž výraz „byli ubytováni“ lze jistě pova-
žovat za poněkud nadnesený. Určitě to nebylo 
myšleno jako „pánové, tady jsme pro vás při-
pravili útulné ubytování“. Vhodné prostory pro 
wehrmacht zde, stejně jako jinde, jistě v před-
stihu vybral nějaký německý zpravodajec, stejně 
jako místa pro hlídky vyzbrojené lehkými kulo-
mety, tehdy ještě typem MG 34 (kronikář je na-
zývá strojními puškami dle německého výrazu 
Maschinengewehr). Z plochých střech hotelu 
Grado a bývalé spořitelny v nynější Masary-
kově ulici se dalo město slušně hlídat a hlavně 
tak Němci dávali lidem okázale najevo svoji 
přítomnost. Týž den zatkli a odvezli osm zdej-
ších komunistů. Také v tomto případě šli najisto 
dle připravené akce zvané Aktion Gitter (mříže). 
Ještě stihli nařídit (cestou městského úřadu) 
uzavírací hodinu místních hostinců na 24. hodi-
nu, která se později nařízením Okresního hejt-
manství v Brandýse nad Labem ještě přitvrdila 
na 20. hodinu. Od 22 do 6 hodin ranních byl zá-
kaz (s výjimkou zvláštního povolení) vycházení 
mimo domov. 
Také v dalších dnech to šlo „ráz na ráz“ a s ně-
meckou důkladností. Od pátku 17. března jez-
dil celý protektorát (v Praze od 26. března) po 
silnicích vpravo (o jeden a půl měsíce Němci 
urychlili realizaci tohoto opatření, které ČSR 
po několikaletém odkládání přijala v listopadu 
1938). Po ulicích našeho města projelo tehdy 
jen několik aut denně, a tak si zdejší řidiči ur-
čitě rychle zvykli. Občané Čelákovic, držitelé 
střelných zbraní včetně loveckých, byli povinni 
odevzdávat je i se střelivem na radnici počínaje 
sobotou 18. březnem. Lhůta k odevzdání byla 
po prodloužení stanovena do 15. srpna. Můj 
děda prý raději hodil svoji dvouhlavňovou lo-
veckou brokovnici do Labe (pak doma polepil 
rub víka záchodového prkénka protektorátními Takto viděli němečtí vojáci v roce 1939 naše město ze střechy hotelu Grado. Foto: archiv MM

Vyhláška o převzetí moci v zemi. Zdroj: Internet
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poštovními známkami s portrétem vůdce, čímž 
riskoval život svůj i celé rodiny). Týž den se Češi 
a Moravané dozvěděli, že mají „svého“ přímé-
ho ochránce v osobě říšského protektora (po-
věřence nacistické německé vlády). Stal se jím 
SS – Obergruppenführer (hodnostní označení 
v ozbrojených složkách NSDAP) Konstantin von 
Neurath (1873–1956). To byl nacista, který se 
mimo jiné „zasloužil“ o vydání nařízení protek-
torátní vlády č. 166/1939 Sb., o opatřování do-
kladů pro úřední důkaz rodového původu. Naši 
předkové pracující ve státních službách nebo 
např. před sňatkem museli tak dokazovat ne-
židovský (árijský) původ. Zdejší občané židov-
ské národnosti museli nosit na oděvu potupné 
označení v podobě žlutého hexagramu s nápi-
sem Jude, připomínající historickou Davidovu 
hvězdu. Kurs říšské marky ke koruně (Kčs) byl 
po okupaci stanoven v poměru 1:10.
Československé bankovky „protektorátně“ 
orazítkované zůstaly v oběhu až do roku 1940. 
Od téhož roku také razila továrna Vichr a spol. 
v Lysé nad Labem (pozdější Kovona) protekto-
rátní drobné mince v hodnotách jedné koruny, 
50, 20 a 10 haléřů. Haléřové mince byly raženy 
ze zinkových kotoučů a zpočátku velmi primitiv-
ním, ručním způsobem v množství jen několika 
set kusů denně. V září byl zaveden diferencova-
ný přídělový systém na základě potravinových 
lístků a tzv. šatenek. Po březnovém vyhlášení 
bylo území protektorátu rozděleno na 19 úřadů 
německé okupační správy – oberlandratsbez-
irky (odvozeno od německého Oberlandrat – 
vrchní zemský rada). Česká země na 12 a Mo-
ravská na 7 (viz mapa). Každému z oberlandrátů 
bylo podřízeno několik politických okresů. Čelá-
kovice náležely do oberlandratsbezirku Mělník, 

téma

politického okresu Brandýs nad Labem. Čtená-
ře by mohlo zajímat, že nejblíže to měli občané 
Čelákovic na hranice s Německou říší právě do 
Mělníka, resp. do jeho dnešní čtvrti Mlazice.
Co ještě se v devětatřicátém roce v našem 
městě událo? Veřejné budovy a rodinné domy 
musely být v den Hitlerových 50. narozenin  
20. dubna ozdobeny prapory s hákovými kříži.
Předáci komunistů propuštění po sedmi týd-
nech začali s ostatními organizovat svoji ilegální
odbojovou skupinu. Krátce před vypuknutím
války 1. září odjely místní rodačky jedenáctile-
tá Věra a patnáctiletá Eva Diamantovy jako tzv.
Wintonovy děti z Prahy do Velké Británie. V září
přišel do čelákovické Obecné školy v Kostelní
ulici učitel Jaroslav Krucký, aktivní člen ilegál-
ní organizace ÚVOD (Ústředního vedení odboje
domácího) a později PVVZ (Petičního výboru
Věrni zůstaneme), navázal kontakt s místním
hnutím odporu a organizoval zpravodajskou
činnost ve prospěch britských sil. Děti se až do
11. prosince učily v náhradních prostorách
(např. na radnici, v zálužské hospodě, toušeň-
ské škole, dokonce i v soukromých bytech),
protože ve školách byli až do 1. prosince ubyto-
váni okupanti. A nejen ve školách, také v míst-
ních hotelích (Grado, Filip a Vokálek v Jiřině)
a ve tvrzi. Pan Josef Volman ukryl v areálu své
továrny část archivu a knihovny TGM. Názvy
místních úřadů, vývěsní štíty obchodů, vyhláš-
ky a názvy ulic musely být nejen dvojjazyč-
né (např. Kostelní-Kirchengasse), ale některé
i změněny např. Masarykova na Bahnhofgasse.
Název města na železniční stanici a na silnič-
ních vjezdech byl po jedenadvaceti letech zase
dvojjazyčný Čelákovice-Tschelakowitz. Naši
předkové jezdili vlakem do Prahy ve vagonech

označených zkratkou BMB (Bőhmisch-Mähri-
sche Bahn). Většina z nás, co jsme se narodili 
za protektorátu, máme také dvojjazyčný rodný 
a křestní list – Geburts- und Taufschein. Nelze 
zapomenout ani na to, že v červenci opustil 
protektorát čelákovický rodák, jeden z bývalých 
velitelů olomouckého 2. leteckého pluku, tehdy 
npor. Alois Vašátko, vydal se přes Polsko do 
Francie a byl přjat do služeb francouzského vá-
lečného letectva, později do britských RAF.
Naši prarodiče a rodiče, zklamaní vývojem udá-
lostí od září 1938 – politikou usmiřování a ústup-
ků našich spojenců a defétismem některých na-
šich politiků, ještě netušili, co všechno je čeká. 
Jejich drtivá většina se rozhodla neopustit své 
domovy a rodiny, ale hledat možnosti jak pasiv-
ním odporem nepodporovat německou váleč-
nou mašinu. Jistou útěchu a naději jim krátce 
po vypuknutí války (od 6. září) poskytovalo lon-
dýnské vysílání BBC v české řeči (včetně pra-
videlných vystoupení Jana Masaryka s názvem: 
„Volá Londýn“ od 8. září), které tajně doma přes 
zákazy a hrozby poslouchávali.

Téma zpracoval
Ivan Vaňousek 

Protektorátní poštovní známky s motivem lipové rato-
lesti. Zdroj: Internet

Mapa protektorátu Čechy a Morava v členění z roku 1939. Zdroj: Internet
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dopisy

chodíme kolem nich

Tak nevím
Lékař mi předepsal lék. K receptu mi dal leták 
s názvem: Mýty spojené s užíváním léku. V lé-
kárně mi ho dali v krabici. Z ní jsem doma vytáhl 
61 cm dlouhou příbalovou informaci. A hned na 
začátku mě žádali, abych nahlásil všechny zde 
uvedené i neuvedené nežádoucí účinky. Ty uve-
dené byly uvedeny v kapitole Možné nežádoucí 
účinky. Tak čtu: Velmi malá část lidí pociťuje 
křeče, které se vzácně mohou vyvinout v život 
ohrožující svalové poškození. No nazdar, řekl 
jsem si, kdo zaručí, že zrovna já nepatřím do té 
velmi malé části? Sáhl jsem proto po mýtech 
a tam stálo: Následující materiál osvětluje zcela 
nepodložené mýty spojené s užíváním tohoto 
léku. Mýtus: lék způsobuje úbytek a rozpad sva-
lů: Lék může vzácně způsobit poškození svalů, 
skutečně závažné příhody však byly popsány 
pouze u jednoho z milionu případů. No dobrá, 
ale co když se s popisem u více případů nikdo 
neobtěžoval? Tak dál: Časté nežádoucí účinky 
(1 z 10 pacientů): cukrovka. Mýtus: lék způso-
buje cukrovku: Lék sice může přeřadit některé 
osoby do kategorie diabetiků, tato laboratorní 
změna však zřejmě nemá zásadní vliv na výskyt 
závažných zdravotních komplikací. To jsem si 
oddechl! Pokračuji velmi vzácnými: zánět jater, 
poškození nervů rukou nebo nohou, ztráta pa-
měti. Mýtus: lék poškozuje játra: Nepoškozuje. 
Mýtus: lék zhoršuje paměť a může poškodit naši 
nervovou soustavu: Nezhoršuje a nepoškozuje. 
Tak teď jsem z toho jelen. Lék má jen jeden žá-
doucí ale 38 uvedených nežádoucích účinků, 
jak jsem napočítal. A to v tom nejsou ty neuve-
dené! Propukl jsem v křečovitý pláč idiota. Tak 
nevím, jestli se takový pláč nemůže vzácně vy-
vinout v život ohrožující poškození mozku u 10 
z 10 pacientů.

Miloslav Kolínko

Loučí se projekt
Restartuj

kariéru s Routou!
Vážení a milí účastníci a příznivci našeho pro-
jektu, byli jsme tu s vámi celé dva roky, po které 
jsme vám byli průvodci při změně a podpoře 
vaší kariéry. Celkem naším projektem prošlo  
téměř 170 osob, absolvovali jste s námi  
19 jazykových kurzů, 12 počítačových kurzů, 
více než 20 motivačních kurzů a stovky hodin 
poradenství kariérového a pracovně-právní-
ho, řešili jsme také problematiku diskriminace  
v zaměstnání. Více než dvěma třetinám z vás 
jsme pomohli k nové práci či nasměrování  
v kariérové dráze a moc nás těší, že jste naše 
aktivity hodnotili s nadšením a průměrná znám-
ka našich kurzů nebyla horší než 1,2. Všechny 
naše aktivity měly jedno společné: byly inter-
aktivní, zážitkové, vycházely z praxe a odrážely 
vaše potřeby a přání. A tak jsme se společně 
připravovali do (staro)nové práce, hledali svůj 
potenciál a talenty, povzbuzovali svoji akce-
schopnost, psali životopisy a zkoušeli poho-
vory nanečisto, slaďovali práci s rodinou tak,  
abychom nezapomínali ani sami na sebe, roz-
víjeli své manažerské dovednosti a inspirovali 
se od sebe navzájem, poznali zkušené ma-
nažerky – mentorky, pilovali angličtinu i svoje 

počítačové dovednosti, vzdělávali se v oblasti 
pracovního práva. Byli jste skvělí, a proto byl 
skvělý i náš projekt. Děkujeme vám, že jste byli  
s námi, a přejeme vám mnoho úspěchů ve  
vašem profesním i osobním životě! Projekt byl 
realizován rodinným centrem ROUTA v ob-
dobí 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019 a financován  
z prostředků Evropského sociálního fondu,  
OP Zaměstnanost.

tým projektu ReStartuj kariéru s ROUTOU!

Labutě
Letos přezimovalo v našem úseku Labe  
a zejména na mlýnském náhonu pod marián-
ským kostelem několik labutí. Přesunovaly se 
z místa na místo nejen po vodě, ale i v letecké 
formaci tvaru klínu za hlasitého svištění křídel. 
Mohli jsme si zblízka prohlédnout elegantní do-
spělé i dospívající labutě velké, které patří k nej-
větším ptákům, co se v naší zemi volně vyskytu-
jí. Uvádí se, že mívají rozpětí křídel téměř 250 cm 
a váží až 13 kg. Původně prý žily labutě jako taž-
ní ptáci na celém našem světadílu. Svědčí o tom 
antické legendy o převtělování řeckého boha 
Dia na labuť i to, že se stala erbovním zvířetem 
mnoha evropských šlechtických rodů i měst. 
Její obliba vyplývala z neposkvrněné bělosti 
peří, vznešenosti a z ladnosti siluety. Postupně 
ale labutě ustupovaly před lovci a sběrači vajec 
až do těžko přístupných močálů na severový-
chodu. Z jejich pohledu to byla jen taková vel-
ká kachna či větší husa, snášející chutná vejce  
(5 až 7 v hnízdě). Od 18. století ale přišly la-
butě zase „do módy“ jako okrasní ptáci a byly  
ze severských bažin přenášeny do zámeckých 
parků evropské šlechty. Odtud se postupně 
šířily do volné přírody. Odhaduje se, že na na-
šem území hnízdí (květen až červen) v současné 
době více než 600 tis. párů labutí velkých. Páry 
jsou věrné nejen sobě, ale i svým hnízdištím, 
která „labuťák“ energicky brání proti vetřelcům. 
Kdysi jsem četl, že mávnutím křídla dokáže  
člověku i zlomit ruku, tak pozor na hnízdící  
labutě. Jinak jsou ale mírné a rády přijímají po-
travu od lidí, což byl i náš letošní případ, i když 
se živí hlavně rostlinnou potravou. Příliš čers-
tvé pečivo (např. rohlíky) jim ale moc nesvědčí.  
Tak labutě – příští rok na mlýnském náhonu 
zase na shledanou.

Ivan Vaňousek

Labuť velká na mlýnském náhonu. Foto: iv

Letos oslaví 80. narozeniny manželé Jiřina  
a Miloš FARTÁKOVI.
Vše nejlepší do dalších let, hodně zdraví a lás-
ky přejí dcery s rodinami a pravnoučci Míša  
a Tobiášek. Máme vás rádi.

Dne 12. března uplyne již 20 
let od úmrtí pana Miroslava 
PÁVA.
Kdo jste ho znali, vzpomeň-
te s námi. Kirdo, chybíš nám 
všem.
Děkují Mirek a Ivana s rodi-
nami.

Dne 22. března uplyne 5 let 
od smrti pana Antonína  
GORDY.
S radostí vzpomínáme, man-
želka Zdeňka s celou rodi-
nou.

Dne 23. března by oslavil 
80. narozeniny náš milova-
ný manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček pan Josef
LHOTÁK.
Stéle vzpomínají manželka
a dcery Irena a Jana s rodi-
nami.
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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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městská knihovna
Na Hrádku 1092, Čelákovice
tel.: 326 991 515, 326 993 664
e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz
http://knihovna.celakovice.cz

CO CHYSTÁME

70. výročí vzniku
nakladatelství Albatros

V rámci celostátní akce „Březen – měsíc čtená-
řů“, k níž se naše knihovna každoročně připoju-
je, jsme pro vás připravili výstavu, která potrvá 
po celý měsíc a je zaměřena na 70. výročí vzni-
ku nakladatelství Albatros.
Albatros je nejstarším a největším českým na-
kladatelstvím specializovaným od svého vzniku 
na vydávání literatury pro děti a mládež (bylo za-
loženo v roce 1949; do roku 1969 působilo pod 
původním názvem Státní nakladatelství dětské 
knihy). Dnes je součástí nakladatelského domu 
Albatros Media a. s. Za dobu své existence vy-
dalo přes 10 tisíc titulů. V současné době je to 
přibližně 110 titulů a soustřeďuje se na kvalitní 
původní i překladovou literaturu především pro 
děti od 2 do 12 let. 
Další zajímavosti o knihách Albatrosu, o jeho 
kmenových autorech a hlavně přímo knihy, které 
v průběhu své historie vydalo, můžete vidět na  
výstavě v dětském oddělení od 1. do 29. března 
vždy ve výpůjčních hodinách knihovny.

Ilustrační foto zdroj: Albatros

Tajemné stezky Polabí
s knihami Jana Řehounka
V úterý 12. března od 18.30 hod. vás srdečně 
zveme na besedu s autorským čtením Jana Ře- 
hounka. Nymburský spisovatel Jan Řehounek, 
který se věnuje především literatuře faktu, po-
hovoří o své vášni poznávat jednotlivá místa 
v našem nejbližším okolí a zprostředkovávat 
mnohdy překvapivé informace. Kromě psaní se 
zabývá fotografováním, regionální historií. Je 
zakládajícím členem Klubu čtenářů Bohumila 
Hrabala. Je také členem Spolku českých bibli-
ofilů a Obce spisovatelů.
„Psát knihy je vzrušující, téměř adrenalinová  
činnost. I když si většina lidí myslí, že vznikají  
v tichu pracovny nad klávesnicí počítače. A platí 
to i u pohádek, které píšu, abych se odreagoval 

od archivních podkladů pro psaní literatury fak-
tu,“ říká p. Řehounek.
V rámci večera bude slavnostně vyhlášen vítěz 
ankety Čtenář roku. Večer proběhne s hudeb-
ním doprovodem žáků ZUŠ Jana Zacha Čelá-
kovice.

Jan Řehounek. Foto: soukromý archiv

Obálka knihy Jana Řehounka – Zlatým pruhem Polabí.

Hravé odpoledne 
s Andersenem

V pátek 29. března bude knihovna mimořádně 
otevřena v odpoledních hodinách od 13.00 do 
17.00 hod. Všichni čtenáři se budou moci vě-
novat výběru knih a zapojit se rovněž do zna-
lostních kvízů pro děti i dospělé, jejichž téma 
a varianty odpovědí později zveřejníme na face-
bookovém účtu knihovny. Pro děti jsme připra-
vili „Hravé odpoledne s Andersenem“, jedním 
z největších světových pohádkářů. Den jeho 
narození 2. dubna si každý rok připomíná celý 
kulturní svět; od roku 1967 se slaví v tento den 
Mezinárodní den dětské knihy.
Pohádky tohoto dánského autora jsou dodnes 
velmi oblíbené u dětí i dospělých a je stálou 
inspirací pro další generace. Také odpoledne 
s Andersenem přinese nové zajímavosti formou 
kvízů, omalovánek a drobných výrobků z papí-
ru. Zároveň bude odpolední program věnován 
70. výročí založení nakladatelství Albatros.

Soňa Husáriková

ŠPATNÉ PARKOVÁNÍ
V sobotu 26. 1. v 11.40 hod. obdržela hlídka MP 
telefonické oznámení, že v ulici Prokopa Holého 
u garáží parkují 3 vozidla, která svým umístěním
znemožňují výjezd z areálu garáží. Jelikož se
v přilehlé sportovní hale Vikomt konal florbalový
turnaj, hlídka nechala v hale pořadatelem vyhlá-
sit SPZ těchto vozidel. Následně se k vozidlům
dostavili jejich majitelé, na místě zaplatili pokutu
a vozidla přeparkovali.

DOPRAVNÍ NEHODA
Ve čtvrtek 31. 1. v 19.45 hod. obdržela hlídka 
oznámení o dopravní nehodě se zraněním. Pod 
nákladním vozem byla prý na silnici 611 mezi 
Mochovem a Nehvizdy zaklíněna osoba. Hlídka 
MP na místě našla muže už bez známek života. 
Na místě zasahovaly také ZZS, OO PČR Čelá-
kovice a HZS Středočeského kraje. Na žádost 
PČR hlídka MP Čelákovice usměrňovala provoz 
v Mochově na nájezdu na silnici č. 611 od 20.45 
do 23.25 hod.

POPADANÉ VĚTVE
V neděli 3. 2. v 10.45 hod. byla telefonicky pře-
dána zpráva, že v ulici Na Stráni v Čelákovicích 
leží spadlé větve. Hlídka MP se ujistila, že velké 
větve zlomené tíhou čerstvě napadaného sně-
hu nelze ručně odstranit. O věci byl informován 
HZS. Na místo se dostavila Jednotka SDH Če-
lákovice, která větve rozřezala a z vozovky od-
stranila. Hlídka MP proto na místě usměrňovala 
provoz.

ZABĚHLÍ PSI
Ve čtvrtek 7. 2. v 14.15 hod. přijala hlídka MP 
Čelákovice oznámení, že se u železničního  
přejezdu v Záluží pohybuje trojice labrador-
ských retrívrů. Hlídka na místě ani v Cihelně 
a v Záluží žádné psy nenašla. Vtom hlídce  
oznámil zástupce velitele MP, že by se v tuto 
chvíli tito psi měli pohybovat v okolí střelnice. 
Hlídka se tam v 14.45 hod. přesunula, právě 
v době, kdy psy odchytil majitel ze Svémys-
lic kontaktovaný velitelem MP poté, co byla  
v odchytových záznamech zjištěna obdobná 
událost.

NEVOLNOST MUŽE
V pátek 15. 2. v 10.27 hod. obdržela hlídka  
MP telefonické oznámení od PČR, že v uli-
ci U Učiliště leží starý muž a nemůže vstát.  
Studenti učiliště pomohli muži vstát a posadil  
ho na židli. Hlídka MP se dostavila na místo 
a muže se dotázala, zda je mu dobře, požá-
dala přítomné osoby, zda nemají nějaké deky,  
jelikož se pán klepal zimou, a vyčkala na  
příjezd záchranné služby. V 10.55 hod. se na 
místo dostavila ZZS a muže vyšetřila. Muž  
odmítl převoz do nemocnice a ZZS ho odvezla 
domů.

střípky z činnosti 
městské policie

V případě potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156
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městské muzeum
Na Hrádku 464, Čelákovice
tel.: 326 991 556, fax: 326 991 192
e-mail: info@celmuz.cz
http://www.celmuz.cz

APEL: předměty k letům 
1989 a 1990 pro muzeum
Městské muzeum v Čelákovicích na letošek 
připravuje několik akcí, jejichž náplní bude při-
pomínka přelomových událostí sklonku osm-
desátých let minulého století, tedy rozkladu 
autoritativních režimů komunistického bloku 
ve středovýchodní Evropě. Za nejvýznamnější 
z těchto akcí můžeme označit stěžejní výstavu 
roku 2019 nazvanou V naději – události let 1989 
a 1990 v Čelákovicích. Součástí její vernisáže, 
avizované na 17. listopad, nebude jen křest 
nové publikace o dobových místních událos-
tech z dílny muzejního autorského kolektivu, ale 
navíc proběhne také slavnostní odhalení pamět-
ní desky, připomínající založení čelákovického 
koordinačního výboru Občanského fóra právě 
ve tvrzi dne 3. prosince 1989.
Městské muzeum uchovává ve svých sbírkách 
řadu předmětů běžně či každodenně používa-
ných v tehdejších domácnostech. Současně 
je ale zřejmé, že mnoho spoluobčanů dodnes 
v temných koutech svých sklepů, na dně sta-
rých komod či na zaprášených půdách nechá-
vá ležet ladem rozličné zajímavé věci výstižně 
reprezentující onu dobu. Jste-li jedním z nich 
a rádi podpoříte obecné dobré, můžeme s vaší 
pomocí muzejní sbírku zkvalitnit, doladit a vyci-
zelovat. A následně se formou výstav či popu-
lárně naučných textů na oplátku s vámi podělit 
o některou z přehršle vypovídacích hodnot, jež
ten který konkrétní předmět nese a jež z něj
vhodným zasazením do námi předem vybrané-
ho kontextu můžeme vypíchnout a ukázat veřej-
nosti.
Nedávný apel, vzešlý ze spodních vod internetu,
vyzývající občany, aby do muzea nic nedarovali,
je naprosto lichý. Věnovat muzeu předměty má
smysl, je a bude o ně postaráno v souladu jak
se zákonem č. 122/2000 Sb., tak se zřizovací
listinou muzea. Tedy o ty předměty, které spl-
ňují jisté rysy – mají určitou vypovídací hodnotu,
pocházejí ze sběrné oblasti muzea, odpovídají
sbírkotvorné koncepci instituce a projdou pro-
cesem selekce (to slovo není tabu, ale regulérní
součást muzejní práce). Ani pro předměty, které
tímto výběrem neprojdou a nejsou zařazeny do
muzejních sbírek, to v naprosté většině přípa-
dů není konec jejich pozemské pouti, ale jsou
buď využity pro jiné účely v muzeu (pomocné
dokreslení atmosféry výstav apod.) či nabídnuty
dalším institucím, ve kterých najdou své uplat-
nění (jiná muzea, archivy, knihovny atd.). To jen
ve stručnosti – v případě jakýchkoliv dotazů
k této problematice se neváhejte obrátit přímo
na čelákovické muzeum.
Sečteno a podtrženo – Městské muzeum v Če-
lákovicích rádo přivítá dary občanů, ideálně nyní
zaměřené na roky 1989 a 1990, a garantuje, že
s nimi bude naloženo tak, jak se má.

hrg

Střípky z dějin pošty
v Čelákovicích

V Národním archivu v Praze se nachází fond Mi-
nisterstva pošt a telegrafů, který poskytuje zají-
mavé údaje z dějin pošty v Čelákovicích od 20. 
let 20. století do roku 1940. První údaje popisují 
stav k roku 1918, kdy místní poštovní úřad vy-
kázal 75 951 jednotek (podaných i doručených). 
Tehdy pouze s jedním vrchním poštmistrem 
a úředníkem. 
Zajímavostí je, že na schůzi obecního zastupitel-
stva 29. srpna 1919 upozorňoval A. Kalivoda na 
to, že poštovní schránky mají černožlutý nátěr 
(barvy rakouské monarchie), a žádal nápravu. 
Za první republiky měla schránka modrou bar-
vu s červenobílým proužkem. S narůstajícím 
počtem obyvatel města se zvětšoval i objem 
zásilek, počet schránek i personál pošty. Pokud 
pošta v roce 1936 vykázala 193 521 zásilek, tak 
o tři roky později to bylo již 245 046. Vše s pěti
poštovními úředníky a jedním pomocníkem. Če-
lákovice byly úřadem podacím, dodacím, pře-
kartovacím a překládkovým, obstarával službu
telefonní, telegrafní a rozhlasovou. Ve 20. a 30.
letech byl umístěn na křižovatce dnešní ulice
Masarykovy a U Podjezdu v dvoupatrové budo-
vě o čtyřech místnostech. Do těchto prostor se
přestěhoval pravděpodobně 1. července 1926.
O starší provozovně se materiály nezmiňují.
Telefonní ústředna byla zapojena do meziměst-
ského vedení Praha – Čelákovice – Lysá nad
Labem – Nové Benátky a zprostředkovávala
meziměstský styk ústředen v Mochově a Přero-
vě nad Labem. Úřední hodiny se příliš neměni-
ly a v roce 1927 byly ve všední den od 8.00 do
12.00 hod. a od 14.00 do 17.00 hod., telegraf
a telefon měl o hodinu déle, do 18.00 hod. V ne-
děli bylo možné využít pouze telefon a telegram
od 9.00 do 10.00 hod.
V materiálech narážíme na časté stížnosti na
nedostatek personálu. V polovině 30. let měla
pošta šest doručovacích obvodů. Obvod 1–4
byl v Čelákovicích, pátý zahrnoval Švejdovu
a Límanovu cihelnu, Záluží a Nehvízdky a šestý
Jiřinu, Sedlčánky a Císařskou Kuchyni. Poslední
dvě jmenovaná místa bereme za součást Čelá-
kovic, ale šlo o samostatné obce okresu Český
Brod s tím, že do půlky 30. let tam poštu do-
ručoval pošťák z Mochova. Při reorganizaci byl
do Čelákovic přeložen i mochovský posel Karel
Simon. V celém tomto obvodu bylo v roce 1940
deset poštovních schránek, které se vybíraly tři-
krát denně.
Značná pozornost byla věnována činnosti na
nádraží, kde měla pošta jednu místnost. Zde
probíhala překládka a nakládka zásilek pro tra-
tě Praha – Velký Osek, Čelákovice – Neratovice
a Čelákovice – Mochov.
Stavy zaměstnanců se měnily. V roce 1930 šlo
o tři úředníky a dva pomocníky, z nichž jeden
byl zaměstnán na poloviční úvazek. O nedostat-
ku personálu svědčí i žádost o navýšení den-
ních přesčasových hodin. O pět let později jsou
to již čtyři úředníci a čtyři poslové.
Čelákovice byly od 20. let dynamicky se rozvíje-
jícím městem, což se odrazilo i v provozu pošty.
Nejen nárůstem obyvatel, ale i tím, kam směřo-
valy telefonní hovory a telegramy. V únoru 1937
se nejvíc telefonovalo do Německa a Itálie, ho-
vory přicházely nejčastěji ze Švýcarska. Ve stej-
ném měsíci odeslané telegramy mířily do Prahy,

Osla, Paříže, Tokia, Vídně nebo Rotterdamu. 
Vysvětlení se nabízí. Existence tří průmyslových 
závodů expandujících na zahraniční trh si vyžá-
dala i komunikaci „se světem“.
Pokud jde o personální obsazení, tak se v letech 
1924–1938 na ročních výkazech pro Minister-
stvo pošt a telegramů objevují podpisy před-
nosty úřadu Františka Mencla. Starší výkazy 
neexistují, ale z městské kroniky víme, že v říjnu 
1918 byl vrchním poštmistrem Otakar Kamarád. 
Mencl byl zapojen i do komunální politiky, a to 
už od 20. let. Byl členem Čsl. strany socialistic-
ké (od roku 1926 národně socialistické), která 
měla v tomto městě i okrese Brandýs nad La-
bem velmi silné zastoupení. Představitel této 
strany stál v čele města a starostou okresního 
města Brandýsa nad Labem byl socialistický 
poslanec H. Bergmann, který do města přišel 
jako poštmistr. Pošťáci, např. spolu s železni-
čáři a kvalifikovanými dělníky, patřili k tradiční 
opoře této levicové strany po celou dobu první 
republiky. 
Z výše uvedeného je vidět, že jde skutečně 
o pouhé střípky. Proto si dovolím připojit na
závěr prosbu, kterou se obracím ke všem, kte-
ří doma uchovávají něco vzácného nebo zcela
obyčejného a třeba i zvažují, že se dané věci
zbaví. Věřte, že vždy stojí za to se obrátit na mu-
zeum. Nelze garantovat, že bude věc zařazená
do sbírek (může tu již být totéž), ale pokud se
tak stane, může přispět k velkému obohacení
a z jednotlivých střípků se potom složí výsledný
obraz. A to se netýká pouze pošty.

Martin Dolejský, kurátor muzea

Náčrtek poštovního úřadu Čelákovice, 1937. Zdroj:  
Národní archiv v Praze
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mateřská škola
J. A. Komenského 1586, Čelákovice
tel.: 326 741 347
e-mail: reditelka@msjak.cz
http://msjak.cz

Den otevřených dveří
V úterý 2. dubna v době od 15.00 do 17.00 hod. 
pořádáme den otevřených dveří v naší mateř-
ské škole. Budete mít možnost prohlédnout si ji, 
děti si pohrají a můžete si vyzvednout přihlášku 
k zápisu. Přijďte se podívat, něco si vytvořit a 
společně si pohrát.

Termín vydávání žádostí 
o přijetí do MŠ

V týdnu od 1. do 5. dubna. Dopoledne od 7.00 
do 8.30 hod. u hospodářky MŠ na pavilonu C. 
Odpoledne od 14.30 do 16.30 hod. ve třídě A3 
na pavilonu A.
Termín zápisu je 2. a 3. května od 8.00 do 
16.00 hod.
Bližší informace k průběhu zápisu naleznete 
na webových stránkách MŠ – www.msjak.cz,  
a jsou vyvěšeny v informačních tabulích u ma-
teřské školy.              Hana Henyšová, ředitelka

základní umělecká
škola jana zacha

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

mateřská škola
Rumunská 1477, Čelákovice
tel.: 326 910 911
e-mail: rumunska.ms@seznam.cz
http://ms-materidouska.cz

Oznámení o vydávání 
žádostí k přijetí dítěte

do mateřské školy
Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdě-
lávání do naší mateřské školy pro školní rok 
2019/2020 si lze vyzvednout od 1. do 5. dubna 
v době od 8.00 do 10.00 a od 14.30 do 16.30 
hod. v hospodářském pavilonu školy.
Řádně vyplněné žádosti, potvrzené dětským 
lékařem, se osobně odevzdávají v den zápisu 
– 2. a 3. května, vždy od 8.00 do 16.00 hod.,
přímo ředitelce školy.

Dagmar Horáčková, ředitelka

Žádost k zápisu do MŠ
Žádost k zápisu do Mateřské školy Čelákovice, 
Přístavní 333, příspěvková organizace, je možné 
si vyzvednout od pondělí 1. do pátku 5. dubna 
v době od 8.00 do 10.00 a od 14.00 do 16.00 
hod. na obou pracovištích, a to v hlavní budově 
v ulici Přístavní č. p. 333 a současně i v detašo-
vaném pracovišti Sluníčko v ulici J. A. Komen-
ského č. p. 2071. V této době je dána možnost 
prohlídky školy na obou budovách.

Jaroslava Dušková, ředitelka

mateřská škola
Přístavní 333, Čelákovice
tel.: 326 994 165
e-mail: info@mspristavni.cz
http://www.mspristavni.cz

Přijímací řízení pro
školní rok 2019/2020

HUDEBNÍ OBOR
Do hudebního oboru přijímáme žáky od 6 let na 
základě přijímací talentové zkoušky: zpěv jed-
noduché lidové písně a orientace v rytmu.
Termíny přijímacích zkoušek:
úterý 30. dubna v 17.00 hod.
úterý 7. května v 17.00 hod.
Škola má možnost zapůjčit některé hudební ná-
stroje.
Podmínkou studia hry na klavír je vlastní nástroj 
– pianino, nikoliv elektrický nástroj. Ve výjimeč-
ném případě může škola do hudebního oboru
přijmout žáky od 5 let.
VÝTVARNÝ OBOR
Do výtvarného oboru přijímáme žáky od 6 let.
Požadavky k přijímací zkoušce: malba, kresba.
Zájemci s sebou mohou na ukázku přinést vlast-
ní domácí práce.
Termíny přijímacích zkoušek:
pátek 26. dubna v 17.00 hod.
středa 15. května v 17.00 hod.
TANEČNÍ OBOR
Do tanečního oboru přijímáme chlapce i dívky
od 6 do 10 let. Předpoklady pro studium v ta-
nečním oboru: tělesné dispozice, rytmické vní-
mání.
Termíny přijímacích zkoušek:
čtvrtek 16. května v 17.00 hod.
středa 22. května v 17.00 hod.
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
Do literárně-dramatického oboru přijímáme
žáky od 6 let. Předpoklady pro studium v literár-
ně-dramatickém oboru: vyjadřovací schopnosti
(vyprávět příhodu, vtip, recitovat báseň, zahrát
pohádkovou postavu), pohybové schopnosti,
fantazie, rytmus, zpěv.
Termíny přijímacích zkoušek:
pondělí 15. dubna v 17.00 hod.
úterý 14. května v 18.00 hod.
STUDIO PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
Určeno pro předškolní děti, které nejpozději v
srpnu 2019 dovrší pět let. Výuka probíhá v do-
poledních hodinách.
Termíny přijímacích zkoušek:
pátek 3. května v 17.00 hod.
pátek 10. května v 17.00 hod.

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

Jan Bláha, zástupce ředitelky

Masopustní průvod a oslavy MŠ J. A. Komenského. 
Foto: archiv školy
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školství  / inzerce

„Kouzelná škola“ pro děti z mateřských škol. Foto:  
archiv pořadatele

Kouzelná škola
V lednu se v naší Základní škole Větrník usku-
tečnil program Kouzelná škola. Cílem tohoto 
programu je představit dětem z mateřských 
škol, které se chystají k zápisu, základní princi-
py výuky na základní škole. 
Do programu byli zapojeni i naši stávající žáci ze 
4. a 5. tříd, kteří pod vedením pedagogů 1. stup-
ně předškolákům pomáhali s jejich úkoly a kont-
rolovali správnost plnění zadání. Děti z mateřské
školy si tak hravou formou vyzkoušely, jestli jsou
na školu připravené. Zopakovaly si barvy, tvary
i orientaci. Celý program trefně okomentoval je-
den budoucí prvňáček, a to slovy: „Ta škola je
fakt hustá!“
Po skončení všech aktivit starší děti pomáhaly
mladším s oblékáním, což ocenily především
paní učitelky z mateřských škol a pochvalovaly
si krásnou spolupráci. Předškolní děti si s sebou
odnášely vyplněný pracovní list, který žáci školy
opatřili i známkou a svým podpisem, jak to tak
u vysvědčení či prověrky bývá, a také dostaly
drobnou pozornost, která jim bude připomínat, 
že se rozhodně nemusí školy bát. Na oplátku 
předškoláci předali svým starším pomocníkům 
dárečky, které ve školce s paní učitelkami vy-
robili. 
Na další setkání v rámci projektu Kouzelná škola 
se těšíme v březnu.
Vyšší odborná škola, střední škola,  jazyková 

škola s právem státní jazykové zkoušky, 
základní škola a mateřská škola MILLS, s. r. o.

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

Oslavíme kulaté výročí 
školy

V letošním roce oslaví naše základní škola  
50. výročí svého vzniku. Při této příležitosti pro-
běhnou zajímavé akce, na které bychom vás
i touto cestou rádi pozvali. Oslavy směřujeme
do květnových dní, konkrétně na 7. a 9. květen
2019. V úterý 7. května projde Čelákovicemi
dobový průvod všech žáků jako předzvěst hlav-

ních oslav naplánovaných na čtvrtek 9. května. 
V tento den budou mít žáci ředitelské volno, za-
městnanci ale plné ruce práce. Již v lednu jsme 
na školním facebooku umístili výzvu pro bývalé 
žáky naší školy, aby zavzpomínali a napsali nám 
nějaký zajímavý zážitek ze své školní docházky, 
něco humorného, něco, co v nich zůstalo až do-
dnes. Dveře slavnostně vyzdobené školy se ote-
vřou 9. května v 9.00 hodin ráno a návštěvníci 
budou moci nahlédnout do tříd, atria, tělocvičen 
i školní jídelny a sami posoudit, nakolik se ško-
la od jejich pobytu v ní změnila. V tento den ve 
škole proběhnou výstavy výtvarných prací žáků, 
budou připraveny různé výstavy, na fotografi-
ích uvidíte stejná místa před a po rekonstrukci 
školy, dobové fotografie, výtažky z kroniky, pro-
běhnou výtvarné dílny pro děti našich bývalých 
žáků, nabídneme oblíbené čerstvé koláče ze 
školní jídelny apod. V 11.00 hodin potom v jídel-
ně vedení školy na slavnostním brunchi přivítá 
pozvané hosty z řad představitelů města, bývalé 
ředitele a zástupce školy a další milé hosty.
K zakoupení bude připravena řada tematicky 
zaměřených produktů – pohlednice, klíčenky, 
silikonové náramky, šňůry na klíče a další vždy 
s logem školy jako hezká a zároveň praktická 
vzpomínka na 50. výročí založení naší školy. 
Budeme se snažit zajistit v tento den důstoj-
nou oslavu školy, protože si to naše škola jis-
tě zaslouží. Je jednou z největších v regionu, 
s nejvyšším počtem žáků i zaměstnanců a jsme 
pyšní na korektní a slušné vztahy na pracovišti, 
na dobré vztahy i s ostatními subjekty, s rodiči, 
s širokou veřejností. Jsme rádi, že se bývalí žáci 
do školy vrací, navštěvují nás, oslovují nás na 
ulici, a budeme rádi, když tentokrát přijdou i ti, 
kteří třeba bydlí daleko, a přesto si najdou čas 
svou školu navštívit. Těšíme se na všechny.

vedení školy

9. května 9.00–17.00 hod.
ZŠ J. A. Komenského

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Oslava 50. výročí školy (1969–2019)

Vedení školy srdečně zve všechny absolventy, 
rodiče a přátele školy.

Zápis do 1. třídy
Zápis budoucích prvňáčků na školní rok 
2019/2020 se bude konat:
čtvrtek 4. dubna v 13.00–17.00 hod.
pátek 5. dubna v 13.00–16.00 hod.
Pokud uvažujete pro své dítě o odkladu školní 
docházky, prosíme, vyřiďte si:
doporučení z pedagogicko-psychologické po-
radny a od dětského lékaře nebo klinického 
psychologa včas a přineste je s sebou už k zá-
pisu.
Zápis se týká dětí narozených 1. 9. 2012 –  
31. 8. 2013, a to i v případě žádosti o odklad.
Dle školní zralosti děti nastoupí do školy nebo
jejich zákonní zástupci požádají o odklad školní
docházky.
Bližší informace budou postupně zveřejňovány
na stránkách školy: www.zs.celakovice.cz.

Zápis do 1. třídy
Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 
2019/2020 se uskuteční na ZŠ Kostelní ve:
čtvrtek 4. dubna v 13.00–17.00 hod.
pátek 5. dubna v 13.00–16.00 hod.
S sebou rodný list dítěte a občanský průkaz ro-
diče.

základní škola
Kostelní 457, Čelákovice
tel.: 326 990 211
e-mail: skola@kamenka-celakovice.cz
http://www.kamenka-celakovice.cz
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volný čas

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

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.

Bubnování s Janou, úterky 15.00–16.45 hod., 
Jurta, 15.00–15.45 hod. bubínky pro děti, 
16.00–16.45 hod. drum circle dospěláci.

Skupinové doučování, čtvrtky 15.00–16.30 
hod., Routa.

Setkání dobrovolníků v Routě, středa 6. 3., 
17.00–19.00 hod., otevřeno pro všechny.

Job Klub Routa, pátek 8. a 22. 3., 8.30–12.30 
hod., Markéta Javorská.

Dopolední relax v Jurtě, čtvrtek 14.  
a 28. 3., 10.00–12.00 hod., přijďte strávit čtvr-
teční dopoledne ve stylu odpočinku, hudby, 
tance, pohody…

Trénink paměti, pátek 15. 3., 15.00–16.30 
hod., Jurta, Renata Nentvichová.

Dětský bazárek, pátek 15. 3., 9.00–18.00 
hod. a sobota 16. 3., 9.00–12.00 hod., Ma-
teřské centrum, příjem věcí ve čtvrtek 14. 3. 
od 17.00 hod. Info: Jitka Fořtová, e-mail: jitka.
fortova@gmail.com.

Těhotenské kurzy, úterý 19. 3., 26. 3., 2.  
a 9. 4. od 17.30 hod., Mateřské centrum, cena 
350 Kč/setkání, celé kurzovné zvýhodněno:  
1 200 Kč, koná se v případě obsazení alespoň 
pěti maminkami. Kurz lze proplatit svou zdra-
votní pojišťovnou dle jejího programu. Info: 
Karolína Švechovičová, e-mail: svechovico-
va@centrum.cz.

Klub náhradních rodin – budování identity 
dítěte, sobota 23. 3., 10.00–16.00 hod., Rou-
ta, seminář pro pěstouny, lektor Martina Van-
čáková. Zdarma pro pěstouny, kteří uzavřeli 
dohodu o výkonu PP s RC Routa. Program 
pro předem přihlášené děti zajištěn. Přihláš-
ky a info: Lenka Slováková, tel.: 603 538 763,  
e-mail: slovakova.routa@seznam.cz.

Váš podvečer – Rumunsko a Transylvánie, 
čtvrtek 28. 3., 18.00–20.00 hod., Jurta, poví-
dání a fotografie Dagmar Šnoblové z cestová-
ní po Transylvánii. Výměna zkušeností a po-
znatků.

Otevírání zahrady, pátek 29. 3., 14.00–18.00 
hod., jarní úklid a příprava zahrady na sezonu.

Výprava za čelákovickými upíry, neděle  
31. 3., start rodinných týmů v 14.00 hod.
u sokolovny, startovné 50 Kč, s sebou „filipa“
a česnek!

Psychologická poradna – Dana Kynclová, 
2 úterky v měsíci, 14.00–18.00 hod., Routa, 
psychologické poradenství pro rodiny, vč. dětí 
a mládeže, objednávky: Lenka Rosenkranco-
vá, tel. 732 727 161, e-mail: routa.rosenkran-
cova@seznam.cz.

Příměstské letní tábory 2019, volná místa, 
tanečně-kreativní tábory v termínech: 8.–12. 7., 
5.–9. 8., 12.–16. 8., info: Monika Žatečková,  
e-mail: routa.zateckova@seznam.cz.

Řemesla Polabí
V březnu proběhne tradiční výstava Řemes-
la Polabí, kterou MDDM pořádá ve spolupráci 
s Městským muzeem. Tato soutěžní výstava 
vznikla před 12 lety s cílem podpořit tradiční ře-
mesla, vytvořit platformu pro setkávání amatérů 
s podobnými zájmy a zachovat kulturní dědictví 
našeho kraje. 
Jsme rádi, že se nám tolik let daří výstavu  
uskutečňovat. Soutěž je určena všem nadšen-
cům, kteří se věnují tradičnímu řemeslu v rám-
ci kroužků MDDM, ve svém volném čase nebo 
i jen tak pro zábavu v zimních dlouhých veče-
rech. 
Máte cokoli, co byste chtěli ukázat, háčkujete, 
šijete, vyšíváte, malujete na sklo, vyřezáváte či 
drátujete? Neváhejte a přineste nám své práce 
do výstavy a zúčastněte se soutěže. V pátek 
8. a v sobotu 9. března na vás budeme čekat
v muzeu a rádi vám poradíme, jak se soutěže
zúčastnit. Na našich webových stránkách na-
leznete veškeré podrobné informace o jednotli-
vých tématech i věkových kategoriích.
Zveme vás na slavnostní zahájení výstavy v so-
botu 16. března od 10.00 hodin v Síni Jana
Zacha čelákovického muzea. Samotná výsta-
va pak bude otevřena veřejnosti denně až do
30. března. O víkendech v rámci výstavy při-
pravujeme výtvarné dílny, na které jste srdečně
zváni vy i vaše děti.

Víkendové dílny
Řemesla Polabí

V níže uvedených termínech vždy v čase od 
13.30 do 16.30 hod. ve výstavní síni muzea, pro 
volně příchozí (poplatek za materiál na místě 
lektorovi):
16. 3. Ateliér 6stej smysl – Plstěný ptáček na ke-
ramické lunetě, cena za dílnu 60 Kč;
17. 3. Skleněná mozaika, malování perníčků,
cena za mozaiku 60–100 Kč, perník 20 Kč;
23. 3. Jarní drátování, cena za dílnu 60 Kč;

24. 3. Výroba dřevěného šperku se zlatíčky,
cena za dílnu 30 Kč;
30. 3. Jarní vyřezávání z topolové kůry, cena za
dílnu 30 Kč.

Veronika Kratochvílová

Foto: archiv MDDM

Velikonoce
V prvních dvou týdnech v dubnu proběhnou 
velikonoční návody pro žáky prvních a druhých 
tříd základních škol v Čelákovicích. Děti si zde 
v dopoledních hodinách, za doprovodu učitelů, 
vyrobí tradiční kraslice a další velikonoční deko-
race. 
Na Bílou sobotu, 20. dubna, vás zveme na tra-
diční velikonoční dílny, které se uskuteční na 
náměstí v rámci dopolední akce „Veselé Veliko-
noce“. Děti i dospělí si zde mohou ozdobit vejce 
či vyrobit drobné velikonoční dekorace, chlapci 
pak uplést pomlázku. Dílny jsou k dispozici od 
9.00 do 13.00 hod. 

Veronika Kratochvílová

Letní tábor „Cesta do 
Středu Země“

V termínu 26. července – 9. srpna 2019 proběh-
ne letní tábor pod hlavičkou MDDM s tématem 
Cesta do Středu Země. Pro děti je plánované 
ubytování v chatičkách v areálu Knesplíkov 
u obce Mentaurov, bohatý táborový program,
strava a pitný režim, cesta autobusem tam
a zpět. To vše v ceně 4 200 Kč. Více informací
naleznete na našich webových stránkách nebo
přímo u hlavního vedoucího Milana Homolky na
tel.: 725 006 270.
Kompletní nabídku letních táborů včetně pří-
městských naleznete na našich webových
stránkách.

Veronika Kratochvílová

Stvoření světa
Zveme vás na přednášku – podněty a souvislos-
ti biblického mýtu o vzniku světa – Jiřího Beneše 
z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. 
„Stvoření světa“ – neděle 31. března 2019 od 
13.00 hod. v sále bývalé školy v zahradách, 
evangelický areál, nám. B. Hrozného, Lysá nad 
Labem.

Lukáš Pešout, farář FS ČCE Lysá nad Labem

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

Městský bazén
OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

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

(18.00–19.00 pronájem 2x dráha)
st 6.15–7.30 14.00–15.00 19.00–21.30

(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.

Příměstský tábor
V létě 2019 proběhne již 4. ročník oblíbeného 
plavecko-sportovního námi pořádaného pří-
městského tábora. Zapojena budou tradičně 
všechna naše sportoviště, tedy Městský bazén, 
sportovní hala Vikomt, Městský stadion i veřejná 
hřiště v Čelákovicích.
V letošním roce jsme se rozhodli pokusit uspo-
kojit zájem veřejnosti, a tak nabízíme rekordních 
6 turnusů! Těšíme se na vás první tři týdny v čer-
venci a poslední tři týdny v srpnu.

Petr Bambas, ředitel

primestsky_tabor_2019_6x9cm.indd   1 11.2.2019   0:57:42

volný čas / sport

houbařské okénko

Stavba města z lega
Děti od 6 do 12 let se mohou ve dnech: pátek 
22. března, 16.00–19.00 hod., sobota 23. břez-
na, 10.00–17.00 hod., zapojit do LEGOPRO-
JEKTU – stavby města z lega. Stavět se bude
v novém kostele naproti nádraží v Masarykově
ulici č. p. 2083, účast je zdarma s dobrovolným
příspěvkem na jídlo 100 Kč/dítě.
Přihlášky a bližší informace: Jana Luhanová,
e-mail: kolfamar@gmail.com, tel.: 731 172 650,
www.cb.cz/celakovice.
Hotové městečko můžete vidět v neděli  
24. března, kdy se od 16.00 hod. uskuteční
vernisáž. Přístupné bude také během nedělní 
dopolední bohoslužby od 9.30 hod.

Církev bratrská

Vejšlap jarním Polabím
1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s., spo-
lečně s Českou unií sportu a městem Čeláko-
vice zve všechny turisty a také milovníky pro-
cházek, sportovce, maminky s tatínky a jejich
dětmi, kolaře, koloběžkáře a další nadšence na
již padesátý druhý „Vejšlap jarním Polabím“,
který se koná v sobotu 13. dubna, start mezi
9.00 až 11.00 hod. z náměstí.
Protáhněte zimou ztuhlé tělo jednou ze tří tras
za krásami jarní polabské přírody. Vezměte
s sebou své kamarády, dobré obutí, sváču do
batohu a přivítejte s námi vodáky sezonu 2019!
Vejšlap se koná za každého počasí! Těšíme se
na vás!

Kateřina Zubrová, 
1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s.

Skautské středisko
Čelákovice

Dne 12. ledna se někteří z nás (Viki, Kačka, 
Matyáš) zúčastnili každoroční šifrovací soutěže 
Prahou plnou strašidel. Do soutěže nešli se zá-
vratným očekáváním nějakého skvělého umístě-
ní, ale soutěž je bavila, a tak do ní dali spoustu 
sil a nakonec se umístili na 3. místě v kategorii 
veřejnost.
V sobotu 26. ledna se uskutečnil Zimní přechod 
Brd. Na tuto akci jezdíme hlavně kvůli její tra-
dičnosti, a to i navzdory mrazu a mrznoucím 
dětem. Letos ovšem i přes veškerou snahu 
o dodržení tradic nastalo několik změn, na Brdy
nejela Jarka ani Jára a nikdo s sebou nevzal
ruměnky. Naše jistoty se začaly rozplývat. Jar-
ka nám s sebou naštěstí dala podrobný popis
cesty obohacený o její autentické poznámky
ohledně nebezpečí kluzkých pěšinek apod.
Cesta vede z Mníšku na Kytínskou louku, kde

se vyměňují památeční kartičky „brděnky“, jedí 
palačinky a kde se koná hromadný nástup, na 
který ovšem většinou nechodíme, a místo toho 
se již vydáváme na cestu do Řevnic. 
Klasický přechod Brd má i svoji noční obdobu. 
Již třetím rokem se na něj snažíme vyslat vždy 
alespoň několik zástupců z řad roverů. Letošní 
účast byla stran našeho střediska rekordní, našli 
se čtyři odvážlivci, které nevyděsila vidina tmy, 
zimy a únavy. 
Z hlavního nádraží v Praze, kde byl sraz určen 
na minutu před půlnocí v pátek 8. února, jsme 
vyrazili posledním vlakem ve směru Mníšek pod 
Brdy. Poté, co jsme kolem druhé vyšplhali na 
Skalku, jsme se vydali na Kytínskou louku – ná-
sledovala výměna pamětních kartiček (alespoň 
mezi těmi, kteří si je přinesli a nenechali doma 
na stole). Poté jsme posilněni teplým čajem 
a masalou pokračovali po trase, kterou už dobře 
známe z klasického Zimního přechodu Brd, do 
Řevnic, kde jsme se nalodili na třetí ranní vlak 
na Prahu.                                    Bětka Svoboda

Houby Čelákovicka – 
terčovnice síťnatá

Pomalu, ale jistě se nám přibližuje začátek jara. 
Jak jsme již vícekrát uváděli, je to jediné období 
v roce, kdy v růstu hub převažují vřeckovýtrus-
né druhy. Jedním z těchto jarních vřeckový-
trusných druhů je terčovnice síťnatá. Jedná se 
o houbu, která je relativně blízkou příbuznou
smržů a kačenek – patří do čeledi smržovitých.
Terčovnice vytváří miskovité až talířovité 5–15
cm (někdy až 20 cm) velké plodnice. Svrchní
strana je zbarvena okrově či žlutohnědě, povrch
je vrásčitý – jakoby žilnatý. Spodní je bělavá
až světle šedá a jemně plstnatá. Třeň je velice
krátký, celá plodnice je přisedlá k substrátu.
Dužnina je tenká, křehká a chrupavčitá, bělavá,
více či méně zřetelně zapáchá po chloru, což je
významný určovací makroznak.
Při troše štěstí ji můžeme najít v okolních lužních
lesích, a to zejména v období od poloviny dub-
na do začátku května. Roste nehojně, a když
v některých letech vyrazí relativně ve velkém
množství, v dalších několika letech po ní pak
marně pátráme.
Je to jedlá houba, ale od konzumace odrazuje
chlorový zápach. Navíc je relativně vzácná, je
uvedena v Červeném seznamu makromycetů
ČR v kategorii EN – ohrožený druh, a ke konzu-
maci se tudíž nedoporučuje.
Je zaměnitelná za jedlou destici chřapáčovou,
která ale roste na pařezech jehličnanů. Případně
za některé druhy řasnatek, které vytvářejí menší
a ještě tenčí plodnice.

Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek

Terčovnice síťnatá, okolí Čelákovic, duben 2014. Foto: 
Miroslav Rudolf
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TJ Spartak Čelákovice, z. s.

Oddíl atletiky
V lednu a únoru se uskutečnily krajské přebory 
staršího a mladšího žactva v hale na Strahově. 
A na obou jsme měli zastoupení. I přes skrom-
nější účast ve starším žactvu 13. ledna jsme měli 
úspěchy, kdy zabodoval Petr Špitálský, který 
zaběhl svůj první závod na dráze a hned su-
verénně vyhrál svůj rozběh na 800 m (2:29,53). 
Celkově se pak umístil na krásném sedmém 
místě. Natálie Kailerová bohužel špatně došláp-
la a to ji stálo účast ve finále na 60 m. Podobný 
problém měla i na 150 m (prostě špatný den).
V sobotu 2. února jsme měli už větší zastoupení. 
Hned sedm atletů z naší tréninkové skupiny zá-
vodilo, z toho čtyři poprvé v hale. Nejúspěšnější 
byl zkušený atlet Martin Buchta, který si odvezl 
tři medaile. Zlatou za vrh koulí osobním rekor-
dem 9,24 m. Bronzovou za svůj premiérový start 
na 60 m překážek, když svůj rozběh suverénně 
vyhrál, celkově první byl o 0,07 sekundy a druhý 
o 0,02 sekundy rychlejší. Opravdu to bylo o se-
tinky. Poslední zlatá je ze štafety, kde heroickým
výkonem zafinišoval, z posledního místa vytáhl
štafetu Staré Boleslavi, za kterou závodí, k vítěz-
ství. Klára Kobková a Šimon Luhan běželi 800 m
a podali skvělé výkony, oba byli druzí ve svých
rozbězích, takže do budoucna se máme na co
těšit. Renáta a Romana Šandovy se potrápily
na stejné trati 800 m. Petra Vocetková a Ma-
tyáš Kukla běželi v největší konkurenci 60 m 
a 150 m. V tak nabité soupisce se vůbec neztratili. 
Ještě jednou děkujeme všem našim atletům 
a těšíme se na jejich výkony na dalších závo-
dech. 

Miroslav Šup, oddíl atletiky

Atlet Martin Buchta. Foto: Miroslav Šup

RC klub Čelákovice
Činnost RC klubu Čelákovice spočívá v mo-
delářské činnosti a pořádání závodů na mode-
lářské RC dráze v areálu Městského stadionu. 
Loni se na dráze od dubna do října pořádalo 23 
víkendových závodů.
Junioři, vzešlí z našich řad, se v roce 2018 
účastnili závodů pořádaných evropskou (EFRA) 
a světovou federací (IFMAR) s velice dobrým 
umístěním v celoevropském měřítku. 

Ač leden, již jsme zahájili přípravy na letošní se-
zonu závodů našich pohárů. Těšíme se na nové 
mladé adepty z řad juniorů, kteří po Vánocích 
avizovali zájem o účast na závodech. Do klubu 
letos přibydou nové tváře, nejen do naší králov-
ské kategorie pětin, kterou si takto dovolujeme 
nazvat. Protože i letos chystáme stejný počet 
závodů jako v uplynulé sezoně, řešíme koordi-
naci termínů závodů na naší dráze v Čelákovi-
cích s termíny celorepublikových závodů. Po-
chopitelně i letos chystáme slavnostní otevření 
dráhy s volným ježděním pro veřejnost. Jako 
vždy budeme na dráze s našimi modely, které 
každému rádi předvedeme jak na stole v depu, 
pro představu, s jakou technikou jezdíme, tak 
i na dráze. Pokud si dovedete představit, že 
model se na dráze pohybuje průměrnou rych-
lostí 55 až 60 km/h, mají modely na konci ro-
vinky rychlost přes 85 km/h. Při volném ježdění 
na otevření dráhy si na dráze mohou příchozí, 
hlavně děti, vyzkoušet své modely, které dostali 
o Vánocích. Další informace o volném ježdě-
ní a dalším dění na naší dráze v Čelákovicích
budou k dispozici na klubových stránkách na
webu i na facebooku.
Těšíme se na novou sezonu a každého rádi uví-
táme na akcích konaných na čelákovické dráze.

Miroslav Pfeffer, 
předseda oddílu RC Klub TJ Spartak Čelákovice

Královská RC kategorie 1:5 v akci. Foto: Roman  
Závradský

Šachový klub
V soutěži družstev SŠS družstvo A v krajské 
soutěži porazilo celek TJ Bohemia Poděbrady 
A v poměru 4,5:3,5, avšak prohrálo s družstvem 
ŠK města Dobrovice B v poměru 6:2. Přes-
to se drží na 2. místě průběžného hodnocení. 
Družstvo B v regionálním přeboru remizovalo 
s celkem ŠK Karbo Benátky A 4:4, zvítězilo nad 
družstvem Cayman Pharma Neratovice E v po-
měru 4,5:3,5 a prohrálo s družstvem ŠK města
Dobrovice C v poměru 3,5:4,5. V průběžném 
hodnocení se drží na 6. místě. Družstvo C v re-
gionální soutěži porazilo ŠO Stochov 3:2 a druž-
stvo TJ Neratovice F v poměru 3,5:1,5. Drží se 
tak na 2. místě. 
Ve druhé části krajského přeboru týmů starších 
žáků dne 26. ledna v Brandýse nad Labem naše 
družstvo A potvrdilo svou dominanci a přebor 
vyhrálo.
Dne 15. února jsme sehráli další kolo oblíbených 
bleskových šachů, které vyhrál Pavel Horký.
Zájemci (děti i dospělí) o šachy z Čelákovic 
a blízkého okolí mohou získat další informace 
na www.sachycelakovice.cz.

Libor Mrozinski

Nohejbalový oddíl
Domácí utkání v sezoně 2019 v areálu Městské-
ho stadionu, vstup z ulice Ve Vrbí.

Extraliga – muži (vždy od 14.30 hod.) hostí:
 13.  4. SK Šacung Benešov 1947
27.  4. SKN Žatec
 1.  5. MNK SILNICE GROUP Modřice A
 11.  5. TJ Avia Čakovice A
 25.  5. SK Start Praha
 22.  6. NK CLIMAX Vsetín A
 31.  8. SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary A

Liga A – dorostenci (vždy od 14.00 hod.) hostí:
14.  4. Areál Club Zruč-Senec
21.  4. TJ DYNAMO ČEZ České Budějovice
 5.  5. SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary
12.  5. SK Šacung Benešov 1947
9.  6. z. s. Tělovýchovná jednota Radomyšl

1. liga – ženy (vždy od 10.00 hod.) hostí:
26. 5. TJ Sokol Praha – Vršovice II

2. 6. TJ Avia Čakovice
9.  6. TJ SLAVOJ Český Brod
8.  9. DTJ Santoška
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INZERCE
OPRAVY A PRODEJ

PRAČEK, MYČEK, SUŠIČEK

PAVEL BAŘINA
Sukova 1501, Čelákovice

TEL.: 326 992 190
+420 607 242 722 

e-mail: pavel.barina@seznam.cz

ZÁRUČNÍ I POZÁRUČNÍ SERVIS

Continental
Brandýs nad Labem

nabízí práci

dozvědět více!

úterý 6. 12. 2016
9.00 – 17.00 hod.

Kulturní dům
(Sady 17. listopadu 1380/6)

dostane dárek.

Ing. Tomáš a Jana KAVKOVI
mobil: 775 994 528, 775 994 529
tel.: 326 994 528 e-mail: tj.kavkovi@tiscali.cz

PRÁVĚ TEĎ je vhodná doba
na PROJEKTOVÁNÍ
vaší ZAHRADY
www.realizace-zahrady.cz

Přípravné a dokončovací stavební práce

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

Zajistíme veškeré stavební práce včetně revizí k realizaci stavby.

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

ÚČETNICTVÍ
DAŇOVÁ EVIDENCE

DPH, mzdy, účetní poradenství 

e-mail: vlastimil.sustr@volny.cz

PROVÁDÍME
veškeré zednické a obkladačské práce • rekonstrukce

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

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

Kontakty:
Miroslav Königsmark, tel.: 777 181 470

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

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

PŮJČOVNA SVATEBNÍCH, SPOLEČENSKÝCH,
SMUTEČNÍCH A ROZVODOVÝCH ŠATŮ

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

http://pujcovna-satu.kvalitne.cz

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

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

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

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

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

Brandýs nad Labem   |  continental.jobs.cz 

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

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

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

Nástupní hrubá mzda až

24 170 Kč*

*Platí od ledna 2017
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Po ročním hostování v Brandýse se vrací do Unionu 
Petr Pánek. Foto: archiv klubu

Příprava v plném proudu
Fotbalisté Unionu Čelákovice jsou v současné 
době v plné přípravě na jarní část mistrovských 
soutěží. Kvalitě přípravy mělo napomoci i krátké 
soustředění ve Sportovním centru v Benešově 
za účasti dvanácti hráčů A mužstva. Další část 
přípravy probíhala od 15. ledna v místních pod-
mínkách. Herní část odstartovalo 2. února přá-
telské utkání na umělce v Praze se soupeřem 
SK Libuš, což je účastník pražské I. A třídy. Po 
nerozhodném poločase 1:1 využil Union herní 
převahy po přestávce a přidal další tři góly. Na 
konečném skóre 4:2 ve prospěch Unionu se po-
díleli brankami Szabo, dále Pánek Petr, Vacek 
a Sabol proměněnou penaltou. Trenér Skuhravý 
byl s výkonem týmu spokojen. Dalším zápasem 
byl souboj na xaverovské umělé trávě s týmem 
SK Sokoleč, který hraje v I. B třídě. Hrálo se 
za příznivého počasí a Union za stálé převahy 
zvítězil 2:0 (1:0). Již v úvodu měl šanci Szabo, 
ale skore otevřel až Náhlovský v 18. minutě. 
Další možnosti zůstaly nevyužity, a tak branko-
vý poměr se měnil až v závěru, kdy trefa Filipa 
určila konečný výsledek. V následujícím utkání 
proti celku Pražského přeboru jsme již úspěšní 
nebyli. AFK Podolí–SK Union 5:3. Do 70. minu-
ty byl Union jasně lepším týmem a dvě branky 
Náhlovského a jedna Bílka znamenala vedení 
3:1. Další možnosti měl i Pánek nebo Filip. V 70. 
minutě se podařilo soupeři snížit, což byl signál 
k náporu. Naši hráči vyklidili střed pole a Pra-
žané dokázali přetíženou obranu donutit k chy-
bám, což soupeř dokázal plně využít a čtyřmi 
góly zásadně otočit skóre zápasu.
V plánu jsou ještě dvě přípravná utkání a poté 
v neděli 10. března zahajujeme mistrovskou 
soutěž v Úvalech.
Do přípravných zápasů vstoupila i mládežnická 
mužstva. Dorost absolvoval krátké soustředě-
ní v Českém Dubu, v jehož rámci sehrál utkání 
s celkem Podještědské FA Liberec a zvítězil 6:1. 
Dobrý výkon Unionu stvrdily branky Hromase, 
Šamši, Janáka, Buriánka, Brodského, Fantíka. 
Další zápasy odehrál dorost v rámci Zimní ligy 
na Kačerově, kde podlehl domácímu celku Gor-
dic Kačerov 2:0, porazil SK Libuš 3:2 – všechny 
branky vstřelil Janák. Utkání se Slavií Jesenice 
skončilo nerozhodně 2:2 – góly Hromas a Buri-
ánek. Nedařilo se proti Říčanům – porážka 2:4, 
naopak Union porazil Louňovice 6:2 (branky Bu-
riánek 2, Hromas, Štrobl, Prel a Brodský).
Přípravky se účastní halových turnajů v Milo-
vicích či Říčanech. Mladší přípravka vyhrála 
halový turnaj v Kolodějích. Mladší žáci hrají na 
turnaji na UMT Xaverov a zde porazili Kyje 15:3, 

florbal

fotbal ale podlehli Hájím 1:8 a porazili Běchovice 5:1. 
Nestačili na Xaverov II, se kterým prohráli 3:7, 
a nestačili ani na Zeleneč, se kterou prohráli 
3:10.
Starší žáci vyhráli v Neratovicích 4:2, porazili 
Kolovraty 8:0 a rovněž prohráli na půdě diviz-
ních žáků pražského Tempa 7:0.

Milan Šikl

Pozvánka na zápasy, vždy v sobotu od 
10.15 hod., na stadionu „U Hájku“:
16. 3. SK UNION A–FC VLAŠIM B
23. 3. SK UNION dorost–SK BENÁTKY NAD

JIZEROU
30. 3. SK UNION A–SLOVAN LYSÁ NAD

LABEM

Orka
Dalšími pěti koly pokračovala Národní liga  
florbalu. Orka v nich naskočila zpět na vítěz-
nou vlnu a kolo před koncem základní části  
je již jisté, že se umístí na druhém místě. Do 
play-off si tak budeme moci vybrat soupeře 
a budeme mít výhodu začít sérii na domácím 
hřišti.
FLORBAL TJ KOBYLISY–ORKA ČELÁKOVI-
CE 6:9
První třetina vyšla lépe domácím, a když v úvo-
du druhé části zvýšili na 4:2, vypadalo to zase 
na nepodařené utkání. Orka ale výrazně zabrala 
a čtyřmi trefami v řadě otočila vývoj zápasu jas-
ně na svou stranu. Ve třetí třetině jsme si pak ví-
tězství nenechali vzít a zápas dovedli k vítězství 
a zisku třech bodů.
DDM DĚČÍN–ORKA ČELÁKOVICE 3:15
Proti poslednímu týmu tabulky jsme si s chutí 
zastříleli a proměnili zápas v jednoznačnou exi-
bici. Již po šesti minutách Orka vedla 3:0 a do 
šaten svůj náskok ještě zdvojnásobila. I ve dru-
hé části padaly branky do domácí svatyně, Dě-
čín se poprvé prosadil, až když měl devět obdr-
žených branek. Třetí třetina pak nebyla výjimkou 
a počet vstřelených branek se nakonec zastavil 
na čísle 15. Po třech brankách si připsali Čáp, 
Špalek a Strnad.
ORKA ČELÁKOVICE–TJ SOKOL JAROMĚŘ 
5:9
Šlágr kola, kdy proti sobě nastoupil první a dru-
hý tým Národní ligy, vyzněl lépe pro lídra soutě-
že z Jaroměře. Orka selhala v první třetině, kdy ji 
hosté vyškolili z produktivity. Na střely jsme sice 
vyhráli 13:9, na branky to ale bylo 0:5. Tento 
náskok se ukázal být pro zápas rozhodující. Ve 
druhé třetině dal každý tým po třech brankách, 
a ani v závěrečné části Orka nedokázala ná-
skok Jaroměře výrazněji dotáhnout. Jaroměř si 
tak upevnila vedení v soutěži, Orka stále držela 
i přes porážku druhé místo.
FAT PIPE TRAVERZA MUKAŘOV–ORKA ČE-
LÁKOVICE 6:8
První třetina vyšla lépe domácím a do šaten se 
šlo za stavu 4:1. Ve druhé části se Orka střelec-
ky konečně začala prosazovat a stáhla náskok 
Traverzy na dvě branky. K obratu došlo v závě-
rečné třetině, když se nám podařilo třemi trefami 
výsledek otočit a díky nedisciplinovasti domá-
cích na konci zápasu jsme pečetili své vítězství 
brankou při dvojnásobné přesilovce.

ORKA ČELÁKOVICE–SPARTAK PELHŘIMOV 
9:8p
Proti třetímu týmu soutěže předvedla Orka zá-
pas jak na houpačce. Skóre utkání otevřeli hos-
té, pak ale vždy oba soupeři otáčeli stav na svou 
stranu. Když už se ve druhé části dostal Pelhři-
mov do tříbrankového vedení, Orka se dvěma 
úspěšnými zásahy znovu vrátila do zápasu. 
Ihned na začátku třetí třetiny Orka vyrovnala na 
7:7. Pak se již hrálo do samého závěru bez bra-
nek. Těsně před koncem Orka vstřelila důležitý 
gól, vítězný ale nebyl. Minutu před koncem hos-
té vyrovnali a šlo se do prodloužení. To po mi-
nutě ukončil vítěznou trefou Zeman, a získal tak 
Orce vítězství, zaručující druhé místo v tabulce 
po základní části.
Starší žáci odehráli dva povedené turnaje. 
V prvním turnaji suveréně zvítězili ve všech třech 
zápasech, když ve finále jasně porazili Tatran 
Střešovice.
ORKA ČELÁKOVICE–FBK VOSY PRAHA 10:2
FBC KUTNÁ HORA–ORKA ČELÁKOVICE 1:4
TATRAN STŘEŠOVICE–ORKA ČELÁKOVICE 
0:4
Ve druhém turnaji kluci postoupili ze skupiny do 
finále, kde nakonec nestačili na Spartu. 
WIZARDS DDM PRAHA 10–ORKA ČELÁKO-
VICE 1:5
ORKA ČELÁKOVICE–SK FLORBAL BENE-
ŠOV 2:2
ACEMA SPARTA PRAHA–ORKA ČELÁKOVI-
CE 4:2

Martin Bajer

Brankář týmu starších žáků Orky. Foto: Kateřina  
Bačová
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INZERCE
OPRAVY A PRODEJ

PRAČEK, MYČEK, SUŠIČEK

PAVEL BAŘINA
Sukova 1501, Čelákovice

TEL.: 326 992 190
+420 607 242 722 

e-mail: pavel.barina@seznam.cz

ZÁRUČNÍ I POZÁRUČNÍ SERVIS

Continental
Brandýs nad Labem

nabízí práci

dozvědět více!

úterý 6. 12. 2016
9.00 – 17.00 hod.

Kulturní dům
(Sady 17. listopadu 1380/6)

dostane dárek.

Ing. Tomáš a Jana KAVKOVI
mobil: 775 994 528, 775 994 529
tel.: 326 994 528 e-mail: tj.kavkovi@tiscali.cz

PRÁVĚ TEĎ je vhodná doba
na PROJEKTOVÁNÍ
vaší ZAHRADY
www.realizace-zahrady.cz

Přípravné a dokončovací stavební práce

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

Zajistíme veškeré stavební práce včetně revizí k realizaci stavby.

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

ÚČETNICTVÍ
DAŇOVÁ EVIDENCE

DPH, mzdy, účetní poradenství

e-mail: vlastimil.sustr@volny.cz

ZMĚNA SÍDLA 
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE

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

vkladacka.indd   2
28.11.2016   12:32:50

INZERCE
PŮJČOVNA SVATEBNÍCH, SPOLEČENSKÝCH,

SMUTEČNÍCH A ROZVODOVÝCH ŠATŮ
+ SV. ÚČESY

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

http://pujcovna-satu.kvalitne.cz

• Koupíme zahradu v Čelákovicích nad 200 m2. 
Tel.: 603 364 486, e-mail: virtova@virtova.cz.
• Koupím garáž v Čelákovicích. Vím, že se cena 
pohybuje nad 200 000Kč. Tel.: 702 407 165.
• Provedu kompletní profesionální úklid va-
šeho domu, bytu či firmy. Pracuji s vlastními 
prostředky a diskrétně. Tel.: 605 288 370. Vaše 
hospodyně v akci.
• Ivona Peterková – Domácí zdravotní péče, 
poskytujeme komplexní péči o nepohyblivé-
ho klienta, odběry biolog. materiálu, ošetření 
kožních defektů a další. Tel.: 731 147 686, 
e-mail: ivi.peterkova@seznam.cz, www.
zdravotnipece-ivi.cz.
• Salón Martina: Pedikúra – 230Kč, senioři 
180Kč (možnost i do domu), tel.: 702 429 238. 
Kadeřnictví tel.: 606 120 482. Modeláž akryl. neh-
tů tel.: 602 126 512. Masáže tel.: 776 564 168. 
Půjčovna společenských a svatebních šatů 
(půjčovné 500–4 500Kč) tel.: 606 120 482. Starý 
Vestec 5, www.martina-salon.cz.
• Pronajmu dlouhodobě řadovou garáž v ulici 
J. Zeyera, Čelákovice. Tel.: 607 576 017.
• Pronajmu

Tel.: .
• Nabízím pronájem zařízené kanceláře (Ma-
sarykova ulice, Čelákovice) při společném uží-

 nebo e-mailu: info@vittop.cz. 
• Funny dance

60Kč. Věkově neomezeno! Začínáme 12. 1. 
funnydance.celakovi-

ce@gmail.com.
• Pronajmu

201.
• Nabízím 2

Čelákovic. Volný od ledna 2017, nájemné činí 

904.
• Prodám 

• Prodám domek ve středu města, odhadní 
cena 3 200 000 Kč. Možnost dohody. Bez RK. 

Dentální hygiena
v Kozovazech nabízí bělení zubů, 

pískování pigmentací, léčbu 
parodontózy, odstranění 

zubního kamene.

Ordinace MUDr. Profousová, 
stomatologie-parodontologie, 
Kozovazy 1, Mochov 250 87

tel.: 326 710 708.

STĚHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ
Odvoz starého nábytku na skládku.
Vyklízení bytů, sklepů, pozůstalostí.

Naložíme a odvezeme cokoliv.
Stěhování.

Telefon: 773 484 056

PRONAJMU CHALUPU 
V KRKONOŠÍCH

http://chalupanahorach.webnode.cz

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

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

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

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

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

Brandýs nad Labem   |  continental.jobs.cz  

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

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

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

Nástupní hrubá mzda až

24 170 Kč*

*Platí od ledna 2017

190x134.indd   2 20/10/16   16:11
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STĚHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ

Vyklízení bytů, sklepů, pozůstalostí.

OPRAVY A PRODEJ
PRAČEK, MYČEK, SUŠIČEK

PAVEL BAŘINA
Sukova 1501, Čelákovice

TEL.: 326 992 190
+420 607 242 722 

e-mail: pavel.barina@seznam.cz

ZÁRUČNÍ I POZÁRUČNÍ SERVIS

PŘIJME na čistírnu odpadních vod 
v Čelákovicích
pracovníka na pozici:

strojník vodohospodářského zařízení – 
obsluha ČOV
Požadujeme: 
• výuční list v technickém oboru výhodou;
• řidičský průkaz sk. B;
• pracovní nasazení, flexibilita, spolehlivost.

Nabízíme:
Týden dovolené navíc, stravenky, příspěvek 
na penzijní připojištění a další firemní benefity, 
práce dle harmonogramu.

Nástup:

Životopisy zasílejte na e-mail: 
více informací k popisu pracovní činnosti vám sdělí 
Ing. Janík – tel.:
e-mail: 

Volejte
Pište

+420
dotace@propuls.cz

ZDARMA

ww
w.
pr
op
uls
.cz

č

- podlahy – dřevěné, laminátové, vinylové 
 prodej, pokládka;

- pergoly – garážová stání;
- schody – ploty – podhledy;
- opravy dřevěných částí staveb;
- nábytek z masivu a lamina.

Radim Salamánek

11_2016_ZMC.indd   30
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skládačka
BŘEZEN
do pátku 29. 3. | ve výpůjčních hodinách | M

ěstská knihovna
BŘEZEN

 M
ĚSÍC ČTEN

ÁŘŮ
Výstava na tém

a 70. výročí vzniku nakladatelství Albatros. 

pátek 8. 3. | 17.00 hod. | Kulturní dům
ŠTÍSTKO

 A PO
U

PĚN
KA – JED

EM
E N

A V
ÝLET

písničkové představení, vstupné: 160 Kč

sobota 9. 3. | 19.00 hod. | Kulturní dům
V. REPREZEN

TAČN
Í PLES M

ĚSTA ČELÁKO
VIC

sobota 9. 3.  | 21.00 hod. | Irish M
usic Pub

S. D
. H

.

úterý 12. 3. | 18.30 hod. | M
ěstská knihovna

TA
JEM

N
É STEZKY PO

LABÍM
Beseda se spisovatelem

 Janem
 Řehounkem

, součástí večera bude slavnostní 
vyhlášení vítěze ankety Čtenář roku s hudebním

 doprovodem
. 

pátek 15. 3. | 20.00 hod. | Kulturní dům
O

PRAVD
O

V
Ý TAN

EČN
Í PLES

sobota 16. 3. | 10.15 hod. | hřiště U
 H

ájku
FO

TBALO
VÉ U

TKÁN
Í

sobota 16. – sobota 30. 3. | M
ěstské m

uzeum
ŘEM

ESLA PO
LABÍ 2019

Tradiční výstava M
D

D
M

 Čelákovice přístupná ve výstavní síni m
uzea denně 

9.00–12.00 a 13.00–17.00 hod. V sobotu 16. 3. od 10.00 hod. vernisáž výstavy.

sobota 16. 3. | 13.30–16.30 hod. | M
ěstské m

uzeum
PLSTĚN

Ý PTÁČEK N
A KERA

M
ICKÉ LU

N
ETĚ

výtvarná dílna při výstavě Řem
esla Polabí

sobota 16. 3. | 21.00 hod. | Irish M
usic Pub

BIG
 FIVE + M

ED
EA

O
slava svátku sv. Patrika aneb Velkolepá „zelenkavá“ JAM

ESO
N

 party.

neděle 17. 3. | 8.00–11.00 hod. | Kostelní 22, vchod z ulice U
 Kovárny

PRO
D

EJN
Í BU

RZA
především

 akva-tera, s m
ožností využít chovatelské poradny

neděle 17. 3. | 13.30–16.30 hod. | M
ěstské m

uzeum
SKLEN

ĚN
Á M

O
ZAIKA

, M
ALO

VÁN
Í PERN

ÍČKŮ
výtvarná dílna při výstavě Řem

esla Polabí

středa 20. 3. | 19.00 hod. | M
ěstské m

uzeum
LÍSTKY D

O
 PA

M
ÁTN

ÍKU
koncert v podání M

usica D
olce Vita, vstupné: 50 Kč

pátek 22. – neděle 24. 3. | m
odlitebna Církve bratrské, M

asarykova 2083
LEG

O
PRO

JEKT
Stavba legového m

ěstečka pro děti. Vernisáž v neděli 24. 3. od 16.00 hod.

sobota 23. 3. | 10.15 hod. | hřiště U
 H

ájku
FO

TBALO
VÉ U

TKÁN
Í

sobota 23. 3. | 13.30–16.30 hod. | M
ěstské m

uzeum
JARN

Í D
RÁTO

VÁN
Í

výtvarná dílna při výstavě Řem
esla Polabí

sobota 23. 3. | 19.00 hod. | Kulturní dům
M

ATU
RITN

Í PLES SO
Š A SO

U
 ČELÁKO

VICE
neděle 24. 3. | 13.30–16.30 hod. | M

ěstské m
uzeum

V
ÝRO

BA D
ŘEVĚN

ÉH
O

 ŠPERKU
 SE ZLATÍČKY

výtvarná dílna při výstavě Řem
esla Polabí

pátek 29. 3. | 13.00–17.00 hod. | M
ěstská knihovna

H
RAVÉ O

D
PO

LED
N

E S AN
D

ERSEN
EM

pátek 29. 3. | 14.00–16.15 hod. | M
ěstské m

uzeum
ČELÁKO

VICEM
I ZN

Á
M

ÝM
I I N

EZN
Á

M
ÝM

I
kom

entovaná vycházka

sobota 30. 3. | 10.15 hod. | hřiště U
 H

ájku
FO

TBALO
VÉ U

TKÁN
Í

sobota 30. 3. | 13.30–16.30 hod. | M
ěstské m

uzeum
JARN

Í V
YŘEZÁVÁN

Í Z TO
PO

LO
VÉ KŮ

RY
výtvarná dílna při výstavě Řem

esla Polabí

sobota 30. 3. | 20.00 hod. | Kulturní dům
M

A
ŠKARN

Í PLES
sobota 30. 3. | 21.00 hod. | Irish M

usic Pub
RAIN

 + D
AN

G
AR SIX

neděle 31. 3. | 14.00 hod. | start u sokolovny
V

ÝPRAVA ZA ČELÁKO
VICKÝM

I U
PÍRY

neděle 31. 3. | 15.00 hod. | Kulturní dům
KARN

EVAL S KREJČÍKEM
 H

O
N

ZO
U

pořad pro děti, vstupné: 70 Kč děti, 100 Kč dospělí

D
U

BEN
pondělí 1. 4. | 8.15 hod. | Kulturní dům
KO

U
ZELN

Á PLAN
ETA

prom
ítání pro školy

úterý 2. 4. | 9.30 hod. | Kulturní dům
VELIKO

N
O

ČN
Í KRÁLO

VSTVÍ
Pořad pro M

Š a volně příchozí, vstupné: 50 Kč.

čtvrtek 4. 4. | 20.00 hod. | Kulturní dům
VLAD

IM
ÍR M

IŠÍK A ETC + TRIO
 VLAD

IM
ÍR M

ERTA – JAN
 H

RU
BÝ – 

O
N

D
ŘEJ FEN

CL
bigbeatový dvojkoncert, vstupné: 300 Kč

pátek 5. 4. | 20.30 hod. | Irish M
usic Pub

ZN
O

U
ZECTN

O
ST

sobota 6. – pondělí 22. 4. | M
ěstské m

uzeum
N

EPÁLSKÁ „H
O

RA D
U

CH
A“

Výstava fotografií Petra Vodáka přístupná ve výstavní síni m
uzea denně 

9.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.
V sobotu 6. 4. od 10.00 hod. vernisáž výstavy.

sobota 6. 4. | 21.00 hod. | Irish M
usic Pub

TH
E YESTERTO

N
ES AN

D
 LYN

D
O

N
 TO

W
N

čtvrtek 11. 4. | 19.00 hod. | Kulturní dům
N

EZM
AŘI

koncert a křest Velkého zpěvníku skupiny N
ezm

aři, vstupné: 250 Kč

pátek 12. 4. | 21.00 hod. | Irish M
usic Pub

JIM
IBAN

D
koncert

sobota 13. 4. | 9.00 hod.
O

D
EM

YKÁN
Í LESA

 – V
YCH

Á
ZK

A
 S H

O
U

BA
ŘI PO

 O
KO

LÍ
sobota 13. 4. | 9.00–11.00 hod. | start na nám

ěstí 5. května 
VEJŠLAP JARN

ÍM
 PO

LABÍM
startovné: 50 Kč, děti do 6 let zdarm

a, cíl areál loděnice V N
edaninách

sobota 13. 4. | 19.00 hod. | Kulturní dům
PRAV

Ý D
O

M
ÁCÍ PLES

H
raje G

urm
ania band, vstupné: 250 Kč.

sobota 13. 4. | 21.00 hod. | Irish M
usic Pub

ZPĚVÁČCI SO
KO

LO
V

neděle 14. 4. | 15.00 hod. | Kulturní dům
PAT A M

AT
pořad pro děti, vstupné: 160–200 Kč

pondělí 15. 4. | 18.30 hod. | M
ěstská knihovna

AU
STRALSKÉ KVĚTO

VÉ ESEN
CE – SÍLA PŘÍRO

D
Y

Přednáška Terezy H
irth o tom

, jak úspěšně léčit současné zdravotní potíže.

středa 17. 4. | 19.00 hod. | M
ěstské m

uzeum
JARO

SLAV JEŽEK VĚČN
Ě ŽIV

Ý
Kom

ponovaný hudební pořad s průvodním
 slovem

 Zdeny Zvěřinové.

čtvrtek 18. – pondělí 22. 4. | Čelákovice – Jiřina
VELIKO

N
O

ČN
Í ŘEH

TÁN
Í

čtvrtek 18. – pondělí 22. 4. | Sedlčánky
ŘEH

TÁN
Í A PO

M
LÁ

ZKA

sobota 20. 4. | 9.00–13.00 hod. | nám
ěstí 5. května

VESELÉ VELIKO
N

O
CE

Folklórní soubory, divadlo, velikonoční návody s M
D

D
M

 Čelákovice, 
farm

ářský trh, m
alá výstava drobného zvířectva.

sobota 20. 4. | 21.00 hod. | Irish M
usic Pub

Q
W

IL

neděle 21. 4. | 8.00–11.00 hod. | Kostelní 22, vchod z ulice U
 Kovárny

PRO
D

EJN
Í BU

RZA
především

 akva-tera, s m
ožností využít chovatelské poradny

pondělí 22. 4. | 17.00 hod. | H
usův sbor

VELIKO
N

O
ČN

Í ALLELU
JA

koncert sopranistky D
any Krausové a instrum

entálně-vokálního souboru SoliD
eo

pátek 26. 4. | 9.00–12.00 hod. | nám
ěstí 5. května

D
EN

 ZEM
Ě

Pořádá m
ěsto Čelákovice ve spolupráci s M

D
D

M
 Čelákovice.

pátek 26. 4. | 14.00–16.15 hod. | M
ěstské m

uzeum
ČELÁKO

VICEM
I ZN

Á
M

ÝM
I I N

EZN
Á

M
ÝM

I
kom

entovaná vycházka

sobota 27. 4. – neděle 19. 5. | M
ěstské m
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