
m ě s t a  Č e l á k o v i c

Nejkrásnější nádraží ČR str. 3
V celostátní soutěži Nejkrásnější nádraží ČR 
2019 skončilo čelákovické nádraží na krásném 
2. místě. V Senátu Parlamentu ČR převzali oce-
nění z rukou senátora Miroslava Nenutila a her-
ce Otakara Brouska starosta Josef Pátek a mís-
tostarosta I Petr Studnička.

Regulace pyrotechniky ve městě str. 5
Na návrh radního Marka Skalického schválili 
zastupitelé města obecně závaznou vyhlášku 
regulující používání zábavní pyrotechniky v Če-
lákovicích v období od 1. prosince do 6. ledna 
s výjimkou 31. prosince a 1. ledna.

Nový jízdní řád 2020 str. 7
Od 15. prosince začne platit jak v železniční, 
tak v autobusové dopravě nový jízdní řád 2020. 
Města Čelákovic se nedotýkají žádné zásadní 
změny oproti současnému stavu.
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Přejeme všem občanům města klidné prožití  
vánočních svátků v kruhu rodiny, radost,  
třpyt a jiskru štěstí v očích, pevné zdraví  

a úspěšný nový rok na klidné vlně inspirace. 
Josef Pátek, starosta Petr Studnička, místostarosta I
Nikola Ottl, místostarostka II Miroslav Opa, místostarosta III

Adventní vystoupení žáků čelákovické ZUŠ Jana Zacha v sobotu 30. listopadu na 23. městské slavnosti. Foto: Jiří Suchý
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úvodník

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
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 úvodník

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

Respondeo, o. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

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

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

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

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

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET

SEPARUJTE TYTO PLASTY
A NÁPOJOVÉ KARTONY VE ŽLUTÝCH

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

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

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

tel.: 326 992 682

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

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA ČELÁKOVIC
NABÍDKA SLUŽEB

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

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

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

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

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

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

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

V pátek 23. prosince 2016 
NENÍ na Městském úřadě 

v Čelákovicích ÚŘEDNÍ DEN.

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

KATALOG místních
podniků, firem, 

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

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

Veselé Vánoce  
a šťastný nový rok 

2020!
Vážené dámy, vážení pánové,
ve sváteční neděli 17. listopadu vyvrcholily osla-
vy 30 let svobody v Čelákovicích. Během dne 
převzali dar v podobě skleněné plastiky spolu 
s pamětním listem zakladatelé Občanského fóra 
v Čelákovicích v Síni Jana Zacha v Městském 
muzeu. Zde byla rovněž odhalena pamětní des-
ka na ohradní zdi tvrze. Druhá pamětní deska 
byla umístěna na budovu sousedící s radnicí na 
náměstí 5. května, a to obětem nesvobody v le-
tech 1948–1989. Jejich autorem je akademický 
sochař, malíř a medailér Jakub Vlček z Vraclavi. 
Slavnostně byla pokřtěna i kniha „V naději. Pře-
lomové roky 1989 a 1990 v Čelákovicích“, na 
jejímž zpracování se podílel osmičlenný autor-
ský kolektiv. Celý den vyvrcholil ve večerních 
hodinách v Kulturním domě. Zde byl promítnut 
dvacetiminutový dokument popisující událos-
ti v našem městě před 30 lety a uskutečnil se 
dvojkoncert skupin Ondřej Fencl trio a Spirituál 
kvintet. 
Za město Čelákovice jsme byli pozváni na osla-
vu 25 let existence Gymnázia Čelákovice, které 
připravilo i imatrikulaci nových žáků. Paní ředi-
telce, pedagogickému sboru i nepedagogickým 
pracovníkům přejeme mnoho úspěchů v jejich 
práci a věříme, že i nadále bude bezproblémová 
spolupráce mezi městem, školou a  jejím zřizo-
vatelem, kterým je Středočeský kraj.
V sobotu 30. listopadu se konal již 23. ročník 
Zahájení adventního času ve městě s bohatým 
kulturně-společenským programem. Základní 
škola v Kostelní ulici si připomněla 130. výročí 
své existence. Potěšitelná je i tradice rozsvícení 
vánočních stromů v místních částech Sedlčán-
ky s Císařskou Kuchyní a v Záluží, které pro-
běhlo v pátek 29. listopadu. 
Věřím, že si užijete prosincové akce v Čelákovi-
cích. V úterý 10. prosince se koná Vánoční kon-
cert města Čelákovic, na němž tradičně účin-
kuje Orchestr Bohumíra Hanžlíka, uskuteční se 
i tři vánoční koncerty v Městském muzeu. Měs-
to Čelákovice hostí letos rovněž koncerty ve 
dnech 12. a 13. prosince v rámci projektu pod-
pořeného Mezinárodním visegrádským fondem.
Přeji všem čtenářům Zpravodaje a občanům 
i návštěvníkům našeho města veselé svátky 
vánoční a úspěšný vstup do nového roku 2020. 
Lednové vydání Zpravodaje a brožura, jejíž 
součástí je přehled akcí v Čelákovicích pro rok 
2020, budou do poštovních schránek distribuo-
vány po 8. lednu. 

Petr Studnička, místostarosta I

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

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 
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V úterý 12. listopadu bylo zahájeno v Senátu 
Parlamentu ČR již po třinácté slavnostní vy-
hlášení výsledků soutěže o titul Nejkrásnější 
nádraží České republiky. Soutěž probíhá pod 
záštitou předsedy Stálé komise Senátu pro 
rozvoj venkova Miroslava Nenutila a děkana 
fakulty dopravní ČVUT v Praze Pavla Hrube-
še. Zmodernizovaná železniční stanice Čelá-
kovice s výpravní budovou skončila celkově 
na 2. místě.

Letos veřejnost navrhla na titul Nejkrásnější ná-
draží ČR celkem 67 stanic. Do finále postoupily 
Božejovice, Čeladná, Čelákovice, Frýdlant nad 
Ostravicí, Harrachov, Kouty nad Desnou, Kyn-
šperk nad Ohří, Rozsochy, Slezské Rudoltice 
a Železná Ruda-Alžbětín. Vítěze z nich opět vo-
lila veřejnost. Celkem bylo přijato 11 457 plat-
ných hlasů, 10 195 na webu a 1 262 z hlasova-
cích archů. 
Nejkrásnějším nádražím roku 2019 se staly 
Rozsochy v Kraji Vysočina s celkovým počtem 
2 578 platných hlasů. Stříbro získaly Čelákovice 
s 1 882 hlasy a bronz Slezské Rudoltice s 1 758 
hlasy. Cenu generálního ředitele Správy želez-
niční dopravní cesty převzala stanice Karlštejn.
Pořadatelé udělili Cenu souznění za spoluprá-

ci a výjimečné počiny při obnově nebo provozu 
objektů. Obdržely ji zastávka Černošice a stanice 
Nižbor a Podbořany. „Převod nádraží na Správu 
železniční dopravní cesty spustil nebývalou vlnu 
rekonstrukcí. Těší nás sledovat, že se v řadě pří-
padů daří tyto rekonstrukce provádět se zapoje-
ním obcí a projektovat i přes stále přísnější normy 

SOUTĚŽ NEJKRÁSNĚJŠÍ NÁDRAŽÍ ČR 2019

Ocenění převzali v Senátu Parlamentu ČR zástupci vedení města Čelákovic z rukou herce Otakara Brouska. Zdroj: 
Asociace Entente Florale CZ – Souznění

Žáci a učitelé reprezentovali Základní uměleckou školu Jana Zacha v Polsku

Ve dnech 7.–10. listopadu se uskutečnilo 
v pořadí třetí zahraniční koncertní turné žáků 
a učitelů Základní umělecké školy Jana Za-
cha, kteří zavítali do oblasti polského Slez-
ska. Během čtyřdenního pobytu se usku-
tečnily dva koncerty, a to v polském městě 
Myslowice.

Žáky Tomáše Bodláka, Kristýnu Dohnálkovou, 
Elišku Gabrielovou, Šimona Gabriela, Marii Rý-
dlovou, Markétu Osičkovou a Romana Tomla 
doprovodili pedagogové Viktorije Hanžlíková 
Krafová, Jan Bláha, Šárka Gabrielová, Agnie-
szka Sciazsko a Ladislava Šťastná. Diváci kvi-

tovali výběr skladeb a velkým potleskem ocenili 
především píseň Hail Holy Queen. Všichni žáci 
ze států Visegrádské skupiny, tedy z Česka, 
Slovenska, Maďarska a hostitelského Polska, 
předvedli vynikající výkony.
V rámci doprovodného programu navštívili vy-
braní žáci a pedagogové koncert v katovickém 
koncertním sálu, který má jednu z nejlepších 
akustik ve střední Evropě. Připravena byla i ná-
vštěva Ústředního muzea hasičství v Myslowi-
cích a návštěva bývalého uhelného dolu v hor-
noslezském městě Zabrze.
Projekt č. 21830319 „V4x4 in music education“ 
podpořený Mezinárodním visegrádským fondem 

Po koncertu následovalo společné fotografování žáků a pedagogů z hostitelského Polska se zástupci Základní umělecké školy Jana Zacha a vedení města Čelákovic. Zdroj: 
Urzad Miasta Myslowice

vyvrcholí v České republice v Čelákovicích, kde 
se oba koncerty uskuteční v Kulturním domě 
od 19 hodin. Ve čtvrtek 12. prosince vystoupí 
žáci ze všech čtyř států Visegrádské skupiny se 
svými pedagogy, slavnostní závěrečný koncert 
s Orchestrem Bohumíra Hanžlíka a žáky Základ-
ní umělecké školy Jana Zacha proběhne v pátek 
13. prosince. Na obě kulturní akce je veřejnost 
srdečně zvána! Doprovodný kulturně-společen-
ský program stráví žáci se svými pedagogy v Če-
lákovicích a v Praze. Realizace projektu probíhá 
v období od 15. února 2019 do 14. února 2020.

Josef Pátek, starosta,
Petr Studnička, místostarosta I

s maximálním citem – výsledkem jsou další krás-
ná nádraží pro nás, cestující. Věříme, že celkově 
lepší stav nádraží bude motivovat všechny zú-
častněné k další péči o ně,“ uvedl Zdeněk Michl, 
předseda spolupořadatele, spolku ŽelPage.

Josef Pátek, starosta,
Petr Studnička, místostarosta I
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o čem jednali zastupitelé a radní města

Prodej obecních bytů v Milovicích
Zastupitelstvo města schválilo v souladu s pra-
vidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice vymezených 
v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 
621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný ne-
bytový prostor, prodej níže uvedených bytových 
jednotek:
č. 501/20; 501/16.

Finanční záležitosti
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opat-
ření – změnu rozpočtu města Čelákovic 2019 
č. 12.

Změny ve výboru ZM
Zastupitelé vzali na vědomí rezignaci Romana 
Štěrby na členství v kontrolním výboru Zastu-
pitelstva města Čelákovic ke dni 22. 10. 2019 
a zvolili novým členem tohoto výboru Jana Pro-
kůpka.

Výběr z usnesení ZM č. 8/2019.

Finanční záležitosti
Rada města vzala na vědomí rozpočtová opat-
ření – přesuny mezi položkami v rámci para-
grafů 3399, 3429, 5311, 5512 a 6171 rozpisu 
rozpočtu města 2019 provedené k 30. 9. 2019 
a schválila změnu rozpočtu č. 13.

Dotace města
Rada města stanovila odvod z dotace města 
za porušení rozpočtové kázně SPMP ČR, po-
bočný spolek Brandýs nad Labem, a to ve výši 
6 700 Kč.
Dále rozhodla o poskytnutí individuální dotace 
žadateli – fyzické osobě P. J., 15 000 Kč – na 
náklady spojené s pořádáním „Regionální-
ho přeboru školních družstev v šachu“ dne 
28. 11. 2019 v Čelákovicích, a schválila uzavření 
příslušné veřejnoprávní smluvy (SML/2019/277/
DI-SPP12).

Pacht pozemků
Rada města schválila záměr pachtu pozemků 
v k. ú. Čelákovice, Sedlčánky, Záluží u Čeláko-
vic – a obci Čelákovice, v k. ú. Mochov a obci 
Mochov, v k. ú. Nehvizdy a obci Nehvizdy, 
v k. ú. Mstětice a obci Zeleneč na dobu 5 let 
a za cenu minimálně 6 000 Kč/ha a rok.
Na jeho základě následně schválila jako pro 
město nejvhodnější nabídku uchazeče ZEMOS-
-AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní, 
a. s., a uzavření příslušné pachtovní smlouvy 
mezi městem Čelákovice jako propachtovate-
lem pozemků a ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY 
zemědělská a obchodní, a. s., jako pachtýřem 
za cenu 6 500 Kč/ha a rok, což celkem činí 
292 149 Kč/rok.

Záměry pronájmů pozemků
Radní schválili záměry pronájmů ideálních ¼ 
pozemků st. p. č. 1778–1786 v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice za minimální cenu 60 Kč/m² 
a rok.

Údržba objektů škol
Rada města schválila uzavření a texty smluv 
o dílo se zhotoviteli: BF Stavitelství, s. r. o., na 

plnění veřejné zakázky malého rozsahu s ná-
zvem „ČELÁKOVICE – realizace nových nátěrů 
dřevěného podbití v MŠ Čelákovice, Přístavní 
333, p. o.“ v ceně 384 917,94 Kč včetně DPH 
a Euroservis budov, s. r. o., na plnění veřejné za-
kázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE 
– oprava střechy ZŠ Čelákovice, J. A. Komenské-
ho 414, p. o.“ v ceně 370 875 Kč včetně DPH.

Pronájem obecních bytů
Radní schválili Zásady pronajímání bytů v ma-
jetku města Čelákovic s účinností od 1. 1. 2020.

Městská výsadba
Rada města schválila uzavření a texty smluv 
o dílo se zhotoviteli zakázek malého rozsahu: 
Michalem Stejným na realizaci zakázky „Vý-
sadby v ul. Strojařská 2019“ v ceně 169 763 Kč 
včetně DPH a Danielem Herainem na realizaci 
zakázky „Výsadby na 4 lokalitách 2019“ v ceně 
150 194,88 Kč včetně DPH.

Vodovod a kanalizace v ulici Bratří Čapků
Rada města schválila postup zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKO-
VICE – Obnova vodovodu a kanalizace v ulici 
Bratří Čapků“ dle ustanovení čl. 3 odst. 1 Směr-
nice č. I/11/2018 k zadání veřejných zakázek 
malého rozsahu. Následně schválila uzavření 
a text smlouvy o dílo s 1. SčV, a. s., jako zho-
tovitelem na plnění této veřejné zakázky v ceně 
7 219 354,89 Kč včetně DPH.

Záluží
Rada města schválila uzavření a text smlouvy 
o dílo se zhotovitelem Vodohospodářský roz-
voj a výstavba, a. s., na plnění veřejné zakáz-
ky malého rozsahu s názvem „ATS pro Čelá-
kovice – Záluží a propojení vodovodu“ v ceně 
447 700 Kč včetně DPH.

Cisternová automobilová stříkačka
Radní schválili zadávací dokumentaci podlimitní 
veřejné zakázky na dodávku s názvem „Pořízení 
CAS 20 S2Z pro hasičský sbor Čelákovice“.

Kotelny
Rada města schválila uzavření a texty smluv 
o dílo se zhotovitelem veřejných zakázek ma-
lého rozsahu RTCH Consult, s. r. o., na plnění 
zakázek s názvem „ČELÁKOVICE – Vypracová-
ní PD – obnova technologie kotelny K32“ v ceně 
208 120 Kč včetně DPH a „ČELÁKOVICE – Vy-
pracování PD – obnova technologie kotelny 
K622“ v ceně 272 250 Kč včetně DPH.

Prodej obecních bytů v Milovicích
Rada města schválila v souladu s pravidly po-
stupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 
Čelákovice v obci Milovice vymezených v do-
mech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, 
jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový 
prostor, záměry na prodej za minimální částky 
bytových jednotek:
č. 501/3 – 1 845 800 Kč;
č. 501/8 – 1 115 400 Kč;
č. 501/17 – 1 115 400 Kč;
č. 501/18 – 1 933 800 Kč;
č. 501/22 – 1 923 900 Kč;
č. 501/24 – 1 933 800 Kč;

č. 501/25 – 1 817 200 Kč;
č. 501/28 – 1 818 300 Kč;
č. 501/29 – 1 139 600 Kč;
č. 501/31 – 1 818 300 Kč;
č. 501/36 – 1 950 300 Kč;
č. 501/37 – 1 818 300 Kč;
č. 501/40 – 1 818 300 Kč;
č. 501/44 – 1 139 600 Kč;
č. 501/46 – 1 818 300 Kč;
č. 501/47 – 1 139 600 Kč;
č. 501/48 – 1 950 300 Kč;
č. 502/12 – 1 928 300 Kč;
č. 502/14 – 1 125 300 Kč;
č. 502/17 – 1 125 300 Kč;
č. 502/25 – 1 799 600 Kč;
č. 502/27 – 1 977 800 Kč;
č. 502/31 – 1 789 700 Kč;
č. 502/43 – 1 789 700 Kč;
č. 606/13 – 1 951 400 Kč;
č. 606/16 – 1 951 400 Kč;
č. 606/17 – 1 425 600 Kč;
č. 606/21 – 1 835 900 Kč;
č. 606/25 – 1 716 000 Kč;
č. 606/29 – 1 425 600 Kč;
č. 606/30 – 1 951 400 Kč;
č. 606/37 – 1 835 900 Kč;
č. 606/39 – 1 951 400 Kč;
č. 606/40 – 1 835 900 Kč;
č. 606/41 – 1 425 600 Kč;
č. 606/42 – 1 951 400 Kč;
č. 606/44 – 1 425 600 Kč;
č. 606/47 – 1 425 600 Kč;
č. 621/5 – 3 313 500 Kč;
č. 621/6 – 2 465 100 Kč;
č. 621/23 – 3 375 900 Kč;
č. 621/24 – 3 628 900 Kč;
č. 621/30 – 3 628 900 Kč;
č. 621/31 – 2 270 400 Kč;
č. 621/33 – 3 628 900 Kč;
č. 621/36 – 3 447 400 Kč.

Výběr z usnesení RM č. 26–29/2019.
-dv-

Na veřejné zasedání
zastupitelstva města

středa 11. 12. 2019 od 19.00 hod.
v Kulturním domě

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

a na webových stránkách města.

V pondělí 23. prosince 
je na Městském úřadě Čelákovice úřední 

den od 8.00 do 12.00 hod.

Uzávěrka lednového čísla 
(1–2020) Zpravodaje 

je již ve středu 10. 12. 2019.  
Předpokládané vydání pak 8. 1. 2020.

pozvánka

upozornění
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POLABSKÉ
FARMÁŘSKÉ TRHY

Dle sdělení provozovatele trhů  
budou tyto probíhat celý prosinec  

(i v sobotu 28.) a po novém roce opět 
začnou od 18. ledna 2020.

Zastupitelé schválili vyhlášku na regulaci 
pyrotechnicky

Vzhledem k častým stížnostem na používání zábavní pyrotechniky ze strany občanů, které nad-
měrný hluk v předvánočním i svátečním čase ruší, a nemožnosti Městské policie tuto činnost 
sankcionovat, jsem na říjnovém zasedání Zastupitelstva předložil ke schválení Obecně závaznou 
vyhlášku E 4/2019 města Čelákovic k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na ve-
řejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky.
Tato vyhláška byla drtivou většinou hlasů přítomných zastupitelů schválena, a tak zákaz používání 
zábavní pyrotechniky na veřejných prostranstvích v období od 1. prosince do 6. ledna, vyjma dvou 
dní – 31. prosince a 1. ledna, vešla v platnost. V případě použití zábavní pyrotechniky se ve výše 
uvedené době na území Čelákovic, Záluží i Sedlčánek jedná o přestupek, a tak se každý vystavuje 
postihu ze strany Městské policie.
Adventní období a dobu těsně poadventní, tedy vánoční, považuji za období nejen radostného oče-
kávání, vrcholící příchodem Ježíše Krista, ale také za dobu klidu, přemýšlení, kajícnosti a rozjímání. 
Proto rušení tohoto hezkého duchovního období dělbuchy, petardami či světlicemi nepovažuji roz-
hodně za vhodné… vyjma přelomu roku, ke kterému pyrotechnika samozřejmě patří.
Obecně závazná vyhláška E4/2019 je v plném znění k dispozici na webových stránkách města.

Marek Skalický, radní

pronájem obecního bytu

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

NA STRÁNI Č. P. 1629, BYT Č. 15, ČELÁKOVICE
Byt č. 15 o velikosti 4+1 o celkové ploše 
93,94 m² (započitatelná plocha 89,61 m² – sklep 
a lodžie jsou započteny ½ plochy), sestávají-
cí z těchto prostor: 1. pokoj 7,92 m², 2. pokoj 
12,42 m², 3. pokoj 13,16 m², 4. pokoj 23,20 m², 
kuchyň 5,04 m², předsíň 15,04 m², koupel-
na 2,80 m², WC 0,93 m², šatna 4,76 m², sklep 
2,40 m², lodžie 6,27 m².
Byt je situovaný v 8. podlaží dvouvchodového 
osmipodlažního panelového domu s rovnou 
střechou. Vytápění a dodávka teplé vody jsou 
zajištěny ze systému CZT.
Výše nájemného je minimálně 13 442 Kč měsíč-
ně (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: Pronájem 
bytu č. 15, Na Stráni č. p. 1629, Čelákovice.

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

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

Závazný a konečný termín pro předložení 
nabídek od případných zájemců je: 
pátek 3. ledna 2020 do 10.00 hod. v podatel-
ně MěÚ Čelákovice.

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

Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v pří-
padě zjevně spekulativního vývoje řízení.

střípky z činnosti  
městské policie

V případě potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

Muž oznámil, že v obchodě dostal falešnou 
bankovku. Měla ale všechny ochranné prvky 
a nevypadala jako padělek, kromě světlejší bar-
vy v určitém místě. Šlo o vzácnou sérii A z roku 
1993, jejíž platnost skončila v roce 2007, lze ji 
vyměnit v ČNB, nebo prodat sběrateli za vyš-
ší než nominální cenu. Ze služebny MP odešel 
muž s lepší náladou.

MP řešila případ papouška, jenž zalétl do skladu 
místního hypermarketu. Hlídce se ho po půlho-
dině podařilo pomocí sítě odchytit. Informace 
byla zveřejněna na sociálních sítích a večer se 
na služebnu MP dostavil jeho majitel.

Hlídka MP prověřovala na žádost Policie ČR 
oznámení o muži jevícím známky opilosti. 
V uvedené lokalitě se ho podařilo nalézt. Byl to 
cizí státní příslušník a prohlásil, že v Čelákovi-
cích mají tak dobré pivo, až přebral. V evidenci 
PČR nebyl nalezen, a tak mohl odjet taxíkem do 
svého bydliště v Brandýse nad Labem.

Oznámení o sražené mrtvé srně na cyklostezce 
mezi Čelákovicemi a Lázněmi Toušení se ukáza-
lo jako pravdivé. Strážníci informovali zástupce 
mysliveckého sdružení a ten zajistil její likvidaci.
 
V polovině listopadu, po dešti a ranním mrazíku, 
asistovali strážníci u vážných dopravních nehod 
v okolí města. Řidiči nepřizpůsobili rychlost sta-
vu vozovky a byl nutný zásah všech složek IZS, 
neboť vozidla se otočila i přes střechu.

MP řešila oznámení, že poblíž Technických slu-
žeb spadl v noci do hlubokého výkopu člověk. 
Zjistila, že muž do výkopu nespadl, ale že jako 
vášnivý geolog zde zkoumá vrstvy usazenin.

Po oznámení nálezu byl hlodavec osmák sice 
odchycen, ale nezjistilo se, komu patří. Převezli 
ho na služebnu a nález zveřejnili na sociálních 
sítích. Nikdo se neozval, a tak předali hlodavce 
osobě, která o něj projevila zájem.

Koncem října si strážníci MP povšimli kriminálně 
závadových osob, které na náměstí 5. května 
konzumovaly alkohol a chovaly se nevhodně. 
Konzumace alkoholu je na tomto místě zakázá-
na, a proto jim byly uděleny blokové pokuty.

Během posledního měsíce zlikvidovali strážníci 
v pěti případech odhozené injekční stříkačky, 
včetně jehly, po drogově závislých.

Strážníci MP byli informováni o tom, že nějaký 
muž a žena budí veřejné pohoršení a ruší noční 
klid. Přes výzvy ke klidu jejich hlučné chování 
pokračovalo. Strážníci muže vyzvali k proká-
zání totožnosti, on to razantně odmítl, nadával 
a strážníky napadal. Ti použili donucovací pro-
středky a přivolali hlídku PČR.
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Otázka  

????

Čelákovice jsou městem, ve kterém se snoubí 
dynamika moderního rezidenčního sídla 
s tradiční zástavbou a typickou polabskou 
krajinou. Moderní sportovní hala, kterou 
Čelákovice bezesporu potřebují, naproti tomu 
představuje významný objekt, který nebu-
de jednoduché vkusně a zároveň prakticky 
začlenit do stávající zástavby. 
Pokud bychom se na město podívali z ptačí 
perspektivy, je lokalita obchodní zóny poblíž 
Tesca prakticky jediným místem, kde by 
sportovní hala svými rozměry nepůsobila 
rušivě vzhledem k okolní zástavbě, přírodě 
a krajinnému rázu. 
Nespornou výhodou dané oblasti je rovněž 
existence již vybudované infrastruktury, tedy 
parkovacích kapacit, dostatečného prostoru 
pro nerušené a nerušivé parkování autobu-
sů v případě větší sportovní akce a zároveň 
snadná obslužnost linkovými autobusy.
Umístěním sportovní haly do dané lokality 
bychom ji také udrželi v přijatelné vzdálenosti 
pro pěší obsluhu. Ze středu města se lze do 
dané lokality pohodlně dostat pěšky asi za 
15 minut.

Miroslav Opa, zastupitel

Zastupitelé zvolení za PRO Č se k tématu 
nevyjádřili.

Naše město plné sportovních klubů a aktiv-
ních sportovců si rozhodně zaslouží důstoj-
nou sportovní halu. To, že naše děti i do-
spělí nemohou hrát zápasy ve svém městě 
a mnohdy zde ani nemohou trénovat, rozvoji 
sportu jistě neprospívá. Možností, kde by 
mohla hala stát, není mnoho. Pro obchodní 
zónu hovoří snadná dostupnost autem, do-
stupné parkovací plochy a také, že sem velká 
stavba snadno zapadne. Samozřejmě jsou 
tu i nevýhody, jako větší vzdálenost od škol 
a rušná silnice. Podle mně bychom dnes asi 
těžko našli lepší umístění na území města při 
zvážení všech kladných a záporných aspektů. 
Nicméně jsou i jiné varianty, které byly detail-
ně posuzovány, ale žádná z nich neměla tolik 
plusů jako tato varianta. Pro nás je důležité, 
aby se našla společná vůle a vhodná cesta, 
jak pro naše sportovce a jejich příznivce halu 
co nejdříve zrealizovat. Uděláme pro to maxi-
mum, co je v našich silách a možnostech.

Martin Bajer, zastupitel

Proč by sportovní hala (ne)měla stát v obchodní zóně  
poblíž Tesco?

ODS ANO 2011PRO Č

V souladu s pravidly rubriky Zastupitelská aréna položila otázku volební strana PRO Č.

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Z ROZPOČTU MĚSTA ČELÁKOVIC PRO ROK 2020 
na účel určený žadatelem v žádosti (dále „individuální dotace“) 

I. Úvodní ustanovení
1. Město Čelákovice (dále „poskytovatel“) vyzývá v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákonem 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Če-
lákovic I/7/2019 ze dne 20. 8. 2019, právnické i fyzické osoby (dále „žadatel“), především spolky, působící v oblasti sociálních a preventivních programů, 
ochrany životního prostředí, výchovy, vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových a společensky prospěšných aktivit, které mají sídlo a vykonávají 
činnost na území města Čelákovic, k podávání žádostí o individuální dotaci z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2020, na účel určený žadatelem v žádosti. 

2. Tato výzva není určena pro žadatele o veřejnou podporu v režimu de minimis a vyrovnávací platby za výkon služeb obecného hospodářského zájmu.

II. Podmínky pro poskytování dotací
1. Dotaci lze poskytnout na základě úplné žádosti předepsané poskytovatelem v souladu s § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravi-

dlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic v souladu 
s § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Žádosti o individuální dotaci s účelem podpory celoroční činnosti budou poskytovatelem přijímány v období 
od 16. 12. 2019 do 17. 1. 2020. Ostatní individuální žádosti lze dle čl. 4 odst. 4.4 Zásad pro poskytová-
ní dotací z rozpočtu města Čelákovic I/7/2019 podávat v průběhu celého roku, nejpozději však do 
31. 10. 2020. 

3. Žádosti o individuální dotaci musí být doručeny poštou nebo osobně do podatelny Městského 
úřadu Čelákovice v jednom podepsaném originálu v listinné podobě včetně příloh. 

4. Adresa pro podání: Město Čelákovice, se sídlem Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 
1, 250 88 Čelákovice.

III. Závěrečné ustanovení
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/7/2019, schválené Radou města 
usnesením č. 19/2019/6.4 dne 20. 8. 2019, a formulář žádosti včetně povinných příloh nalez-
nou žadatelé o dotaci na internetových stránkách města Čelákovic www.celakovice.cz.
Výzva k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2020 na účel určený ža-
datelem v žádosti („individuální dotace“) byla schválena Radou města usnesením č. 30/2019/6.2 
dne 26. 11. 2019. Zveřejněno na úřední desce města Čelákovic dne: 3. 12. 2019.

V případě dotazů k vyplnění žádosti kontaktujte pí Janu Pezlovou, odbor školství, 
informacía kultury, tel.: 326 929 109, e-mail: jana.pezlova@celakovice.cz.
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Od 15. prosince platí nový jízdní řád 2020
Od neděle 15. prosince 2019 do soboty 12. prosince 2020 bude platit jízdní řád 2020 v osobní 
železniční a veřejné linkové autobusové dopravě. 

Jízdní řád sestavila Správa železniční dopravní cesty na základě požadavků dopravců a orgánů 
státní správy (Ministerstvo dopravy) v případě dálkové dopravy či krajské samosprávy v přípa-
dě regionální dopravy, přičemž pro dopravní obslužnost Čelákovic jsou stěžejní Středočeský kraj 
a hl. m. Praha. 
Po celou dobu platnosti budou všechny rychlíky (nově pojmenované Hradečan a Krakonoš) v úse-
ku Praha – Nymburk vedeny odklonem mimo žst. Lysá nad Labem. Vlaky (S2, S9, 22) mezi Prahou 
a Čelákovicemi jsou nově zaznamenány na trati 232. Jízdní doba vlaků zůstává stejná a činí mezi 
Čelákovicemi a Prahou Masarykovým nádražím na 27 km dlouhé trase 27, resp. 28 minut. Půl-
hodinový interval vlaků mezi Prahou a Čelákovicemi bude v obou směrech celotýdenně zajištěn 
přibližně od 4.00 hod. do půlnoci. Všechny osobní vlaky obslouží bez výjimky i železniční zastávku 
Čelákovice-Jiřina.

Zdroj: Jízdní řád 2020

Osobní vlaky na trati 074 Čelákovice – Neratovice (S23) mají zajištěn v Čelákovicích přestup na vlaky 
linky S2 ve směru Praha a Kolín. Mezi Čelákovicemi a Brandýsem nad Labem je zajištěn celotýdenně 
60minutový takt. Všechny spoje zastaví i v zastávce Čelákovice zastávka. V nočních hodinách bude 
vlak odjíždět z Čelákovic do Brandýsa nad Labem v 23.55 hod. Poslední vlak z Brandýsa nad Labem 
do Čelákovic bude odjíždět v 22.59 hod.

Zdroj: Jízdní řád 2020

V roce 2019 byla provedena částečná oprava trati v úseku Čelákovice – Brandýs nad Labem. Úsek 
Čelákovice – Lázně Toušeň prošel obnovou naposledy v roce 1976, obdobná obnova v navazujícím 
úseku byla provedena o šest let později.
Na trati 233 Čelákovice – Mochov (S24) bude zachován dosavadní rozsah vlakových spojů, přičemž 
2 páry vlaků budou jezdit v ranní špičce a 4 páry vlaků budou jezdit v odpolední a podvečerní špičce 
pracovních dnů. Na rozdíl od předchozích dvou tratí, na kterých budou provoz zabezpečovat České 
dráhy, bude v tomto úseku zabezpečovat provoz společnost KŽC Doprava.
V jízdních řádech veřejné linkové autobusové dopravy (linky 655, 662, 443, 427) nedochází k zásad-
ním změnám, avšak je třeba počítat s platností výlukových jízdních řádů. 

Středočeský kraj a železnice
Hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová společně s místopředsedou před-
stavenstva Českých drah Radkem Dvořákem a náměstkem generálního ředitele Českých drah pro 
ekonomiku Patrikem Horným podepsali na počátku října letošního roku smlouvu o zajištění drážní 
základní dopravní obslužnosti ve Středočeském kraji na dalších deset let. Dopravce investuje do 
obnovy vozového parku pro Středočeský kraj a Prahu zhruba 1,5 mld. Kč.
Na základě této smlouvy zajistí České dráhy v regionu celkem 15,67 milionu vlakokilometrů ročně 
při průměrné kompenzaci v prvním roce platnosti smlouvy ve výši asi 131 Kč za vlakokilometr, 
tj. asi 2,1 miliardy korun. Ve středních Čechách vypraví dopravce téměř dva tisíce regionálních 
vlaků, tedy čtvrtinu z celkového počtu v celé republice. Postupně bude vylepšen interiér 71 pat-
rových jednotek CityElefant. „Přečalouníme v nich sedadla, doplníme elektrické zásuvky k nabíjení 
drobné elektroniky a do první výrobní série těchto souprav instalujeme vakuové toalety. V letech 
2020 až 2021 do CityElefantů doplníme také Wi-Fi připojení k internetu,“ uvedl zástupce Českých 
drah.
Dopravce se v rámci smlouvy zavázal provozovat na území Středočeského kraje síť vlastních prodej-
ních míst. Celkem bude zajištěn provoz osobních pokladen v 69 tarifních bodech. Pokladny budou 
mimo odbavení v rámci tarifu ČD schopné zároveň odbavit cestující komplexně i v rámci tarifu PID 
a od zavedení i jízdenkami v rámci Státního jednotného tarifu (SJT).

Petr Studnička, místostarosta I

Trať 231
TAM ZPĚT

Pracovní dny
Víkendy

a státní svátky
Pracovní dny

Víkendy
a státní svátky

Čelákovice-Jiřina XX.00, XX.30 XX.00, XX.30 XX.53, XX.23 XX.53, XX.23

Čelákovice XX.03, XX.33 XX.03, XX.33 XX.50, XX.20 XX.50, XX.20

Praha-Vysočany XX.23, XX.53 XX.23, XX.53 XX.30, XX.00 XX.30, XX.00

Praha Mas. n. XX.30, XX.00 XX.30, XX.00 XX.22, XX.52 XX.22, XX.52

Trať 074 TAM ZPĚT

Čelákovice XX.36 XX.17

Čelákovice zast. XX.39 XX.13

Lázně Toušeň XX.44 XX.09

Brandýs n. L. XX.56 XX.59

Upozornění pro majitele 
psů!

Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely 
veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účin-
nost povinnost označovat psy na území Čes-
ké republiky mikročipem.

Připomínáme tedy chovatelům povinnost ne-
chat své psy do konce roku čipovat. Jedná se 
o jednorázový úkon srovnatelný s injekční apli-
kací. Za psa bez označení bude hrozit ve správ-
ním řízení uložení pokuty ve výši až 20 000 Kč. 
Zavedení povinného označení všech psů by 
mělo do budoucna usnadnit identifikaci, zefek-
tivnit monitoring chovů a kontrolu dodržování 
stanovených předpisů chovateli. Bude snažší 
prokázat, kdo je jeho majitelem, což je přínosné 
v případech krádeží psů, v případech, kdy zvíře 
způsobí škodu (např. zaviní dopravní nehodu, 
zraní člověka či „pytlačí“) či se zatoulá.
Více informací najdete na webových stránkách 
Státní veterinární správy ČR www.svscr.cz, kte-
rá publikovala odpovědi na nejčastější otázky 
k tomuto tématu.

Zde krátce v bodech.
n  Povinné očkování psa proti vzteklině bude 

platné od 1. ledna 2020 pouze v případě, že 
je pes označený mikročipem.

n  Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v do-
kladu o očkování psa (pas, očkovací průkaz).

n  Štěňata musí být označena mikročipem nej-
později v době prvního očkování proti vztek-
lině.

n  Psi, kteří mají jasně čitelné tetování provede-
né před 3. červencem 2011, nemusí být ozna-
čeni mikročipem.

n  Označení psů mikročipem provádějí soukromí 
veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykoná-
vat veterinární léčebnou a preventivní činnost.

n  Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 
120–450 Kč a závisí na jeho typu. Další část-
ku si soukromí veterinární lékaři účtují za jeho 
aplikaci. Ceny jsou smluvní.

odbor životního prostředí
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senioři

Sebastian Pakandl, Albert Emil Sedlařík, Tobiáš Kovařík, Jan Kolenský, 
Lukáš Ouhrabka,

Ondřej Pokorný, Sofie Smržová, Lukáš Pávek,

Přivítáni do života byli
v sobotu 30. listopadu 2019

tito noví občánci města Čelákovic

Ela Šuráňová, Adam Bohuslav, Karolína Růtová, Leontýna Tesařová a Štěpán Bulíček.
Foto: Jiří Suchý

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
Nikola Ottl, místostarostka II, 

tel.: 326 929 102, e-mail: nikola.ottl@celakovice.cz,
odbor pro občanské záležitosti

Městského úřadu, tel.: 326 929 118
PC, e-mail: pcpomsen@seznam.cz, tel.: 777 020 721.

Není-li prosinec studený,  
bude příští rok hubený

Tak nám zase končí další rok. Pro někoho byl dobrý a úspěšný, pro něko-
ho až zas tak moc ne. Ale protože my jsme životem ostřílení, něco jsme 
už vydrželi, tak se nebudeme poddávat a zoufat si, že? Máme přeci jeden 
druhého, a kdo nemá druhého, najde si třeba cestu ke svým vrstevníkům 
a přijde mezi nás. Najde si nové přátele a na aktivitách se pobaví a za-
směje. Jedno moudro říká, že den by měl začít tím, že vám někdo řekne, 
že vás má rád. A nejlépe je, když se ráno postavíte před zrcadlo a obrazu 
v něm řeknete „mám tě rád/a“. A je to. Můžeme začít nový den s dobrým 
pocitem, a tím ho přivítat.
Říká se, že něco končí, aby mohlo začít něco nového. A tak nastala doba, 
kterou jsem neplánovala, ale život přináší nové situace. Ke konci roku tedy 
ukončím svou činnost koordinátora seniorských aktivit. Pracovala jsem 
pro vás ráda a bylo mi s vámi dobře.
Novým koordinátorem bude místostaroska Nikola Ottl, která se o vás 
bude jistě dobře starat.
Aktivity, které jsou v běhu, budou nadále pokračovat. Třeba se objeví 
i něco nového.
Přeji vám všem hezké Vánoce a nový rok bez velkých starostí.
Zdraví ať vám slouží a nemusíte být smutní. Mějte se moc hezky a někdy, 
až se potkáme… na shledanou. Anděla Nosková
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Při spalování různých materiálů v domácích topeništích může vznikat vel-
ké množství nebezpečných látek. Unikají do ovzduší, dýcháme je a často 
i nepříjemně zapáchají.
Tvorba emisí znečišťujících látek záleží na typu spalovacího zařízení, způ-
sobu obsluhy a kvalitě údržby zařízení včetně komína – a samozřejmě na 
použitém palivu.

n Čím topit?
Kamna či kotel v domě, bytě, nebo objektu pro rodinnou rekreaci jsou 
podle zákona o ochraně ovzduší stacionárním spalovacím zdrojem a musí 
být provozovány v souladu s ustanoveními tohoto zákona. Provozovatel 
kotle/kamen je povinen spalovat pouze paliva, která splňují požadavky na 
kvalitu paliv a jsou určena výrobcem kotle/kamen.
Za spalování paliv neurčených výrobcem stacionárního zdroje hrozí poku-
ta až 50 000 Kč.
Spalování jakýchkoli odpadů v domácích topeništích je nepřípustné.

n Jak je to s kontrolou?
Podle § 17 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší může obecní úřad obce 
s rozšířenou působností (pro nás Brandýs nad Labem – Stará Boleslav) 
provozovatele zkontrolovat. Nejprve jej písemně upozorní na důvodné 
podezření, že provozovatel porušuje své zákonem stanovené povinnosti 
a poučí jej o těchto povinnostech i o následcích. Druhým krokem je osob-
ní kontrola spalovacího zdroje, jeho příslušenství a používaných paliv.

n Co se stane, když v kamnech hoří například…?
Při spalování v domácích kotlích/kamnech nebývá dosaženo dostatečné 
teploty, dostatečného okysličení a plyny vznikající hořením nejsou nijak 
čištěny. Při tomto nedokonalém hoření vzniká zejména jedovatý oxid uhel-
natý, saze a toxické polycyklické aromatické uhlovodíky. 
Pokud se spalují plasty, které navíc často obsahují změkčovadla, barviva a sta-
bilizátory, někdy i těžké kovy, vzniká mnoho škodlivých látek (jako např. di-
oxiny, fosgen, kyanovodík, vinylchlorid, monostyreny, benzo(a)pyren a další).

Při spalování barevných letáků se uvolňují těžké kovy, které bývají obsaže-
ny v tiskařských barvách.
Při spalování dřevotřísky se do ovzduší dostávají silně dráždivé fenoly. 
A tak bychom mohli pokračovat dále. Není lepší odpad třídit, nebo ještě 
lépe, předcházet jeho vzniku?
Pro úplnost ještě zmiňme spalování listí a dalšího rostlinného materiálu ze 
zahrad – podle § 16 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší je povoleno v ote-
vřeném ohništi spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné che-
mickými látkami. Při spalování jiných materiálů hrozí pokuta až 50 000 Kč. 
Biologický odpad rostlinného původu je proto lepší hodit do hnědých bio-
popelnic nebo kontejnerů anebo odevzdat na sběrném dvoře.
Zdroj: zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů; https://ekolist.cz/; https://www.veronica.cz/; https://energetika.
tzb-info.cz.

Lenka Rašínová, vedoucí odboru životního prostředí

Topte s ohledem na zdraví své i svých sousedů

NETRADIČNÍ OMALOVÁNKA

Vybarvěte jednotlivá políčka podle této barevné nápovědy.  
Co myslíte, že se vám objeví?
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Město Čelákovice  
a územní plánování

Územní plánování je trvalá, soustavná a komplexní činnost orgánů územního plánování 
a stavebních úřadů. Územní plánování řeší funkční využití území a zásady jeho uspořádání. 
Chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, archi-
tektonického a archeologického dědictví. S ohledem na ochranu krajiny dbá na hospodárné 
využívání zastavěného území. Územní plánování usiluje o dosažení souladu veřejných a sou-
kromých zájmů.

a vydává pro celé území obce a musí být v sou-
ladu se Zásadami územního rozvoje příslušného 
kraje a Politikou územního rozvoje ČR. Územní 
plán se vydává formou opatření obecné povahy 
podle správního řádu.

Město Čelákovice a platný Územní plán sí-
delního útvaru Čelákovice
Město Čelákovice má platný Územní plán sídel-
ního útvaru (dále též „ÚPSÚ“), který byl schvá-
len usnesením Zastupitelstva města č. 22/94 
ze dne 19. 9. 1994, jehož závazná část byla 
vydána obecně závaznou vyhláškou města Če-
lákovic. Tento je změněn změnou č. 1 schvá-
lenou usnesením Zastupitelstva města ze dne 
15. 12. 2004, jejíž závazná část byla vydána 

Hlavním cílem územního plánování je vytvářet 
předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný roz-
voj území, jehož podstatou je vyvážený vztah 
mezi životním prostředím, hospodářským roz-
vojem a soudržností společenství obyvatel. 
Územní plánování je nástrojem státní správy pro 
racionální rozvoj určitého území. Územní pláno-
vání v České republice je legislativně upraveno 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánová-
ní a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, dalšími zákony a vyhláš-
kami. Legislativní úprava sleduje hlavní úkoly 
územního plánování a vytváří nástroje k jejich 
dosažení.
Územní plán patří mezi nejdůležitější dlouhodo-
bé nástroje ovlivňující rozvoj obce. Pořizuje se 

obecně závaznou vyhláškou. Dále byl změněn 
změnou č. 2, schválenou usnesením Zastupitel-
stva města ze dne 15. 4. 2009, která byla vydána 
opatřením obecné povahy, jež nabylo účinnosti 
dne 3. 6. 2009. Dne 8. 10. 2009 nabylo účinnosti 
opatření obecné povahy – Změna č. 3 ÚPSÚ, 
která byla schválena usnesením Zastupitelstva 
města ze dne 16. 9. 2009. Pořizování změny č. 4 
ÚPSÚ bylo schváleno usnesením Zastupitelstva 
města ze dne 9. 9. 2015 a následně 16. 12. 2015 
rozhodlo Zastupitelstvo města svým usnesením 
o ukončení pořízení této změny. Pořízení změ-
ny č. 5 ÚPSÚ schválilo Zastupitelstvo měs-
ta z vlastního podnětu zkráceným postupem 
usnesením ze dne 23. 10. 2019.
Město Čelákovice má platný ÚPSÚ schválený 
v roce 1994. Podle stavebního zákona je nutné 
provést úpravy a doplnění zastaralých územ-
ních plánů podle aktuální právní normy nejpoz-
ději do roku 2022.

Pořízení nového Územního plánu Čelákovic
Pořízení nového Územního plánu je velice slo-
žitý proces popsaný zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (sta-
vební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení Územ-
ního plánu Čelákovic na svém zasedání dne 
29. 2. 2012. Podkladem pro zpracování návrhu 
zadání jsou zejména územně analytické podkla-
dy a doplňující průzkumy a rozbory.
V roce 2012 proběhlo výběrové řízení na poři-
zovatele územního plánu, tedy na subjekt, který 
ve spolupráci s městem zajistí projednání územ-
ního plánu a z hlediska své odbornosti dohlíží 
na práci zpracovatele a dodržování veškerých 
platných právních předpisů. Jako pro město 
nejvhodnější byla vyhodnocena a Radou měs-
ta schválena nabídka firmy PRISVICH, s. r. o., 
Davle. 
Výkonnému pořizovateli územního plánu byly 
začátkem ledna 2013 předány všechny archivo-
vané žádosti o změnu územního plánu. V roce 
2013 rozhodla Rada města o výběru nejvhod-
nějšího zpracovatele územního plánu formou 
urbanistické soutěže o návrh. Hlavní výhodou 
tohoto postupu je možnost hodnocení nabídek 
v první řadě podle kvality předložených návrhů 
a teprve v „druhém kole“, tedy v jednacím říze-
ní bez uveřejnění, do kterého postupují pouze 
uchazeči ocenění odbornou porotou v předcho-
zím kole, záleží na nabídkové ceně. Zpracova-
telkou se stala Jitka Fikarová se svým týmem. 
Zastupitelem určeným k pořízení územního plá-
nu byl stanoven Petr Studnička. 
Na základě zpracovaných Doplňujících průzku-
mů a rozborů, které jsou podkladem pro zpra-
cování Územního plánu Čelákovic, bylo možné 
v roce 2015 uplatnit připomínky k Návrhu zadání 

Výkres veřejně prospěšných staveb na území města 
a v jeho okolí. Zdroj: Jitka Fikarová

Kontext suburbanizace v metropolitním regionu. Čelákovice patří mezi město s postupně rostoucím počtem obyva-
tel a v uplynulých 15 letech se jejich počet zvýšil přibližně o 2 tisíce. Čím je symbol sytěji červený, tím větší změna 
počtu obyvatel nastala. V řadě obcí jde až o několikanásobné zvýšení počtu obyvatel v obci. I z tohoto důvodu byly 
Čelákovice zařazeny do projektu Technologické agentury ČR zaměřené na predikci trendů v rozvoji obcí a měst 
v České republice do 15 000 obyvatel. Zdroj: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
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Územního plánu Čelákovic. Ve lhůtě pro podání 
připomínek bylo uplatněno celkem 74 připomínek 
k Návrhu zadání Územního pánu Čelákovic. Na 
základě výsledku projednání, tedy stanovisek po-
řizovatele, které vyplynou z připomínek, vyjádření 
dotčených orgánů, stanoviska Krajského úřadu 
a podnětů sousedních obcí, upravil pořizovatel ve 
spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání 
a předložili jej ke schválení Zastupitelstvu města. 
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání 
dne 24. 6. 2015 Zadání Územního plánu Čeláko-
vic. Po zkompletování zadání a finální úpravě Vy-
hodnocení projednávání Návrhu zadání Územní-
ho plánu Čelákovic byly tyto dokumenty předány 
zpracovatelce jako podklad pro zahájení prací na 
tvorbě Návrhu územního plánu Čelákovic.
Návrh územního plánu Čelákovic pro společné 
jednání včetně vyhodnocení jeho vlivů na udrži-
telný rozvoj území byl zpracován týmem odbor-
níků v čele s paní architektkou Jitkou Fikarovou. 
Jedná se o komplexní dokument, který se sestá-
vá z textové části, grafické části a odůvodnění. 
V roce 2016 bylo možné podávat k Návrhu územ-
ního plánu Čelákovic pro společné jednání připo-
mínky. Celkem bylo uplatněno 222 podání na 810 
stranách. Vyhodnocení vlivů Návrhu územního 
plánu Čelákovic na udržitelný rozvoj území bylo 
zpracováno na základě pokynu ve stanovisku 
Krajského úřadu Středočeského kraje.
V prosinci 2018 byla vyvěšena veřejná vyhláška 
o vystavení Návrhu územního plánu Čelákovic 
pro veřejné projednání a vyhodnocení jeho vlivů 
na udržitelný rozvoj území. Po veřejném projed-
nání Návrhu územního plánu Čelákovic, které 
se uskutečnilo 24. ledna 2019, byly shromáždě-
ny do 31. ledna námitky a připomínky. Ty byly 
v polovině února 2019 předány výkonnému po-
řizovateli k administrativnímu zpracování. Cel-
kem bylo učiněno 244 podání na 814 stranách, 
přičemž námitek a připomínek je celkem 240 na 
806 stranách. Aktuálně je dokončován proces, 
jehož výsledkem bude s největší pravděpodob-
ností opakované veřejné projednání.
Následně bude zpracován návrh na vydání 
Územního plánu Čelákovic s jeho odůvodněním 
a pořizovatel předloží Zastupitelstvu města ke 
schválení vydání nového Územního plánu Čelá-
kovic. Lze předpokládat, že v průběhu roku 2020 
se dočkají Čelákovice nové územněplánovací 
dokumentace na lokální úrovni. Obvyklá doba 
přípravy nového územního plánu u měst naší ve-
likosti se pohybuje mezi čtyřmi a šesti lety.

Téma zpracoval
Petr Studnička

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 Čelákovic bude důležitým strategickým nástrojem v dalším rozvoji města. Zdroj: Jitka Fikarová

Plochy přestavby a zastavitelné plochy na území města 
jsou lokalizovány především v místní části Záluží a v lo-
kalitě Krátká Linva. Pro jejich další rozvoj se předpoklá-
dá zpracování regulačních plánů, které jsou podrobněj-
ší než územní plán. Zdroj: Jitka Fikarová
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Dne 13. prosince 2019 oslaví 
své 90. narozeniny naše ma-
minka, babička a prababička 
paní Marie ŠTECHEROVÁ.
Hodně zdraví, štěstí a poho-
dy jí do dalších let přeje syn 
a dcera s rodinami a ostatní 
příbuzní a známí.

Dne 6. ledna 2020 oslaví naše 
maminka a babička Milada 
HOLUBOVÁ krásné 90. naro-
zeniny.
Hodně štěstí a zdraví do dal-
ších let přeje dcera Vendula 
s manželem a vnučka Mar-
kéta s rodinou.

Dne 25. prosince 2019 uplyne 
15 smutných let od náhlého 
úmrtí milované manželky, ne-
nahraditelné maminky, babič-
ky a prababičky paní Milosla-
vy KABÁTOVÉ. 
Za tichou vzpomínku děkuje 
celá rodina.

INFORMACE REDAKCE
Ve Zpravodaji města Čelákovic od čísla 5/2018 
s ohledem na obecné nařízení GDPR platné od 
25. května 2018 je možné publikovat zdarma gra-
tulaci pouze s vlastnoručním písemným souhla-
sem publikované osoby. 

MO KSČM Čelákovice
Poděkování

Děkujeme všem spoluobčanům a sympati-
zantům za pomoc a spolupráci na akcích naší 
organizace i za podporu kandidátů KSČM ve 
volbách do Evropského parlamentu.
Přejeme vám klidné a spokojené vánoční svát-
ky a úspěšný nový rok 2020.

členové Městské organizace  
KSČM Čelákovice

Utajená stavba
V pořadí třetí přístavba Základní školy Čelákovice 
v Kostelní ulici probíhá od května letošního roku 
tak trochu nenápadně. Veškeré stavební hemže-
ní se totiž odehrává téměř skryto očím zvědavců 
z řad veřejnosti na poměrně malé ploše, vklíněné 
mezi školní budovy z let 1889, 1994 a sportovní 
halu přístupnou z ulice Matěje Červenky. Stave-
niště mohou sledovat jen žáci s pedagogy dvou 
stávajících školních budov a obyvatelé soused-
ního činžovního domu. Pouze zdaleka viditelný 
stavební jeřáb s dlouhým výložníkem může bu-
dit pozornost ostatních lidí a v těch, co „nejsou 
v obrazu“, i oprávněné podezření, že se za „Ka-
menkou“ děje cosi významného.

Ivan Vaňousek

Bývalá obecná škola z r. 1889 „pod ochranou“ jeřábu 
ze skrytého staveniště nové školní budovy. Foto: -iv-

Autorka ilustrací

Anna Radová se narodila v roce 1990 v Praze. V Če-
lákovicích vyrostla a nyní tu žije, skautuje a tvoří.
Maturovala z výtvarné výchovy ve třídě s rozší-
řenou estetickou výchovou Gymnázia Na Pra-
žačce, poté vystudovala předškolní a mimo-
školní pedagogiku na VOŠ Dejvická a sociální 
pedagogiku na Univerzitě Karlově.
Svou tvorbu věnuje především dětem a spoju-
je v ní své výtvarné a pedagogické zkušenosti. 
Vytvořila sérii omalovánek s luštěním o význam-
ných církevních osobnostech (Mistr Jan Hus 
2015, Jeroným Pražský 2016, Martin Luther 
2017, Jan Žižka 2019) a výtvarně spolupracuje 
na tvorbě výukových materiálů pro Církev čes-
koslovenskou husitskou.
V nedávné době vznikly také místopisné omalován-
ky o tajuplném Kittelově domě v Jizerských horách, 
kde podle pověstí zázračně léčil ďáblův doktor.
Ilustrace nejraději tvoří klasickými výtvarnými pro-
středky, jako jsou pastelky nebo akvarel. Jejím 
snem je vytvořit jednou vlastní komiksovou knihu.
Více o výtvarnici najdete na Instagramu –  
anicka.radova.
Netradiční omalovánka správná odpověď: 
PF 2020 – přání šťastného nového roku.

redakce

Anna Radová. Foto: soukromý archiv

Adam a Eva
Že mají svátek 24. prosince, se ví, ale kdy mají 
narozeniny, se neví. Ví se jen, že Eva byla mlad-
ší než Adam, protože byla stvořena z Adamova 
žebra, a to až potom, co Adam vymyslel jmé-
na „všechněm hovadům, i ptactvu nebeskému 
a všeliké zvěři polní“. Z toho ovšem plyne, že 
nebyli prvními lidmi, neboť v knize Genesis se 
píše, že první muž a žena byli stvořeni sou-
časně v 6. dni po stvoření světa: „I stvořil Bůh 
člověka… muže a ženu.“ Tím skončil a 7. den 
odpočíval, neboť i všemohoucí někdy nemůže. 
Tak uplynul první týden prvního roku od stvo-
ření světa. Avšak před kolika roky ten první rok 
nastal, se v bibli neuvádí. Nicméně roku 1598 
vypočítal Kepler, že prvním dnem prvního roku 
byla neděle 27. 4. 3877 př. n. l. a roku 1638 do-
spěl anglikánský arcibiskup Ussher k výsled-
ku, že svět byl stvořen v neděli 23. 10. 4004 
př. n. l. v 9 hodin dopoledne. Takže první muž 
a žena byli stvořeni v pátek, což „nešťastný je 
den“, jak tvrdí Erben. A nebyli to Adam a Eva, 
neboť jejich syn Kain v zemi Nód: „poznal ženu 
svou, kterážto počala a porodila Enocha“, což 
by se nemohlo stát, kdyby Eva byla tehdy je-
dinou ženou na světě. Na Adama došlo, až 
když Boha napadlo, že by mohl pěstovat ovo-
ce na pozemku, který měl u pramenů Eufratu 
a Tigridu, v zemi Eden. A tomu pozemku říkal 
ráj. Jenomže nemohl sehnat nikoho na práci, 
„ježto nebyl žádný člověk, který by dělal zemi“. 
Pořídil si proto Adama a dal mu za ženu Evu. 
Avšak vševědoucí nevěděl, že tam má hada, 
který je navede, aby snědli ovoce ze stromu 
poznání. To Hospodina tak rozzlobilo, že řekl: 
„Aj, člověk učiněn jest jako jeden z nás, ví teď 
co je dobré a co zlé, pročež nyní vyžeňme jej.“ 
A všichni přítomní byli zajedno, že toho ví až 
příliš, a vyhnali ho i s Evou. A dodnes platí, že 
moudřejší je nevědět než vědět, a když vědět, 
pak jen tak, aby o tom nikdo nahoře nevěděl.

Miloslav Kolínko

Štedrý den v psím útulku
Na Štědrý den je psí útulek v Lysé nad Labem 
otevřen od 9.00 do 13.00 hod.
Svou návštěvou a dárkem v podobě krmiva mů-
žete pomoci opuštěným pejskům, zpříjemnit jim 
i dlouhé čekání na nový domov. Krmivo je mož-
né zakoupit na místě v prodejním stánku.
Přivítáme vás malým občerstvením a pravou 
vánoční atmosférou. Předem děkujeme za 
vaši pomoc a přejeme vám krásné prožití vá-
nočních svátků – www.pejscilysa.wz.cz, tel.: 
723 342 174.

Psí útulek Lysá nad Labem



Tříkrálová sbírka
V prvních lednových dnech proběhne 20. ročník celostátní akce „Tříkrálo-
vá sbírka“, skupinky koledníků budou procházet městy, městysi a obcemi 
celé ČR. Naši koledníci se zúčastní sbírky ve dnech od 4. do 8. ledna 2020.
Charita tímto děkuje všem, kdo vlídně přijme koledníky a přispěje do jejich 
pokladniček.

Miloslava Machovcová,  
ředitelka Charity Neratovice
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
V Čelákovicích

CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ – kostel Nanebevzetí Panny Marie
sobota 14. 12. 2019 duchovní obnova 9.30 hod.
pondělí 23. 12. 2019 předvánoční koncert „Už zítra“ 19.00 hod.
úterý 24. 12. 2019 dětská mše svatá – vigílie 16.00 hod.
 půlnoční bohoslužba 24.00 hod.
středa 25. 12. 2019 Boží hod vánoční 9.30 hod.
čtvrtek 26. 12. 2019 Svatoštěpánská mše 9.30 hod.
pátek 27. 12. 2019 farní pouť ke Sv. Janu do Brna
neděle 29. 12. 2019 svátek sv. Rodiny 9.30 hod.
úterý 31. 12. 2019 mše na závěr občanského roku 17.30 hod.
středa 1. 1. 2020 Nový rok – slavnost 
 Matky Boží Panny Marie 9.30 hod.

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ – Husův sbor
neděle 22. 12. 2019 4. adventní bohoslužba 9.30 hod.
úterý 24. 12. 2019 štědrovečerní bohoslužba 22.30 hod.
středa 25. 12. 2019 Boží hod vánoční s večeří Páně 9.30 hod.
neděle 29. 12. 2019 svátek rodiny Páně 9.30 hod.
úterý 31. 12. 2019 díkůvzdání za uplynulý rok 15.00 hod.
středa 1. 1. 2020 přivítání nového roku 15.00 hod.

CÍRKEV BRATRSKÁ – modlitebna v Masarykově ulici č. p. 2083
sobota 14. 12. 2019 vánoční koncert – vystoupení dětí 
 a biblické zamyšlení 17.00 hod.
neděle 22. 12. 2019 vánoční bohoslužba 9.30 hod.
úterý 24. 12. 2019 půlnoční bohoslužba 
 – písně a biblické zamyšlení 23.00 hod.

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ 
– modlitebna Církve bratrské v Masarykově ulici č. p. 2083
neděle 8. 12. 2019 2. adventní neděle s bohoslužbou 14.00 hod.
středa 25. 12. 2019 bohoslužba s večeří Páně 14.00 hod.

V Lysé nad Labem
ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ 
– kostel na náměstí B. Hrozného
neděle 22. 12. 2019 dětská vánoční slavnost spojená 
 s nadílkou pro děti 9.00 hod.
úterý 24. 12. 2019 zpívání koled, evangelium, 
 Betlémské světlo z Izraele 16.00 hod.
středa 25. 12. 2019 bohoslužba s večeří Páně 9.00 hod.

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV – modlitebna v Poděbradově ulici č. p. 117
neděle 22. 12. 2019 vánoční bohoslužba 10.00 hod.

České Vánoce roku 1919
Před 100 lety, v prosinci roku 1919, měl vánoční čas vedle náboženského 
významu také velký význam národnostní, vlastenecký.
Už v průběhu roku 1919 se objevovaly ojedinělé pokusy reformních du-
chovních v katolické církvi vnést češtinu do bohoslužeb. Vánoce pak byly 
stanoveny jako termín, kdy se mělo začít v co největším měřítku slavit bo-
hoslužby česky a nikoliv latinsky, jak bylo v té době předepsáno. (Povole-
no bylo jen čtení či zpěv epištoly a evangelia v češtině.)
Ovšem překlad latinské mše do češtiny stále vázl. Nakonec se překladu 
ujal Dr. Karel Farský, předseda Klubu reformního duchovenstva, který 
usiloval o reformy uvnitř římskokatolické církve v duchu katolického mo-
dernismu. Jednou z požadovaných reforem bylo zavedení národního ja-
zyka v bohoslužbě tak, jak to praktikovaly východní církve. Naproti tomu 
na západě se až do II. Vatikánského koncilu (1962–1965) prosazoval 
jednotný jazyk – latina. Římský misál byl vydán v roce 1570 a na jeho 
základě se stala pevně stanovená latinská mše neměnnou. Její překlady 
do moderních jazyků byly zakázány.
Modernisté ve svém požadavku navazovali na osvícenské a obrozenec-
ké úsilí o srozumitelnou bohoslužbu v národním jazyce. Jejich argumenty 
byly biblické i historické. Odvolávali se na slovanské bohoslužebné texty 
Konstantina a Metoděje a na to, že slovanskou liturgii věrozvěstům povolil 
v roce 880 papež Jan VIII. Modernisté připomínali také významná centra 
slovanské liturgie, a sice Sázavský klášter a pražský klášter Emauzy. Ved-
le toho odkazovali i na tradici českobratrskou, která dala národu vytříbené 
překlady kancionálů, žalmů a Písma. Modernisté upozorňovali, že národní 
liturgická tradice se udržela i v době pobělohorské v podobě českých pa-
šijí, zpěvů a pobožností.
Nakonec se podařilo, že I. díl Českého misálu s Alšovým obrázkem Bet-
lémského dítěte na obálce stačil vyjít do Vánoc 1919 a byl okamžitě k dis-
pozici všem zájemcům a členům Klubu reformního duchovenstva. Měl 
sice jisté nedostatky, ale reformní kněží a hlavně církevní veřejnost ho při-
jala s nadšením. Dobová svědectví hovoří o velké míře pohnutí, s jakým lid 
přijímal mateřský jazyk v bohoslužbě.
Půlnoční v češtině se setkala s nadšeným ohlasem v nejširších vrstvách 
obyvatelstva. Centrem české katolické mše v Praze se stal chrám sv. Mi-
kuláše na Staroměstském náměstí. Také z venkova docházely do redakce 
listu reformistů Právo národa desítky nadšených ohlasů. Rok po vzniku 
republiky to byly opravdu „České Vánoce“.

Mira Poloprutská, farářka CČSH



14 / zpravodaj města čelákovic

informace

Oslavy 30 let svobody v Čelákovicích
Město Čelákovice připravilo celoročně koncipovaný program pod jed-
notnou značkou „30 let svobody“. Grafický design roku 2019 byl v rukou 
Martina kafess33 Hirtha a jeho manželky Terezy Hirth. Jsme potěšeni, že 
jsme mohli podpořit čelákovické umělce, kteří se podíleli rovněž na tvorbě 
stolního a nástěnného kalendáře města Čelákovic pro rok 2020.
Oslavy „30 let svobody“ vyvrcholily v neděli 17. listopadu slavnostním 
kulturním programem. Během dne zástupci vedení města odhalili dvě pa-
mětní desky, v Městském muzeu byly předány dary v podobě skleněné 
plastiky a pamětní listy zakladatelům Občanského fóra v Čelákovicích, 
slavnostně byla pokřtěna kniha „V naději. Přelomové roky 1989 a 1990 
v Čelákovicích“, která je za 190 Kč k zakoupení v infocentru Městského 
muzea. Až do 26. ledna zde můžete navštívit velmi zajímavou stejnojmen-
nou výstavu. Velmi dojemné byly hudební doprovod a zpěv Modlitby pro 
Martu v podání pedagogů Základní umělecké školy Jana Zacha.

V pozdních odpoledních hodinách se uskutečnil díky iniciativě místních 
občanů happening v rámci projektu Milion chvilek pro demokracii, který 
důstojnou formou podpořil požadavky z předchozího dne publikované na 
pražské Letné. Večerní společenský program v Kulturním domě vyvrcholil 
premiérovým promítáním dokumentu mapujícím dobu před 30 lety v Če-
lákovicích a následoval dvojkoncert Ondřej Fencl tria a Spirituál kvintetu.
Rádi bychom poděkovali zakladatelům Občanského fóra v Čelákovicích 
za to, že přijali pozvání, a poděkovali jim i tímto za jejich odvahu a občan-
ský postoj. Děkujeme. Nezapomeneme! 
Zvláštní poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci 
svátečního programu, a všem účastníkům za zájem o kulturně-politické 
dění v našem městě.

Josef Pátek, starosta, Petr Studnička, místostarosta I
Foto na stránce: Jiří Suchý
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volný čas / sport

Novoroční 
koncert

města Čelákovic

Vstupné 390 Kč
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK na www.kdcelakovice.cz

a v kanceláři Kulturního domu

Komorní  
filharmonie  
Pardubice 

účinkuje

Pavel Šporcl
sólo na housle

17. 1. 2020
Začátek: 19:00

Jan Bubák
dirigent
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kultura

ZAHÁJENÍ ADVENTNÍHO ČASU VE MĚSTĚ
V sobotu 30. listopadu připravilo město Čelákovice, jím zřízené příspěvkové organizace a řada spolků akce spojené s 23. ročníkem Zahájení 
adventního času ve městě. Na náměstí 5. května se vedle dřevěného betlému a krásně osvětlené novobarokní budovy radnice vyjímal nádherný 
vánoční strom. Městu Čelákovice darovali jedli manželé Václav a Irena Kuličovi z Dvořákovy ulice, kterým tímto velmi děkujeme!

Na náměstí probíhal adventní trh, vystoupil dětský soubor Sedlčánci, za-
hrály skupiny Druhej dech Ládi Weyrostka, Hašlerka a nechybělo vystou-
pení žáků Základní umělecké školy Jana Zacha. V 17 hodin byl slavnostně 
rozsvícen městský vánoční strom a poté se konal koncert Michala Hrůzy. 
Celým dnem provázel známý moderátor Karel Kašák.
Akce probíhaly rovněž v Městském muzeu, Základní umělecké škole Jana 
Zacha a v Základní škole v Kostelní ulici, která si připomněla 130 let své 
existence. Vánoční dílny a koledy zabezpečil Městský dům dětí a mládeže 

Čelákovice. Po mnoha letech byli zástupci města pozváni i na vánoční se-
tkání v Gymnáziu Čelákovice.
Na farní zahradě probíhal jarmark. Advent probíhal rovněž Na Statku 
a v Galerii u radnice. 
Poděkování si zaslouží všichni ti, kteří přispěli k příjemnému průběhu celé-
ho sobotního dne a podíleli se na zabezpečení adventně laděného kultur-
ně-společenského programu.

Josef Pátek, starosta, Petr Studnička, místostarosta I

Adventní trh na náměstí 5. května. Promítání dětských vánočních pohádek. Zazpívala Michaela Burešová.

Koncert skupiny Druhej dech Ládi Weyrostka. Koncert skupiny Hašlerka.

Jarmark na farní zahradě s vánoční dílnou. Rozdávání sladkostí :) Betlém na náměstí 5. května.

Vystoupení: Sedlčánci. Moderátor Karel Kašák.
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Koncert Michala Hrůzy.

Rozsvícení městského vánočního stromu.

Foto na str. 16–17: Jiří Suchý, -dv-
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sváteční čas je spojen s množstvím zvyků a tra-
dic. Mnohé z nich se dodržují stále, jiné přežívají 
na okraji zájmu nebo jsou zapomenuty úplně.
Za doprovodu koled a vánočních melodií může-
te v knihovně čerpat inspiraci z velkého množ-
ství knih na výzdobu domova, výrobu ozdob, 
vyzkoušet nové recepty, netradiční balení dár-
ků, dozvědět se mnoho zvyků a vypůjčit si knihy 
na vánoční svátky. 
I v letošním roce nabízíme pro zájemce dárkové 
certifikáty v podobě zápisného na celý příští rok.
Se školními dětmi si jako každý rok budeme číst 
pohádky, zpívat koledy a říkat básničky…

Šťastné a veselé!
(básnička z knihy Miloše Kratochvíla: Kouká 
roura na kocoura)

Blíží se vánoční svátky 
a kdekdo se splaší: 
rychle napsat Ježíškovi 
a tetičce v Aši, 
koupit mandle do vánoček, 
koupit papír balicí, 
jak zvyk velí sehnat jmelí, 
nacpat jídlem lednici. 
Projít šest obchodních domů, 
napéct metrák cukroví, 
mýt se jenom v umyvadle –  
vana patří kaprovi. 
Když už máte nervy nadranc 
z předvánočních zmatků, 
zasypou vás pohlednice 
s přáním klidných svátků. 

Snad i letos v knihovně přispějeme k tomu, aby 
Vánoce pro vás neznamenaly jen shon plný 
uklízení, nakupování, vaření a pečení, nervozitu 
a stres při honbě za nejúžasnějšími a nejdražší-
mi dárky, ale aby se staly chvílemi klidu a po- 
hody. kolektiv knihovny

Upozornění knihovny
Posledním výpůjčním dnem v tomto roce je pá-
tek 20. prosince. V novém roce se na čtenáře 
těšíme od čtvrtka 2. ledna 2020.

kultura

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

Advent v knihovně. Foto: archiv knihovny

Perníkovou knihovnu vyrobila v roce 2018 paní Jiřina 
Chocholová. Moc děkujeme! Foto: archiv knihovny

Josef Jiří Stankovský
V závěru letošního roku si hned dvakrát připo-
mínáme výročí jedné z čelákovických osobnos-
tí, dramatika, spisovatele, herce a překladatele 
Josefa Jiřího Stankovského (175 let od narození 
a 140 let od úmrtí).

Narodil se 11. listopadu 1844 ve Vysoké u Pří-
bramě. Pocházel z poměrně zámožné rodiny, 
jeho otec Josef Stankovský byl ředitelem vel-
kostatku ve Vysoké, později si koupil vlastní 
hospodářství v Čelákovicích a v roce 1849 se 
do našeho města přestěhoval se synem. Stal 
se váženým radním a čestným měšťanem měs-
ta, podílel se velmi na rozvoji kulturního života 
v Čelákovicích.
Josef Jiří Stankovský v Čelákovicích prožil dět-
ství, v roce 1863 maturoval na akademickém 
gymnáziu v Praze. Nedokončil studium práv, 
jeho zájmy směřovaly k divadlu a literatuře. 
V Čelákovicích založil ochotnický spolek, poz-
ději i v Praze, organizoval jejich divadelní před-
stavení. Když jeho otec prodal v Čelákovicích 
hospodářství, odešel s ním do Prahy. V roce 
1869 byl úředníkem v bance Slavie, ale úmysl 
věnovat se jen divadlu a literatuře zvítězil.
Na počátku 60. let 19. století začal uveřejňovat 
drobné literární práce v různých časopisech. 
Stankovský bývá zařazován mezi nejpilnější 
české spisovatele své doby. Je autorem téměř 
sta divadelních her, překladů, veseloher, frašek, 
dramat a operních libret. Překládal divadelní 
hry z němčiny, španělštiny a francouzštiny. Od 

S Janem Zachem  
a jeho současníky

Listopadový koncert Spolku pro varhanní hudbu 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie byl prezenta-
cí vydání varhanního díla Jana Zacha, dříve po-
važovaného za čelákovického rodáka, jehož rod-
nou obcí byly podle posledních výzkumů nejspíš 
Dehtáry. Varhaník Tomáš Thon, který edici při-
pravil a publikoval ve svém nakladatelství, vybral 
pro podvečerní koncert také skladby Zachových 
současníků, včetně dříve zapomenutých autorů.

Zleva Pavel Hromádka, Tomáš Thon a Dušan Foltýn. 
Foto: Tomáš Kopecký

Trio barokní hudby (kromě Thona je tvoří Du-
šan Foltýn – hoboj, Pavel Hromádka – trubka) 
předneslo díla J. Ch. Pezelia, W. Corbatta a B. 
Fingera, každý z  instrumentalistů  se předsta-
vil také v samostatné roli: hobojista Foltýn hrál 
Čartovu sonátu G dur, trumpetista Hromádka 
výběr z Vejvanovského Baletti pro tabula.
Byla radost naslouchat jejich výkonům – barev-
ná odlišnost obou nástrojů a přitom shodná po-
hyblivost a schopnost výrazu dávaly vyniknout 
polyfonii. Podporou jim byl stylový varhanní 
doporovod. Tomáš Thon zahrál varhanní sklad-
by nejen Zachovy, ale také dvě fugy, které na 
Zachovo téma zkomponovali Josef Lipavský 
a František Vondráček.
Zaplněný chrám odměnil hudebníky vřelým po-
tleskem, ti se odvděčili brilantním přídavkem.

jer

Tomáš Thon u varhan. Foto: Tomáš Kopecký

Josef Jiří Stankovský. Foto: internet

Advent v knihovně
Vánoce jsou časem radosti, veselí, štěstí. Ča-
sem být spolu s pocitem bezpečí, časem na ob-
darování nejen dárky, ale i kouskem lásky. Tento 
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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

Vánoce před 30 lety
Městské muzeum v Čelákovicích si vás dovoluje 
pozvat na drobnou vánoční výstavu s tematikou 
30. výročí od listopadových událostí. Předsta-
veny budou především dobové hračky ze sbírek 
muzea v čele s tehdejšími populárními igráčky. 
Přijďte si i vy připomenout atmosféru Vánoc 

Igráček. Foto: archiv muzea

CHARITA NERATOVICE 
U Závor 1458, 277 11 Neratovice

tel.: 315 685 190 
 http://neratovice.charita.cz

e-mail:
sekretariat@charita-neratovice.cz

Charita Neratovice  
provozuje zdravotní a sociální služby  

ve vlastním sociálním  
prostředí klienta.

roku 1867 byly jeho hry uváděny na scéně Pro-
zatímního divadla, Stankovského hru Malý král 
uvedlo Národní divadlo (1897). Pokus o vedení 
vlastního divadla skončil po dvouletém působe-
ní neúspěchem, prodělal celé své jmění. Posled-
ních několik let se věnoval v podstatě výhradně 
literatuře. Tehdy sám psal, když oslepl, tak dik-
toval ženě Marii své nejcennější práce – román 
Vlastencové z Boudy (2. díl pro předčasné úmrtí 
nedopsal) a Divadelní slovník (vyd. 1876), který 
byl dlouhá léta významnou bibliografickou po-
můckou českého divadla. Stankovský je rovněž 
autorem přehledné Kroniky divadla v Čechách 
a románu O slávě herecké (vyd. 1879). Napsal 
také historické romány: Král bídák (1871), Král 
a biskup (vyd. 1875), Dobrodruzi (vyd. 1880) 
z doby Rudolfa II., román Vnučka farářova (vyd. 
1876) a další. Děj Vnučky farářovy (historický ro-
mán z dob utrpení národa českého) je umístěn 
do pobělohorských Čelákovic. 
Stankovský byl jedinečný pro své ideály, vlaste-
nectví a svou lásku k divadlu, jemuž obětoval té-
měř celý svůj život. Nezastavily ho ani tělesné vy-
čerpání a nemoc, která ho trvale upoutala na lůžko.
Zemřel 10. prosince 1879 ve věku 35 let, je po-
hřben v Praze na Olšanech. 
Pamětní deska J. J. Stankovského je umístěna 
na jižní zdi Městského muzea. Jeho knihy najde-
te v naší knihovně.

Soňa Husáriková

tipy na vánoční dárek

DVĚ NOVÉ PUBLIKACE
Dne 17. listopadu byla veřejnosti představena 
nová knížka muzea pod názvem „V naději. Pře-
lomové roky 1989 a 1990 v Čelákovicích“. Na 
téměř 300 stranách přibližuje dění na přelomu 
dvou epoch v Čelákovicích. Nejen politické-
ho, ale i kulturního, sportovního, vzdělávacího, 
hospodářského, stavebního atd. Je vybavena 
rozsáhlou fotografickou přílohou vycházející 
vesměs z bohaté muzejní sbírky. Zachycuje Če-
lákovice před třiceti lety, tak blízké a současně 
vzdálené! Vzpomeňme třeba na smutný stav ži-
votního prostředí před třiceti lety, které symbo-
lizoval častý výskyt smogových situací. Knížka 
se nesnaží zastírat ani negativní a ani pozitivní 
rysy období před rokem 1989, ukazuje je však 
s potřebným nadhledem. Všem zájemcům je 
k dispozici za 190 Kč.

Druhá publikace s názvem „Dávní sousedé – 
Archeologický výzkum od A do Z“ vstupuje do 
muzejního prodeje dne 20. prosince. V roce 
2018 byl nejvýznamnější akcí archeologického 
pracoviště čelákovického muzea výzkum v Zá-
luží, místní části Čelákovic. Začal jako rutinní 
dohled před stavbou, ale změnil se v archeo-
logický výzkum středoevropského významu. 
V době velmi spěšných záchranných výzkumů, 
kdy věda zůstává občas opomíjena, vám s ra-
dostí ukážeme průběh a výjimečné výsledky 
jednoho výzkumu od terénní až do muzejní fáze. 
Dozvíte se, co všechno je dnes míněno výrazem 
„archeologický výzkum“. Zainteresovaný čtenář 
může sledovat nálezy na cestě z půdy do muzea 
a získá též představu o tom, že jejich zkoumání 
a vyhodnocení znamená mnohem více než jen 
řadu vystavených krásných předmětů. Všem zá-
jemcům bude publikace o více než 70 stranách 
k dispozici za 70 Kč.

STOLNÍ KALENDÁŘ  
MĚSTA 2020

Město Čelákovice i tentokrát vydalo stolní ka-
lendář. Na jeho stránkách najdete fotografie Te-
rezy Hirth, jejíž tvorbu bude možné od 8. května 
2020 také vidět v Galerii na schodech v budově 
radnice. Prodejní cena 100 Kč.

Výše uvedené zakoupíte v informačním cent-
ru města v Městském muzeu v Čelákovicích, 
www.celmuz.cz. Muzeum je otevřeno shodně 
s infocentrem po celý rok denně, 9.00–12.00 
a 13.00–17.00 hod., s výjimkou 24. a 31. pro-
since, kdy bude otevřeno pouze dopoledne, 
9.00–12.00 hod., a 1. ledna, kdy bude otevře-
no pouze odpoledne, 13.00–17.00 hod.

VSTUPENKA NA  
NOVOROČNÍ KONCERT

V pátek 17. ledna 2020 v 19.00 hod. se uskuteč-
ní další „Novoroční koncert města Čelákovic“.
V Kulturním domě Čelákovice vystoupí Pavel 
Šporcl a Komorní filharmonie Pardubice pod 
vedením Jana Bubáka. 
Zazní: předehra opery Italka v Alžíru od Gio-
acchina Rossiniho, Romance a Mazurek od An-
tonína Dvořáka, Divertimento pro smyčce D dur 
(K 136) Wolfganga Amadea Mozarta, Introdukce 
a Rondo capriccioso pro housle a orchestr Ca-
milla Saint-Saënse a Symfonie č. 4 A dur op. 90 
Italská Felixe Mendelssohna-Bartholdyho.
Vstupenky v ceně 390 Kč je možné již nyní za-
koupit na www.smsticket.cz či v kanceláři KD. 
Více informací na www.kdcelakovice.cz.

80. let a zhlédnout dárkové zboží, se kterým jste 
se mohli setkat i u vás doma pod stromečkem.
Výstava bude zdarma přístupná ve vstupní míst-

nosti muzea (infocentrum) od 30. listopadu do 
6. ledna 2020. Těšíme se na vás!

Petr Válek, kurátor muzea
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Mikulášské vyrábění 
s nadílkou

Ve čtvrtek 5. prosince zveme děti od 16.00 hod. 
na Mikulášské odpolední vyrábění do MDDM 
v Havlíčkově ulici. Ozdobíme perníčky, namalu-
jeme si čertíka, vyrobíme svíčku. A až se setmí, 
v altánku na zahradě bude čekat Mikuláš. Ozna-
čené balíčky přijímáme celý den v MDDM, cena 
za balíček je 20 Kč. 

S námi na jarní  
prázdniny

V době jarních prázdnin, 29. 2. – 7. 3. 2020, po-
řádáme:
n  Turistický tábor v Sedloňově aneb Putování 

po Orličkách. Ubytování v chatě Roubenka 
Sedloňov v Orlických horách (www.chata-
roubenka.cz). Cena 3 600 Kč, v ceně je zahr-
nuto ubytování, doprava busem z Čelákovic 
a zpět, strava 5x denně, pitný režim, ostatní 
požitky. Pobyt v zimní přírodě, „blbnutí“ na 
sněhu, vycházky, turistika, hry, turnaje, disko-
téka. Pro zdatné lyžaře možnost lyžování. Va-
říme z vlastních zdrojů, zajistíme i bezlepko-
vou dietu. Kapacita je omezena. Je nutné se 
včas přihlásit na e-mailu: martina.slovakova@
mddmcelakovice.cz, tel.: 777 268 885;

V pátek 15. listopadu proběhl závod dětských a junior-
ských kategorií. Na závodních tratích v parku u Kultur-
ního domu odstartovalo 415 závodníků. 

n  Tradiční lyžařský výcvik. Ubytování je ve Stráž-
ném u Vrchlabí, v chatě Vltava. Cena 4 000 Kč, 
v ceně je ubytování, strava, pitný režim a do-
prava autobusem tam a zpět. Lyžování pro 
začátečníky i pokročilé lyžaře, večer zábavní 
program a na závěr je pro všechny účastníky 
uspořádán závod ve slalomu. Vyhodnocujeme 
vítěze etapové hry, nejlepší masky na karneva-
lu a závodu ve slalomu. Přihlášky a další infor-
mace v MDDM (viz kontakty výše).

Nabídka volných míst  
v našich kroužcích

Eko kroužek (Ekoškolák) – v letošním roce jsme 
otevřeli nový kroužek zaměřující se na ekologickou 
výchovu. Během října a listopadu jsme mapovali 
spotřebu energií v našich domácnostech i v MDDM. 
Zjišťovali jsme, jak nastavit a realizovat úsporná 
opatření. Setkali jsme se s vedoucí odboru životní-
ho prostředí. Další návštěva byla v separačním dvo-
ře Čelákovic, kde nás provedli a ukázali, jak to tady 
funguje s odpady. Návštěva v nás vyvolala otázku, 
jak můžeme ovlivnit snížení tvorby odpadu v našich 
rodinách. V nadcházejícím měsíci se vrhneme na 
upcyklaci a tvorbu vánočních dekorací s využitím 
materiálů, které jinak skončí v „koši“. Scházíme se 
pravidelně každou středu v 14.30–15.30 hod.

Aerobik pro nejmenší – rytmické cvičení na 
hudbu pro předškoláky a školáky. Základní kro-
ky, sestavičky, základy gymnastiky, posilování, 
hry. Začátečníci, čtvrtek v 16.30–17.30 hod. 
v tělocvině u Frigosů v Kostelní ulici. 

Pokémon go – hra založená na rozšířené realitě, 
k jejímu hraní stačí chytrý telefon. Hra rozšiřuje 
kreativitu dítěte, logické myšlení, představivost, 
myšlenkové schopnosti, sociální dovednos-

ti a vztah k přírodě. Schůzky se konají venku, 
hledají se a chytají pokémoni. Každou středu 
v 16.00–17.00 hod. na zahradě MDDM. 

Angličtina pro nejmenší – hravou a zábavnou 
formou základy angličtiny. Jednoduchá slovíč-
ka, slovní spojení, písničky, obrázky. Čtvrtek 
v 15.00–16.00 hod. (1.–2. třída), v MDDM. 

Klub deskových her (odpolední program pro 
děti bez družiny) – v letošním roce jsme otevřeli 
pro všechny zájemce Klub deskových her a zá-
bavné logiky. Tento klub je hrazen z projektu EU, 
a tudíž je zcela zdarma. Klub se koná ve středu 
a v pátek v 13.30–15.30 hod. v klubovně MDDM 
u Kulturního domu. V klubu se děti seznámí 
s moderními deskovými hrami, vyzkouší si logic-
ké a strategické hry dle svých schopností a věku. 
Lze chodit oba dva dny, nebo jen jeden den dle 
výběru. Věk není rozhodující, zkušený lektor vítá 
děti od první do deváté třídy. Podmínkou účasti 
v klubu je řádně vyplněná přihláška. Více infor-
mací o projektu a klubu na tel.: 724 051 035.

Veronika Kratochvílová

Přání krásných Vánoc
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, pří-
spěvková organizace, děkuje všem svým příz-
nivcům za podporu v celém roce. Mnoho krás-
ných akcí by se neobešlo bez dobrovolníků, 
externistů, kteří ve svém volném čase spolu 
s námi obětavě plánují, připravují tábory, ve-
dou zájmové kroužky pro děti a pomáhají nám 
tím plnit poslání naší organizace. Přejeme vám 
krásné prožití vánočních svátků a mnoho rados-
ti v nadcházejícím roce 2020 pro vás i vaše děti 
a doufáme, že i v roce 2020 budeme této rados-
ti součástí. tým MDDM

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

45. ročník: Večerní běh městem Čelákovice – Memoriál Rudolfa Vichery

45. jubilejní ročník je důkazem, že Večerní běh je mno-
holetou tradicí. Velmi nás těší, že si stále nachází své 
nové příznivce, o čemž svědčí vysoká účast dětských 
závodníků od nejmladších kategorií.

Kategorie Mladší žákyně, trať 600 m, vítězkou se stala 
Nikoleta Lar z AK Sokol Nehvizdy.

Mladší žáci na startu 600 m závodu. S časem 1:50 se 
stal vítězem Šimon Slavík ze ZŠ Kounice + ASB. 

Vítězem hlavního závodu mužů na 6 500 m se stal 
Ukrajinec Mykola Mevsha s časem 20:50. S nejlepším 
časem hlavního závodu žen na 3 000 m doběhla ukra-
jinská závodnice Maryna Nemchenko s časem 10:50.

Veterán Jiří Pejpal zvládl uběhnout 6,5 km ve svých 85 
letech s časem 58:01.

Fotogalerie z letošního závodu naleznete na našich 
webových stránkách www.mddmcelakovice.cz. 
MDDM děkuje všem závodníkům za vynikající atmosfé-
ru závodu, městu Čelákovice a sponzorům za podporu 
a všem organizátorům za skvěle odvedenou práci!
Foto: Pavel Dufek
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houbařské okénko

Léčivý nádor – rezavec 
šikmý (čaga)

V tomto článku se po dlouhé době vydáme 
do vzdálenějších míst – do horských či pod-
horských oblastí. V těchto lokalitách lze na 
odumírajících břízách najít chorošovitou houbu 
vypadající jako nádor – rezavec šikmý. Ten-
to nádor je vlastně imperfektní (nepohlavní) 
stadium vývoje této houby. Na daném stro-
mě přežívá i několik let. Až v posledním roce, 
před konečným odumřením stromu, se mohou 
vzácně objevit typicky chorošovitě rourkaté 
plodnice (pohlavní stadium). První nepohlavní 
stadium je tedy mnohem rozšířenější. Po na-
padení stromu vytvoří tmavé, temně černé, na 
povrchu „rozpukané“ a velmi tvrdé plodnice, 
v nichž se nacházejí chlamydospory, tj. výtru-
sy. Pakliže nožem odrýpneme svrchní tvrdou 
černou vrstvu, objeví se hnědá dřevnatá duži-
na protkaná hustě žlutými žilkami. To je hlavní 

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

ReStartuj kariéru s ROUTOU 2.0
Přihlašujte se, začínáme už v lednu! Vzdělá-
vací aktivity projektu jsou zdarma, určené pro 
rodiče dětí do 15 let (na MD/RD či v zaměstná-
ní), osoby pečující, nezaměstnané. RESTART 
KLUB – pro úspěšný návrat do zaměstnání či 
nový start po MD/RD; manažerská akademie 
pro ženy – rozvoj manažerských dovedností 
a podpora žen ve vedoucích pozicích; praktic-
ké kurzy firemní angličtiny a moderní počíta-
čové kurzy, právní poradenství aj. Hlídání dětí 
zajištěno. Denní, víkendové i večerní kurzy. 
Zajistěte si své místo již nyní, kapacita projek-
tu je omezena. Přihlášky a informace: Markéta 
Javorská, e-mail: restart.routa@gmail.com, 
tel.: 608 723 465, www.restartujkarieru.cz.

Bubnování pro děti a rodiče pod vedením 
Jany Vachkové, středa 18. 12., 10.00–11.00 
hod., Jurta.

Čertování v Routě, sobota 7. 12., 14.00–
17.00 hod., bubnování s čerticí Janou, vy-
stoupení čertíků z tanečního studia Routa, 
čertovská herna, andělská kreativní dílna, kino 
v obchůdku, mikulášské zpívání, vystoupení 
pěveckého souboru ANIMUK, vstupné 50 Kč/
dítě, občerstvení zajištěno.

Předvánoční koncert písničkářky Sváti Staň-
kové a jejího hosta, úterý 17. 12., 18.00–19.30 
hod., Jurta, dopřejte si chvilku klidu a zapo-
slouchejte se do písniček inspirovaných živo-
tem, které vám zazpívá jejich autorka za do-
provodu kytary a houslí.

Mateřské centrum bude otevřeno do čtvrtka 
19. 12., poté od pondělí 6. 1. 2020.

Krásné Vánoce všem malým i velkým a jen 
to dobré do celého roku 2020.

Období klidu – zima
Prosinec je pro zahrádkáře měsíc klidu, kdy jen 
kontrolujeme stav uložené úrody, uskladněných 
cibulnatých a hlíznatých rostlin, ošetřujeme ná-
řadí a přikrmujeme ptactvo. Čelákovičtí zahrád-
káři se v listopadu rozloučili se zahrádkářskou 
sezonou tradičním Společenským večerem, kte-
rý můžeme pořádat i díky finanční dotaci města. 
Večer se vydařil, při hudbě „Muziky v náladě“ se 
všichni dobře bavili, zatančili si i zazpívali. 
Mnozí zahrádkáři se pochlubili svými výpěstky, 
které doplnily krásnou výzdobu, o kterou se jako 

každý rok postaral př. Herčík. Na všech stolech 
kromě květin byly i záhadné zelené koule, tak 
trochu vypadající jako z propleteného zeleného 
proutí. Pro ty, co pátrali po tom, co to je: jedná 
se o makluru, (Maclura pomifera), tajemný strom 
z čeledi morušovitých ze Severní Ameriky. Také 
se jí říká indiánský pomeranč, opičí mozek nebo 
bow wood, neboli dřevo na výrobu luků. Z  plodu 
jsou pro člověka poživatelná jen semena, která 
chutí připomínají slunečnicová semínka. Naše kli-
matické podmínky nejsou pro pěstování maklur  
příliš vhodné, přesto první maklura byla vysazena 
v České republice v roce 1865 na zámku Hlubo-
ká. O to větší raritou jsou dva stromy maklury 
(samičí a samčí) v Čelákovicích v Jiřině.
Vážení příznivci zahrádkaření, vypadá to, že se 
nám blíží nový zákon o zahrádkářích a zahrádkář-
ské činnosti, na který čekáme více než 20 let a kte-
rý podpořili strany vládní koalice, piráti a STAN.
Do nového roku 2020 vám přejeme vše nejlepší, 
hodně zdraví a pěstitelských úspěchů.

Jaromír Kurka, předseda, a Alena Šaníková, 
hospodářka ČZS Čelákovice

zahrádkáři

rozpoznávacích znak od nádorů, které se na 
břízách pochopitelně také vyskytují. Plodnice 
jsou 10–35 cm velké, někdy polokulovité, ne-
pravidelné, někdy spíše rozlité. Obsahují řadu 
látek, jejichž pozitivní vliv na zdraví je sice praxí 
odzkoušen, ale nikoliv vědecky zcela potvrzen. 
Čaga (někdy uváděna jako Chaga) je známa 
především z Ruska a Pobaltí, kde je součástí 
lidové medicíny a využívá se k léčbě různých 
druhů nádorových onemocnění, žaludečních 
vředů či kardiovaskulárních onemocnění. Vy-
užívá se ve formě čajů, tablet, výluhů apod. 
Díky velmi tuhé až tvrdé konzistenci jsou sběr 
i zpracování poměrně fyzicky náročné – někdy 
je nutné použít pilku. Uříznutou plodnici je pak 
nutno nastrouhat či namlít. Namletý prášek má 
konzistenci a barvu podobnou rozpustné kávě. 
Z něj pak je možné připravit výluh či čaj, který 
je kupodivu chuťově docela příjemný. V našem 
okolí neroste – preferuje břízy v podhorských 
oblastech, kde se vyskytuje vzácně, ale v ně-
kterých místech pak ve větším množství.

Pozvánka na 
zamykání lesa

Spolek houbařů Čelákovice zve všechny přátele 
přírody, lesa a houbaření na již tradiční akci „Za-
mykání lesa“. Tentokráte do lesů mezi Otradovi-
cemi a Čelákovicemi.
Termín: 28. 12. 2019. Odjezd v 9.51 hod. z čelá-
kovického nádraží vlakem do Lysé nad Labem. 
Odtud pojedeme vlakem s odjezdem 10.16 hod. 
do Otradovic (druhá zastávka). Asi v 10.30 hod. 
vyrazíme pešky z Otradovic k otradovickému 
jezu přes řeku Jizeru a dále Císařskými lesy 
k ermitáži u sv. Václava. Odtud pak přes Lipov- 
ku a Grado do Čelákovic. Po cestě prozkoumá-
me zdejší převážně dubové a borové porosty, 
pokusíme se zdokumentovat aktuální růst hub. 
Výpravu zakončíme v restauraci v Kostelní ulici 
posezením a krátkou demonstrací nalezených 
hub. 
Kontakt: M. Rudolf (604 836 690), J. Kadeřávek 
(737 086 504), e-mail: spolekhoubomil@seznam.cz.

Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek,  
Spolek houbařů Čelákovice
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„V4x4 in music education“ – projekt č. 21830319, finančně 
podpořen Mezinárodním visegrádským fondem, jehož podstatou 
je vzájemná výměna zkušeností při vzdělávání dětí a mládeže  
v oblasti hudby. Realizovaný ve státech Visegrádské skupiny  
od 15. února 2019 do 14. února 2020.

SPOLEČNÝ 
KONCERT ŽÁKŮ 
ZE STÁTŮ 
VISEGRÁDSKÉ SKUPINY

čtvrtek 12. 12.

pátek 13. 12.

od 19:00 hodin

Vystoupí žáci a učitelé měst: 
Čelákovice (Česká republika)
Dolný Štál (Slovenská republika)
Mysłowice (Polsko)
Halásztelek (Maďarsko)

Vstupné: dobrovolné

SLAVNOSTNÍ
ZÁVĚREČNÝ 
KONCERT 
V4x4
Slavnostní završení projektu „V4x4 in music 
education“. S hudebním programem vystoupí 
Orchestr Bohumíra Hanžlíka, pěvecké sbory  
a další žáci Základní umělecké školy Jana Zacha 
Čelákovice, p. o.

Vstupné: 50 Kč

od 19:00 hodin

Kulturní dům Čelákovice
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školství

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

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

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

Poděkování včelařům
Děkujeme Spolku včelařů Čelákovice v čele 
s předsedou Jiřím Mrňavým za 20 kilogramů 
medu, které spolek věnoval naší mateřské škole.
Čaj s medem dětem chutná a v těchto měsících 
jim tato zdravá dobrota pomáhá chránit se proti 
nemocem a nachlazením, aby byly fit a mohly 
chodit do školky. A krásně voní…

Dagmar Horáčková, ředitelka

Přejeme šťastné  
a veselé, vaše děti

Jako každý školní rok máme i letos pro naše 
děti, jejich rodiče a veřejnost naplánováno 
množství zajímavých akcí. Září nám přineslo do 
MŠ nové děti. Chvíli si poplakaly, ale pod vede-
ním zkušených učitelek se velice rychle začaly 
spolu se staršími dětmi zapojovat do akcí po-
řádaných školkou i jinými organizacemi města. 
Mezi první akce patřila jako každý rok návštěva 
výstavy hub a drobného zvířectva. Děti zvířátka 
milují, i proto na některých třídách zvířátka cho-
váme. Našli u nás útočiště dvě morčátka a velký 
šnek. Děti se při kontaktu s nimi zklidní a dokáží 
se o ně již i postarat. 
Na konci září již děti z celé školky zvesela tan-
čily na zahradní slavnosti nazvané „Štrúdlování 
a bramborobraní“. Byly vyzdobené jako správ-
ní kuchaři a kuchtičky. Již předem si ve třídách 
napekly výborné štrúdly a bramborové placky. 
Všem chutnaly. 
S podzimem na nás nepadla chmurná nálada, 
ale naopak jsme velkými reji na třídách přivítali 
Halloween a užili si spoustu legrace při straši-
delných tancích, a aby to našim maminkám, ta-
tínkům a všem blízkým nebylo líto, pozvali jsme 
je 24. 10. na školkové „Dýňování“. Každý si vy-
robil svou vlastní strašidelnou dýni, ze kterých 
se večer vytvořila světelná stezka, která svítila 

do pozdních nočních hodin. Děti splnily spous-
tu strašidelných úkolů. Tento kouzelný večer 
jsme završili vypuštěním balónků a každá třída 
poslala vzkaz pro náhodného nálezce. A světe, 
div se! Přišel nám dopis od holčičky až z Křížlic 
v Podkrkonoší. Dopis od Motýlků vyčenichala 
Dorotka, pejsek, a vnučka Emička s babičkou 
nám pak napsaly poutavé psaní.
Chodit do naší školky je skutečně zábava. Paní 
učitelky umí děti ukonejšit, povzbudit, naučit, ale 
i vhodně pokárat. Ale hlavně, umí pro děti připra-
vit krásné akce a není větším zadostiučiněním, 
než vidět, jak dětem svítí v očích plamínky štěstí.
Kdo kdy vychovával a učil dítě, ví, jak je to slo-
žité. Takže držme si navzájem palce, těšme se 
z úspěchů našich i vašich dětí a společně pro-
jděme vánočními svátky až do nového roku 
2020.
A abych nezapomněla, do školky přijde ještě 
Čert, Anděl, Mikuláš, a když zavřeme oči a bu-
deme si to hodně přát, tak na nás nezapomene 
ani Ježíšek.
Takže ještě jednou. Přejeme šťastné a veselé…
Vaše děti, paní učitelky, asistentky a všichni, 
kdo pracují v naší Mateřské škole. A že jsem na 
něco zapomněla? Podívejte se na naše webov-
ky: msjak.cz.

Hana Henyšová, ředitelka

Veselé učitelky způsobují veselé děti. Foto: archiv MŠ

Dýňování. Foto: archiv MŠ

Babičkám a dědečkům
Tento dopis je pro dědečky a babičky!
My jsme z čelákovické školky hodné dětičky!

Očička nám září,
už brzy zazní zvoneček,
znáš to stejně jako já,
ať jsi babička či dědeček.

Kolem nás se všechno třpytí,
v oknech svítí světýlka
a my jsme celí nedočkaví,
jaká bude nadílka.

Na Vánoce nikdo nemá býti sám,
a tak velké přání já v srdci mám.

Pro radost a krásné chvíle,
obrázek vám posíláme,
snad na tváři vám úsměv vykouzlí,
tohle naše vánoční kreslení.

Toto přání k vám teď letí,
krásné Vánoce přejí všechny děti!

PF 2020

Advent ve škole
Život ve škole utíká tak nějak rychleji, než by-
chom si přáli. Skoro to bylo včera, kdy nás uví-
tala slavnostně nazdobená škola v první školní 
den, a najednou jsou před námi Vánoce. Konec 
roku s sebou přináší množství akcí a milých se-
tkání a nejinak tomu bylo a bude i letos. U příle-
žitosti rozsvícení vánočního stromu na čeláko-
vickém náměstí jste nás mohli potkat u stánku 
s výrobky dětí. Letos jsme pojali naši prezentaci 
jen jako ukázku šikovnosti žáků pod vedením 
paní učitelky Vodvářkové.
Při Mikulášské stezce v pondělí 2. prosince 
jsme zůstali u tradice. U balíčků s překvape-
ním, kterých jsme letos přichystali rovných 400, 
u tradičního občerstvení našich šikovných ku-
chařek a nezapomněli jsme ani na charitu. Le-
tos jsme stejně jako loni podpořili sdružení Život 
bez bariér prodejem keramických a látkových 
výrobků, které už vánoční atmosféru navodily 
naprosto dokonale. Když jsme si k tomu přines-
li do malé improvizované školní kavárny skvělé 
domácí koláče a chlebíčky, které u vchodu do 
školy paní kuchařky nabízely a které šly doslova 
na dračku, rozhlédli jsme se po rozsvícené ško-
le a atriu, zadívali se na čerty, anděly a několik 
Mikulášů a vnímali stovky rozzářených dětských 
očí, pak jsme si řekli, že dneska se nám ve škole 
opravdu líbí. A že možná právě tyhle okamžiky 
tvoří tu nejkrásnější adventní a vánoční atmo-
sféru. 
První polovinu prosince nám zpestří i pobyt 
6 zahraničních studentů, kteří s námi ve škole 
a v rodinách našich žáků stráví celý týden, při-
nesou do školy zdravý hlad dětí po komunikaci 
v angličtině a děti i nás obohatí o znalosti a po-
střehy z jiných kultur. O celém projektu, a jak se 
nám tentokrát podařil, budeme informovat v ně-
kterém z dalších čísel Zpravodaje.
Těsně před Vánoci vypukne ještě jedna dlou-
ho očekávaná a dlouho připravovaná akce 
– vánoční Slavík. Soutěž všech tříd 2. stupně 
ve zpěvu dvou tematicky zaměřených písní, 
recesistické vystoupení učitelů, vyhlášení a ti-
chá závist poražených, protože na obrovský 
a skvělý dort pro vítěze mají prostě chuť úpl-
ně všichni. Ani 1. stupeň nezůstává pozadu 
a uskuteční se tu malý Slavíček, příprava na 
velkou soutěž, která děti čeká na 2. stupni. 
I vítězové prvostupňového Slavíčka se mohou 
těšit na krásné odměny.
Těšíme se i na setkání s kolegy na vánoční ve-
čeři v některé z místních restaurací. Tak ať se 
všem advent vydaří tak, jak se na náměstí a při 
Mikulášské stezce vydařil nám. Ať je i pro vás 
advent časem milých setkání, smíření, zklidnění 
a zamyšlení. Krásné předvánoční dny.

pedagogové

„V4x4 in music education“ – projekt č. 21830319, finančně 
podpořen Mezinárodním visegrádským fondem, jehož podstatou 
je vzájemná výměna zkušeností při vzdělávání dětí a mládeže  
v oblasti hudby. Realizovaný ve státech Visegrádské skupiny  
od 15. února 2019 do 14. února 2020.

SPOLEČNÝ 
KONCERT ŽÁKŮ 
ZE STÁTŮ 
VISEGRÁDSKÉ SKUPINY

čtvrtek 12. 12.

pátek 13. 12.

od 19:00 hodin

Vystoupí žáci a učitelé měst: 
Čelákovice (Česká republika)
Dolný Štál (Slovenská republika)
Mysłowice (Polsko)
Halásztelek (Maďarsko)

Vstupné: dobrovolné

SLAVNOSTNÍ
ZÁVĚREČNÝ 
KONCERT 
V4x4
Slavnostní završení projektu „V4x4 in music 
education“. S hudebním programem vystoupí 
Orchestr Bohumíra Hanžlíka, pěvecké sbory  
a další žáci Základní umělecké školy Jana Zacha 
Čelákovice, p. o.

Vstupné: 50 Kč

od 19:00 hodin

Kulturní dům Čelákovice
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Zážitky z adaptačního 
kurzu

Od 7. do 11. října se nová třída primánů vyda-
la na nezapomenutelný zážitek, na adaptační 
kurz do rekreačního střediska Maxov u Sloupu 
v Čechách. Jeli jsme společně s kvintou a prv-
ním ročníkem vyššího gymnázia. Šli jsme napří-
klad na Skalní hrad do Sloupu v Čechách. Také 
jsme se naučili slaňovat v lomu Střelnice. Jedna 
studentka si dokonce vyzkoušela, jaké je to být 
v nouzi a jak si v ní poradit. Také jsme hráli růz-
né hry a soutěže. Navzájem se všichni poznali 
a odjížděli nabytí zkušenostmi a dobrou energií.

studentky 1. A

Slaňování. Foto: Jakub Kos

karate

Koncem října se v Dánsku konala nejvyšší ev-
ropská soutěž v karate, kterou pořádala jedna 
z největších světových federací WUKF. Ve čty-
řech dnech se na deseti tatami utkalo bezmála 
1 700 závodníků z 23 zemí.
Náš klub reprezentovalo 14 závodníků, jmeno-
vitě Denisa Brejchová, Daniel Brejcha, David 
Le, Matěj Lippert, Jakub Fidler, Eliška Fidlero-
vá, Eliška Mihalčatinová, Linda Skalová, Michal 
Nosek, Dominik Zachař, Vladimír Fafek, Víctor 
Sánchez, Štepán Svoboda, Dalibor Kolínko 
a koučové Martin Brejcha a Helena Brejchová.
Ve čtvrtek, první den šampionátu, byly na pro-
gramu týmové kategorie. Jako první se na ta-
tami představily týmy kumite, kde Denisa Brej-
chová vybojovala dvě bronzové medaile. Velice 
úspěšný byl team kata kadetů ve složení Brej-
cha-Lippert-Smutný a kadetek ve složení Brej-
chová-Mihalčatinová-Fidlerová, kteří vybojovali 
zlaté medaile a stali se mistry Evropy. Náš druhý 
tým kadetů ve složení Zachař-Fidler-Fafek také 
zabojoval a obsadil nádherné 3. místo.
Pátek patřil kategoriím kata a naše medailová 
sklizeň pokračovala. Nejdříve Daniel Brejcha 
nedal soupeřům žádnou šanci a s přehledem 
zvítězil. Následně Štěpán Svoboda vybojoval 
stříbrnou medaili v kategorii chlapci 11 let. Dále 
uspěli Dalibor Kolínko – 4. místo, Denisa Brej-
chová – 4. místo a Víctor Sánchez – 6. místo.
V sobotu se dostaly na řadu kategorie kumite. 
Nádherné bronzové medaile zde vybojovali De-
nisa Brejchová a Daniel Brejcha, páté místo ob-
sadil Matěj Lippert. 
Obrovskou radost nám opět udělala speciální 
kategorie kata tělesně postižených karatistů, 
v níž Michal Nosek vybojoval zlatou medaili 
a stal se dalším mistrem Evropy. 

16 medailí pro SK karate Dragon  
na mistrovství Evropy

Úspěšní reprezentanti SK karate Dragon na mistrovství 
Evropy 2019 v Dánsku, kde vybojovali 16 medailí. Foto: 
archiv klubu

Neděle patřila finalistům juniorských a senior-
ských kategorií. Z našeho týmu zde uspěla ju-
niorka Linda Skalová, která v kumite obsadila 
vynikající 3. místo. V kata obsadil junior David 
Le páté místo a cesta Lindy Skalové skončila již 
v semifinále.
Celkem reprezentanti SK Karate Dragon vybojo-
vali 16 medailí, z toho 7 zlatých, jednu stříbrnou 
a 8 bronzových. Tímto výkonem jsme přispěli 
k celkovému pátému místu České republiky na 
tomto šampionátu. Všem závodníkům gratulu-
jeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za 
vzornou reprezentaci. Dále děkujeme Středo-
českému kraji a městu Čelákovice za finanční 
podporu.

Martin Brejcha, předseda SK karate  
Dragon Čelákovice

badminton

Tak nám to letos zase začalo. Největší problém 
je po létě najít uklizené sálovky, zjistit, že na 
nový výplet rakety opět nedošlo, vyzkoušet or-
tézu – letos už asi na obě kolena…
Jednou nebo dvakrát v týdnu se večer přemlu-
vit od televize, že jít si zapinkat s kámoši bude 
lepší program než výměna manželek (ale pokud 
hrajete v páru, většinou tu svoji chcete vyměnit, 
ještě než dohrajete hru). No a někdy je největší 
motivací to pivko po beďasu.
Pak už jen přežít to následující ráno, kdy člověk 
nemůže vylézt z postele a občas ani zvednout 
pravačku.
Píšu o badmintonovém dospěláckém klubu, 
který má v Čelákovicích přes 60 aktivních členů, 
a kde to někdy vypadá jak v invalidovně a re-
habilitačním ústavu dohromady. Samozřejmě 
i tady se najdou sporťáci tělem i duší, kteří se 
u hry ani nezapotí a nebolí je nic (nebo se ales-
poň tak tváří). Ale co máme společné, je radost 
z pohybu a ze hry. Tedy aspoň občas.
Velkou naději máme u dětských hráčů. Už tři 

roky trénuje Tomáš Klíma 29 dětí ve věku od 
devíti do čtrnácti let. Ne všichni berou beďas 
vážně, někdo se chce jen naučit základní úde-
ry, někdo hraje kvůli kámošům. Ale důležité 
je, že je to baví, hýbou se a něco dalšího se 
naučí.
V sobotu 14. prosince si vyzkouší svůj první 
opravdový turnaj – s pravidly, švýcarským sys-
témem, medailemi a zaslouženými odměnami. 
Přijďte děti podpořit a zafandit jim do haly Vi- 
komt, začínat se bude v devět ráno.
(A víte, co je největší potupa dospěláka na kur-
tu? Když proti němu na turnaji nastoupí náhrad-
ník z dětského kroužku, při hře ho sfoukne jak 
svíčku a ani si při tom nesundá mikinu…)

Jana Slováková, spolek Patriot Čelákovice

Badmintonová sezona
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TJ Spartak Čelákovice, z. s.

Nohejbalový oddíl
V průběhu měsíce října došlo k mnoha vyřazo-
vacím a barážovým zápasům o pocty nejvyšší 
a také o udržení v stávajících soutěžích od kraj-
ských přeborů po ligy spravované ČNS. Ve fi-
nále extraligy si prvenství po zásluze vybojovalo 
mužstvo Čakovic, které po strhujícím boji pora-
zilo Modřice. Soutěž opouští Start Praha, jehož 
místo zaujmou postoupivší Holice. O druhém 
postupujícím si to v baráži rozdaly týmy České-
ho Brodu a Žatce. Po třízápasovém rozstřelu se 
nakonec radovali Žatečtí. 
V dorostenecké lize přemožitel domácího do-
rostu Zbečník v semifinále nestačil na Vsetín 
a také Radomyšl byla v boji o třetí příčku nad 
jejich síly. Čelákovice obsadily celkově pátou 
příčku. 
V první lize žen vcelku jasně nastoupily proti 
sobě favorizované celky Českého Brodu a Vršo-
vic II. Před početnou diváckou kulisou nakonec 
na svou stranu strhly vítězství ženy z Českého 
Brodu. 
V KP si B-tým vybojoval druhé místo a při ne-
účasti Nymburka mu připadlo bojovat v baráži 
o II. ligu. Po vítězství ve Strakonicích 5:2 jim pří-
sluší účast v této soutěži. Zimní přestávka roz-
hodne, zda vedení tým do této soutěže přihlásí. 
Vzhledem k dalšímu růstu mladých hráčů by to 
nebylo od věci.
Do konce roku bude následovat řada turnajů 
s vyvrcholením „Poslední smečí“ v tělocvičně 
TJ Pankrác ve dnech 7. a 8. prosince. Čelákovi-
ce jako vždy vyšlou na tento mezinárodní turnaj 
dvě formace.

Petr Flekač

vá D10, Bruno Topenčík H12, Dan Kubíček H16, 
4 stříbrné: Matěj Mikšíček H12, Adam Mrázek 
H14, Zuzana Jandová D16, Hana Jankovská 
D18 a 3 bronzové: Linda Kubíčková D12, Kari-
na Nela Müllerová D14, Kryštof Pechánek H18. 
Z kategorií je vidět, jak skvěle si vedli od nej-
menších po juniory. 
Dospělá část klubu absolvovala další kolo 
svých soutěží, pouze tým B potvrdil svou roli 
mírného favorita a zvítězil. Je to již druhé vítěz-
ství v řadě a je zatím na druhém místě tabulky. 
Tým A i tým C svým soupeřům podlehly.
V dalším kole Bleskového turnaje pořádaného 
jednou měsíčně v klubovně zvítězil Pavel Horký. 
Gratulujeme!
Zájemci z řad dětí a dospělých se mohou hlásit 
na tel.: 604 713 180.

Peter Janda

sport

Šachový oddíl
Tak to máme za sebou. Pětice našich účastníků 
na MČ je zpátky a přivezla velmi kvalitní výsled-
ky. Nejlepšího výsledku dosáhl Tomáš Sedmi-
hradský, který, ač jeho nasazení neslibovalo po-
stup na MČR, získal první nepostupovou pozici 
a ta mu zajistila status náhradníka pro tuto sou-
těž. Zbylí si přivezli posílení svých koeficientů 
a velkou hromadu zkušeností.

Linda Kubíčková vs. Sabina Jeníková. Foto: archiv od-
dílu

Dne 9. listopadu proběhlo v Poděbradech další 
kolo regionálního přeboru. Na tomto turnaji po-
tvrdili naši svěřenci vysokou výkonnost a přivez-
li hned 10 medailí, z toho 3 zlaté: Sabina Jeníko-

Oddíl stolního tenisu
2 domácí výhry = po 7 kolech v čele DIVIZE!
Ve dnech 9. a 10. listopadu nás konečně čekaly 
první dva domácí zápasy – velmi silné Roztoky 
a dosud třetí TTC Kladno, nicméně porvali jsme 
se s tím nad očekávání dobře.

Sobota – po zdravotní pauze zpátky v sestavě 
Petr Dvořák, dále Matěj Iglo, David Kurel a Fi-
lip Marat, drama začíná… Po nadějně rozehra-
ných deblech jsme nakonec rádi za 1:1, když 
Filip s Jirkou otočili 6:10 v pátém setu na výhru. 
První singly – Matěj 3:2 se Zíkou, Filip prohrává 
1:3 se soupeřovou jedničkou Špačkem a je 2:2. 
No a pak David Kurel začal svůj nejlepší večer 
v Čelákovicích – porazil Jiráska 3:2, a když Petr 
Dvořák ukázal, že i 0:7 v pátém setu se dá oto-
čit na výhru, začala pasáž snů. Postupně jsme 
vyhráli 8 zápasů v řadě a drama končí…10:2. 
Výhra byla víc vydřená, než to vypadá, ale platí. 
Body – debl Marat/Mlejnek, Dvořák 3, Kurel 3, 
Iglo 2, Marat 1. Zvesela se jde na pivo…
V neděli proti Kladnu tentokrát bez mladých, 
čistě čelákovická sestava s Jirkou Mlejnkem. 
Zase se ukázala síla našich deblů – v podstatě 
nám vyhrály další zápas. Dvořák, Mlejnek smázli 
3:0 soupeřovu lepší dvojici, po boji 3:2 vyhrá-
li i Iglo, Kurel. Jirka Mlejnek tak stále zůstává 
bez porážky v deblu, ať už nastoupil s kýmkoli 
– a to se počítá! V singlech se ale v neděli Jirko-
vi s Davidem nedařilo, David prohrál tři zápasy 
v pátém setu, Jirka všechny, z toho dva v pá-
tém. Naštěstí Petr Dvořák neprohrál nic a Matěj 
Iglo až poslední zápas s materiálovým obraná-

řem Škachem. A tak došlo na infarktové finále, 
kdy za stavu 9:8 pro nás rozhodl David Kurel 
výhrou nad Gábrišem o našem dalším celkovém 
vítězství, které nás posunulo už do čela tabulky! 
Body – debly Mlejnek/Dvořák i Iglo/Kurel, Dvo-
řák 4, Iglo 3, Kurel 1.
Před začátkem divize jsme měli obavu ze se-
stupu, teď se cítíme mnohem líp. A děkujeme 
divákům, v sobotu jich přišlo skoro tolik, kolik 
nám lajkuje Facebook… kolem 25, díky. Mimo-
chodem na FB jsou i nějaké fotky a videa…
Snaží se i další družstva, B-tým s neporaženým 
Jirkou Přichystalem vede OP1, C-tým je na 
7. místě 3 body od bronzu. D a E v OP3 okupují 
9. a 10. místo, ale mladí se začínají zlepšovat, 
těšíme se na odvety. Béčko mládeže sbírá zku-
šenosti v mělnické skupině okresního přeboru 
družstev. Pilně objíždíme okresní a krajské bo-
dováky, tak nám držte palce!

Úspěšný bodovací turnaj mládeže
2. okresní bodovací turnaj mládeže se uskuteč-
nil v neděli 17. 11. u nás doma v Čelákovicích. 
Sokolovna byla svědkem bojů o další body 
do okresního seriálu bodovacích turnajů a pro 
naše kluky to opět dopadlo více než úspěšně. 
Matěj Vlček, i přes jedno zaváhání ve skupině, 
vyhrál svoji kategorii starších žáků, Tomáš Musil 
si v mladších žácích oproti turnaji v Říčanech 
o jedno místo polepšil a skončil na skvělém tře-
tím místě a ani ostatní se neztratili – Adam Vo-
rasický 6. místo (Adam začal s pinčesem letos 
v září a při své turnajové premiéře sbíral výhry 
jak na běžícím páse). Ve starších žácích další 
velký posun – 4. místo Kuba Dvořák, 7. Ondra 
Čech, 8. Pepa Wolf, 9. David Staněk. Kluci se 
doma vytáhli a my jsme rádi, že jdou dopředu. 
Na závěr musíme poděkovat skvělému týmu 
organizátorů, snad na nikoho nezapomeneme: 
Jirka Mlejnek, Milan Novotný, Kuba Čech, Ma-
těj Iglo, Honza Kučera a celá tlupa „dob-rota“ 
maminek Vilma Michelčíková, Petra Musilová, 
Andrea Wolfová, Adéla Dvořáková, Martina Vlč-
ková… a dalším. Děkujeme, bez vás by to nešlo!

Petr Dvořák, předseda oddílu

Čelákovický A-tým stolního tenisu. Foto: archiv oddílu
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Ve dnech 8.–13. října proběhlo MS ve sportov-
ním aerobiku v holandském Leidenu. Po dlouhé 
době cíleného tréninku opět za náš klub vyrazily 
bojovat v dospělé kategorii dua Nela Vohradská 
a Anna Špitálská. Dívky navázaly na dlouholetou 
tradici reprezentačních let, kdy na MS a ME jez-
dily týmy i jednotlivci všech věkových kategorií. 
Během střídání generací jsme začali vychovávat 
nové talenty. 
Přestože dívky odjížděly ve skvělé kondici 
a s úsměvem za všech okolností, nepodařilo 
se jim dosáhnout na bronzovou medaili, která 
byla blízko. Vzhledem k tomu, že tento rok dívky 
závodily v tomto složení poprvé, je to úspěch 
nečekaný a dojemný. Navíc, jedna z dívek ma-
turovala a připravovala se na přijímací zkoušky 
na vysokou školu a ještě na tréninky dojížděla 
až z Nymburka. Věříme, že i další talentované 
dívky z naší akademie půjdou v jejích šlépějích 
a v příštím roce bude úspěchů o mnoho více…
Zimní sezonu jsme ukončili dalším skvělým 
úspěchem Jany Vavřičkové, která na posled-

ních závodech v Otrokovicích v kategorii 11–13 
let získala 2. místo. Jana začala se svou přípra-
vou ve III. výkonnostní třídě a každým rokem 
svou pílí a skvělými výsledky se dokázala pro-
bojovat mezi elitu sportovního aerobiku. Další 
metou bude zařazení mezi nejlepší závodnice 
ČR s možností reprezentace na ME a MS. Ra-
dujeme se o to více, že v roce 2020 bude náš 
klub slavit 20 let od prvního vstupu na závodní 
plochu, na které jsme slavili mnoho národních i 
mezinárodních úspěchů.
V rámci klubu probíhá nezávodní přípravka 
sportovního aerobiku, ze které se postupně vy-
bírají děti na závodní aerobik, a je možné začít 
kdykoliv.
Tímto moc děkujeme městu Čelákovice za fi-
nanční podporu, kterou nám poskytlo na toto 
mistrovství, a rodičům za skvělý přístup a spo-
lupráci!

Vlaďka Barešová, Sportovní akademie  
Čelákovice, z. s.

Ukončení podzimní sezony ve sportovním aerobiku

Jana Vavřičková. Foto: archiv spolku

Foto: archiv spolku

florbal

Orka zakusila  
první porážky

Dalšími koly pokračovala národní liga florbalu. 
Orka zakusila těsné porážky a díky tomu se 
čelo tabulky velmi vyrovnalo. Orce nyní patří 
čtvrté místo s tříbodovou ztrátou na prvního.
T.B.C. LUCERN KRÁLŮV DVŮR–ORKA 7:6
V první třetině měla Orka jasnou převahu a sou-
peře přestřílela, výsledkem bylo ale jen jedno-
brankové vedení. Zbytek utkání byl již velmi vy-
rovnaný. Rozdílový gól vstřelili domácí pět minut 
před koncem, Orka na to již reagovat nedokázala.
ORKA–FC BUČIS TEAM 8:9
V první třetině dominovaly útoky a stav se za-
stavil na skóre 4:4. Druhou část pro sebe urvala 
Orka, ale třetí třetina vyzněla pro hosty. Čtyř-
brankovou šňůrou skóre otočili a i přes závěreč-
ný nápor Bučis vítězství uhájil.
FAT PIPE TRAVERZA MUKAŘOV–ORKA 3:4
O zápase rozhodla druhá třetina, kterou Orka 
vyhrála dvoubrankovým rozdílem. Domácí Orku 
sice celkově přestříleli, ale díky lepší produktivi-
tě jsme brali plný počet bodů my.

1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s.

Vodní motorismus – sezona 2019

Letošní sezona pro naše závodníky Formula 
Future začala v polovině března stavbou tratě, 
která se nachází nad zdymadlem Čelákovice 
u lávky přes Labe. Letos proběhla obměna na-
šeho týmu. 

Náš tým na MS 2019. Foto: archiv klubu

tězům předávala místostarostka Nikola Ottl. Ve 
dnech 29. června – 6. července jsme se zúčast-
nili soustředění mládeže v Děčíně. 
Po závodech v Čelákovicích 15. června dle 
celkového umístění v MČR proběhl výběr re-
prezentace ČR pro Mistrovství světa a Evropy, 
které se konalo ve dnech 30. červance – 4. srp-
na v Rusku v Petrohradu. V reprezentaci ČR le-
tos bylo 12 závodníků a 4 z nich byli z našeho 
spolku – Marek Brzbohatý (kat. Delfín), Viktorie 
Pařezová (kat. M1), Jan Sotona (kat. M1), Ondra 
Jetel (kat. M5). Trenéři reprezentace ČR byli cel-
kem 3 – dva z nich byli také z Čelákovic – hlavní 
trenér Michal Marvánek, dalším trenérem byla 
Veronika Pařezová.
Na MS náš tým získal celkem čtyři cenné kovy, 
1x stříbro a 3x bronz. Celkově se tým ČR umístil 
na krásném 4. místě z celkových 11 států. Ne-
máme bohužel výcviková střediska a rozpočty 
jako jiné státy, ale i tak každý závodník bojoval 
jako lev a všem reprezentantům gratulujeme 
a děkujeme za reprezentaci ČR a našeho města 
Čelákovic.
Velké díky patří i sponzorům, rodičům, městu Če-
lákovice, ČSVM, kteří nám velice pomáhají. Více 
informací o nás najdete na facebooku/1ČKVS, 
Instagramu 1ČKVS a na http://1ckvs.cz.
Někdy u vody AHOJ!

Michal Marvánek, trenér FF

První závod – kontrolní se konal 27. dubna v Praze 
– jednalo se o přípravu na závody v rámci MČR. 
Naši závodníci: Marek Brzobohatý, Jan Sotona, 
Viktorie Pařezová, Anna Zajanová, Daniel Pařez, 
Adam Opočenský, Dominik Pařez, Ondřej Jetel 
se zúčastnili Mistrovství České republiky, které 
se skládá z pěti závodů. 
V rámci MČR se závodnici umístili následovně 
v jednotlivých kategoriích: Delfín – Marek Brzobo-
hatý, celkově 1. místo; M1 – Jan Sotona, celkově 
1. místo; M1 – Viktorie Pařezová, celkově 2. místo; 
M1 – Anna Zajanová, celkově 4. místo; M2 – Daniel 
Pařez, celkově 4. místo; M2 – Adam Opočenský, 
celkově 5. místo; M2 – Domink Pařez, celkově 
7. místo; M5 – Ondřej Jetel, celkově 2. místo.
Náš tým letos vyhrál pohár města Děčína – zá-
vody proběhly 18. května. Při Poháru města 
Čelákovic obsadil náš tým 2. místo – pohár ví-

Tým na konci sezony 2019. Foto: archiv klubu
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ORKA–PANTHERS PRAHA 5:4
Další ze série velmi vyrovnaných zápasů z po-
sledních kol dopadl lépe pro nás. Celý zápas 
jsme vedli a těsné vítězství jsme uhájili až do 
konce. Díky této výhře jsme se vrátili zpět do 
čela tabulky.
WIZARDS DDM PRAHA 10–ORKA 6:4
První třetina pro nás dopadla nelichotivě, díky efek-
tivitě ji domácí vyhráli 4:1. I když jsme se po zbytek 
zápasu zlepšili a střelecky jsme se snažili dotáh-
nout, domácí gólem v poslední vteřině do prázdné 
branky při naší power play pečetili svou výhru.
ORKA–FBŠ BOHEMIANS 4:16
V osmifinále poháru jsme narazili na rozjetý 
extraligový tým Bohemians. Ten nenechal nic 
náhodě, nastoupil v plné sestavě a ukázal nám 
naplno, jaký je mezi našimi týmy zatím rozdíl.
V první třetině jsme se ujali vedení, to ale nemělo 
dlouhého trvání. Hosté do přestávky čtyřmi bran-
kami otočili, a ve druhé části již jednoznačně do-
minovali. Bohemians nezvolnili ani ve třetí třetině 
a jednoznačně si dokráčeli pro zasloužené vítěz-
ství. Orka se s letošním ročníkem poháru loučí.

Dorostenecký tým Orky jednoznačně dominuje 
ve své soutěži a v osmi zápasech neztratil ani 
bod. Se skóre 62:8 jasně okupuje první místo ta-
bulky: Orka–OpenCamps Tatran Střešovice 6:3, 
Florball Club Falcon–Orka 2:6, FBC Draci Říča-
ny–Orka 0:9, Orka–Floor Maniacs Mělník 7:0.

Martin Bajer

Zápas s Bohemians. Foto: Jaroslav Verner

Podzimní část fotbalových soutěží patří do his-
torie. Fotbalisté Unionu nejsou s uplynulou se-
zonou spokojeni a v průběžné tabulce přezimují 
na 15. příčce. Musíme přiznat, že se čekalo víc 
– nejméně klidný střed tabulky. Union z patnácti 
odehraných kol získal 13 bodů za tři výhry a tři 
remizy plus dva body za vyhraný rozstřel, ani 
skóre nebylo bůhví jak pěkné (15:29). Největší 
propad byl mezi 8. až 15. kolem, kdy tým uhrál 
jen 3 body! Příčiny krize jsou stále stejné, a to 
neproměňování vyložených šancí, individuální 
chyby.
TJ ZÁRYBY–SK UNION 2:1
Branka: Náhlovský
Z pohledu Unionu zápas neproměněných šancí. 
Domácí šli do vedení střelou z penalty po fau-
lu brankaře, ještě do přestávky Union vyrovnal 
rovněž z pokutového kopu. O výhře domácích 
rozhodla 62. min., kdy nepřesný odkop bran-
kaře zachytil soupeř a pohodlně skóroval. Tlak 
hostí v závěru nic nezměnil.
SK UNION–FC MĚLNÍK 1:2
Branka: Buriánek
Union vedl od 9. min. po individuální akci Buri-
ánka, ale již po dvou minutách vymyslel rozhod-
čí penaltu a Mělník vyrovnal. Hra měla celkem 
spád, leč bez výraznějších šancí. V 65. min. se 
ve skrumáži před brankou domácích nejlépe zo-
rientoval mělnický hráč a rozhodl o výhře sou-
peře, kterému výrazně pomohl rozhodčí.
SK UNION–SK ČESKÝ BROD B 0:3
O výsledku rozhodla již první část utkání, kdy 
hosté dokázali využít herní převahu vyjádřenou 
třemi góly. Po přestávce již hosté zkušeně hlí-
dali vedení, a tak i mírně zlepšený výkon Unionu 
změnu nepřinesl. Jedinou šanci Buriánka vyko-
pli na lajně.
FK ČÁSLAV B–SK UNION 3:3, penalty 2:4
Branky: Pánek, Dalekorej, Kadeřábek
V prvním poločase měl Union dvě dobré šan-
ce a nedal, domácí z jedné skórovali. V úvodu 
druhé části hosté otočili na 3:1, ale v závěru se 
podařilo domácím vyrovnat, a tak došlo na pe-
nalty, ve kterých uspěli hosté.
SK UNION–FOTBAL HLÍZOV 2:5
Branky: Pánek, Bílek

Ve vyrovnaném prvním poločase jsme vlastní-
mi chybami nabídli soupeři šance, které využil. 
Po přestávce přišlo snížení, ale penalta zname-
nala konec naděje na přijatelný výsledek. Proti 
vedoucímu celku tabulky podal Union kvalitní 
výkon, ale na body nedosáhl.
SK SOKOLEČ–SK UNION 1:0
Závěrečné utkání podzimu přineslo vyrovnanou 
partii s několika šancemi, které zůstaly nepro-
měněny. O šťastné výhře domácích rozhodla 
třetí minuta prodloužení, kdy po trestném kopu 
zprava překonal brankaře Bařinu hlavou nabí-
hající hráč domácích. Štěstí se opět přiklonilo 
k soupeři. 

Starší dorost jako nováček Krajského přeboru 
si vede velmi dobře. Pod trenérem Kujalem ata-
kuje nejvyšší příčky, i když většinou jsou hráči 
ve věku mladších dorostenců. Důkazem kvality 
je fakt, že Buriánek se prosazuje i v dospělých.
SK KOSMONOSY–SK UNION 1:1
Branka: Hromas
V souboji o první příčku šel Union brankou Hro-
mase do vedení, domácí srovnali. Po přestávce 
se hrálo mezi vápny.
SK KOSMONOSY–SK UNION 0:2
Branky: Petr Fantík, Petruschenko
SK UNION–BOHEMIA PODĚBRADY 0:3
Nepovedené utkání, ve kterém se ve druhé půli 
prosadili fyzicky zdatnější hosté.
SPARTA KUTNÁ HORA–SK UNION 1:5
Branky: Hromas, Linka, Janák, Buriánek 
a vlastní
SK UNION–SOKOL KLECANY 2:0
Branky: Soukup, Šamša

Mladší dorost je v průběžné tabulce Krajského 
přeboru na 4. místě: SK KOSMONOSY–SK UNI-
ON 3:1, branka: Červený, SK KOSMONOSY–SK 
UNION 1:1, branka: Kratochvíl, SK UNION–BO-
HEMIA PODĚBRADY 4:1, branky: Linka 2, Kra-
tochvíl, Janeba, SP. KUTNÁ HORA–SK UNION 
0:5, branky: Červený 2, Štrobl, Fantík, Šamša, 
SK UNION–SOKOL KLECANY 5:0, branky: Ho-
mola, Hála, Štrobl, Kratochvíl, Konečný.

SK Union – fotbalový podzim 2019 je minulostí

fotbal

Záběr z utkání Union–Hlízov zachytil souboj Pánka se soupeřem. Foto: Petr Konečný

Pokračování na str. 28
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Městský bazén
OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

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

(17.15–19.15 pronájem 1x dráha)
st 6.15–7.30 14.00–15.00 19.00–21.30

(19.00–20.00 pronájem 2x dráha)
čt – – –
pá 6.15–7.30 14.00–15.00 17.00–21.30

(17.00–18.00 plavání s ČPZP zdarma)
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.

ZMĚNY V OTEVÍRACÍ DOBĚ

so 21. 12. – – 11.00–21.00
(9.00–11.00 senioři/ZTP)

ne 22. 12. – – 11.00–19.30
(9.00–11.00 senioři/ZTP)

po 23. 12. – – 14.00–21.00
út 24. 12. ZAVŘENO
st 25. 12. ZAVŘENO
čt 26. 12. ZAVŘENO
pá 27. 12. – – 14.00–21.00
so 28. 12. – – 11.00–21.00

9.00–11.00 senioři/ZTP)
ne 29. 12. – – 11.00–19.30

(9.00–11.00 senioři/ZTP)
po 30. 12. – – 14.00–21.00
út 31. 12. – – 12.00–18.00
st 1. 1. – – 14.00–21.00
čt 2. 1. – – 14.00–19.00
pá 3. 1. – – 14.00–21.00

V neděli 7. 12. 2019 je Městský bazén v čase 
12.00–14.00 hod. z důvodu konání školení „Mla-
dý záchranář“ pro veřejnost výjimečně uzavřen!

Petr Bambas, ředitel

Nabídka volných kurzů
Pro velký zájem a obsazenost našich stávají-
cích plaveckých kurzů vypisujeme pro zájemce 
novou možnost zapsat své děti do našich „zim-
ních“ plaveckých kurzů, a to v pátek, kurzy pro 
dospělé pokračují ve čtvrtek večer. Plavecké 
kurzy probíhají i nadále pod záštitou plaveckého 
oddílu Patriot Čelákovice.

ČTVRTEK
Plavecký kurz pro dospělé (19.55–20.40 hod.), 
kurz obsahuje 10 lekcí (+ 1 náhradní) v termí-
nu 28. listopadu 2019 – 20. února 2020, cena 
1 800 Kč (180 Kč/lekci).
Plavecký kurz pro dospělé (20.40–21.25 hod.), 
kurz obsahuje 10 lekcí (+ 1 náhradní) v termí-
nu 28. listopadu 2019 – 20. února 2020, cena 
1 800 Kč (180 Kč/lekci).

PÁTEK
Plavecký kurz pro děti 5–12 let (15.00–15.50 
hod.), kurz obsahuje 10 lekcí (+ 1 náhradní) 
v termínu 6. prosince 2019 – 6. března 2020, 
cena 1 500 Kč (150 Kč/lekci).

Petr Bambas, ředitel

Starší žáci stejně jako dorost jsou na čele 
průběžné tabulky Krajského přeboru: SK UNI-
ON–FK PŠOVKA 3:0, branky: Lopatář 3, TJ 
KUNICE–SK UNION 2:3, branky: Sebera 2, Ne-
tušilová, SK UNION–ČESKÝ BROD 8:0, branky: 
Sebera 3, Kubečka 2, Manhart, Fantík, Ham- 
pejz, SK KOSMONOSY–SK UNION 1:2, branky: 
Kratzman, Sebera, SK UNION–SPARTA KUTNÁ 
HORA 7:0, branky: Manhart, Kratzman, Sebera 
2, Jan Fantík. 
Mladší žáci se pohybují uprostřed tabulky 
Krajského přeboru: SK UNION–FK PŠOVKA 
3:3, branky: Kubečka 2, Mičkal, TJ KUNICE–SK 
UNION 2:2, branky: Kodera 2, SK UNION–SK 
ČESKÝ BROD 3:4, branky: Kubečka, Bartoň, 
Janota, SK KOSMONOSY–SK UNION 2:3, 
branky: Kubečka 2, Kodera, SK UNION–SPARTA 
KUTNÁ HORA 2:4, branky: Pařízek, Kubečka.
Starší přípravka sehrála šest turnajů s celko-
vou bilancí 38 zápasů, 18–4–8 a skóre 89:67, 
což znamenalo 2. místo za Odolenou Vodou.
Mladší přípravka skončila ve své skupině na 
3. místě. To odpovídalo výkonnosti mužstva,
které se nově vytvářelo a bylo to znát na sehra-
nosti týmu.

Vedení Sportovního klubu Union Čelákovi-
ce děkuje svým sponzorům i fanouškům za 
podporu v roce 2019 a přeje do nového roku 
pevné zdraví, životní optimismus. Zachovejte 
nám přízeň i v roce 2020! Milan Šikl

Derby městských rivalů
Radní města Martin Bajer zahájil dne 3. listopa-
du očekávané derby městských rivalů TJ Spar-
tak Čelákovice a SK Panthers Záluží v 11. kole 
okresní fotbalové soutěže. Prestižní utkání na-
bídlo ofenzivní fotbal s 13 góly. Šesti brankami 
se v zápase zaskvěl domácí Daniel Urban, a vý-
razně tak pomohl domácím k cennému vítězství 
9:4 po poločase 5:3, když se Spartakovci o je-
den gól připravili neproměněným pokutovým 
kopem. Na druhé straně hostující Panteři hned 
s 2 penaltami v 36. a 72. minutě nezaváhali. 
Hosté do utkání vstoupili o jednoho hráče osla-
beni, jedenáctý hráč se dostavil se zpožděním, 
načež v 55. minutě byl s červenou kartou vy-
loučen hostující Michal Říha, takže hosté zápas 
i dohrávali v deseti hráčích.

Roman Štěrba

11. kolo okresní fotbalové soutěže. Foto: Roman Štěrba

Pokračování ze str. 27



prosinec 2019 / 35

skládačka

  

do p
átku 20. 12. | M

ěstská knihovna
A

D
V

EN
T V

 KN
IH

O
V

N
Ě

slavnostní výzdoba, nálada, certifikáty, besedy

do sob
oty 21. 12. | H

usův sb
or

A
D

V
EN

T V
 H

U
SO

V
Ě SBO

RU
Výstava betlém

u s reprodukovanou hudbou každou středu a sobotu 
v rám

ci národního projektu Křesťanské Vánoce.

do úterý 31. 12. | M
ěstské m

uzeum
O

D
 U

PÍRŮ
 K PO

PRAV
IŠTI

M
enší expozice v podzem

í čelákovické tvrze přístupná denně 
9.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.

do úterý 7. 1. | nádvoří ZU
Š Jana Zacha

ČESK
Ý BETLÉM

výstava keram
ických prací žáků výtvarného oboru

do neděle 26. 1. 2020 | M
ěstské m

uzeum
V

 N
A

D
ĚJI – U

D
Á

LO
STI LET 1989 A

 1990 V ČELÁ
KO

V
ICÍCH

Výstava z m
uzejních sbírek k 30. výročí společenské obrody přístupná 

ve výstavní síni denně 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.

čtvrtek 5. 12. | 14.00 hod. | Kulturní dům
 

VÁ
N

O
ČN

Í SETK
Á

N
Í SEN

IO
RŮ

Během
 odpoledne vystoupí „M

U
ZIKA V N

ÁLAD
Ě“ pod řízením

 Zdeňka 
Švancara.

čtvrtek 5. 12. | 16.00–18.00 hod. | M
D

D
M

 
M

IKU
LÁ

Š
výtvarné dílny, nadílka od 17.00 hod.

p
átek 6. 12. | 19.00 hod. | Kulturní dům

SEBA
STIA

N
 + PAV

EL C
A

LLTA
koncert

p
átek 6. 12. | 21.00 hod. | Irish M

usic Pub
JIM

IBA
N

D
m

ikulášské vystoupení

neděle 8. 12. | 15.00 hod. | Kulturní dům
 

KO
U

ZELN
Á

 ŠKO
LK

A
 – M

IC
H

A
L JE K

V
ÍTKO

!
D

ětské představení M
ichala N

esvadby, vstupné: 169, 189 a 200 Kč.

neděle 8. 12. | 15.00 hod. | H
usův sb

or
V

ELK
Ý A

D
V

EN
TN

Í KO
N

CERT
Zazní pastorely a koledy evropských národů a M

issa Brevis Jiřího 
Pavlici. Zpěv: Chrám

ový sbor Václav ze Staré Boleslavi, Pěvecký sbor 
Pro radost z Lysé n. L. Varhany: D

rahosav G
ric. H

udba: Kom
orní 

orchestr Far M
usica pod vedením

 M
arie N

ohynkové.

úterý 10. 12. | 19.00 hod. | Kulturní dům
VÁ

N
O

ČN
Í KO

N
CERT M

ĚSTA
 ČELÁ

KO
V

IC
O

rchestr Bohum
íra H

anžlíka, vstupné: 200 Kč, platí ZTP a senior sleva.

čtvrtek 12. 12. | 18.00 hod. | sál ZU
Š Jana Zacha

VÁ
N

O
ČN

Í KO
N

CERT ŽÁ
KŮ

hudebního oboru

čtvrtek 12. 12. | 19.00 hod. | Kulturní dům
SPO

LEČN
Ý KO

N
CERT ŽÁ

KŮ
 ZE STÁTŮ

 V
ISEG

RÁ
D

SKÉ 
SKU

PIN
Y

Koncert v rám
ci realizace projektu č. 21830319 „V4x4 in m

usic 
education“ na podporu vzdělávání v oblasti hudby, který byl 
podpořen M

ezinárodním
 visegrádským

 fondem
, do kterého je 

zapojena ZU
Š Jana Zacha, vstupné: dobrovolné.

p
átek 13. 12. | 19.00 hod. | Kulturní dům

SLAV
N

O
STN

Í ZÁV
ĚREČN

Ý KO
N

CERT V4X4
Slavnostní završení projektu „V4x4 in m

usic education“, s vánočním
 

program
em

 vystoupí O
rchestr Bohum

íra H
anžlíka, pěvecké sbory 

a další žáci ZU
Š Jana Zacha, vstupné: 50 Kč.

sob
ota 14. 12. | 14.00 hod. | M

D
D

M
A

N
D

ĚLSKÉ TVO
ŘEN

Í
výtvarná dílna

sob
ota 14. 12. | 9.00–15.00 hod. | sp

ortovní hala Vikom
t

D
ĚTSK

Ý BA
D

M
IN

TO
N

O
V

Ý TU
RN

A
J

sob
ota 14. 12. | 18.00 hod. | M

ěstské m
uzeum

VÁ
N

O
ČN

Í KO
N

CERT KO
M

O
RN

ÍH
O

 SO
U

BO
RU

 BO
H

U
M

ÍRA
 

H
A

N
ŽLÍK

A

neděle 15. 12. | Kostelní 22, vchod z ulice U
 Kovárny

PRO
D

EJN
Í BU

RZA
 

především
 akva-tera, s m

ožností využít chovatelské poradny

neděle 15. 12. | 16.00 hod. | H
usův sb

or
VÁ

N
O

ČN
Í ZPÍVÁ

N
Í

v podání čelákovického souboru AniM
uk

sob
ota 15. 12. | 16.00 a 18.00 hod. | M

ěstské m
uzeum

VÁ
N

O
ČN

Í KO
N

CERT KO
M

O
RN

ÍH
O

 SO
U

BO
RU

 BO
H

U
M

ÍRA
 

H
A

N
ŽLÍK

A

p
ondělí 16. 12. | 19.00 hod. | Kulturní dům

ZŮ
STA

N
E TO

 M
EZI N

Á
M

I
Talk show

 s Evou H
olubovou a Bobem

 Kleplem
, vstupné: 390 Kč.

úterý 24. 12. | 14.00 hod. | Sedlčánky, u kapličky
ZPÍVÁ

N
Í U

 K
A

PLIČK
Y

setkání obyvatel, vystoupí Sedlčánci 

středa 25. 12. | 21.00 hod. | Irish M
usic Pub

N
ĚCO

koncert

středa 25. 12. | 21.00 hod. | Kulturní dům
TA

N
CO

VÁ
N

Í PO
D

 STRO
M

EČKEM
 &

 VÁ
N

O
ČN

Í 
V

ID
EO

D
ISKO

TÉK
A

sob
ota 28. 12. | 9.00 hod. | blízké okolí Čelákovic

ZA
M

YK
Á

N
Í LESA

vycházka s houbaři do okolí

sob
ota 28. 12. | 20.00 hod. | Kulturní dům

SILV
ESTR N

A
N

EČISTO
Tradiční silvestrovská zábava, k tanci a poslechu hrají D

ruhej dech 
Ládi W

eyrostka a D
ekam

eron, vstupné: 200 Kč.

středa 8. 1. | 17.00 hod. | M
ěstská knihovna

Č
A

J O
 PÁTÉ, S KN

IH
O

U
aneb Čtenářský klub pro dospělé

p
átek 10. 1. | 20.00 hod. | Kulturní dům

M
ATU

RITN
Í PLES SO

Š ČELÁ
KO

V
ICE

čtvrtek 16. 1. | 18.30 hod. | M
ěstská knihovna

N
EU

RO
V

ĚD
A

 A
 O

SO
BN

Í RŮ
ST

přednáška Prof. RN
D

r. Aleše Stuchlíka, D
Sc.

SK
LA

D
A

C
K

A
_A

4.indd   2
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