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Dopad onemocnění COVID-19 
na život obyvatel města str. 4–5 
Předseda a místopředseda Krizového štábu měs-
ta Čelákovic Josef Pátek a Petr Studnička infor-
mují veřejnost o dopadu onemocnění COVID-19 
na život obyvatel města Čelákovic. Publikovaná 
fakta se vztahují k datu 25. března 2020. 

Rozdělení individuálních dotací v r. 2020 str. 9
Zastupitelé města rozhodli na konci února o roz-
dělení 3,8 mil. Kč z rozpočtu města na poskyt-
nutí individuálních dotací na celoroční činnost 
církví, zájmových spolků a sportovních subjek-
tů. Se žadateli jsou průběžně uzavírány veřejno-
právní smlouvy o poskytnutí dotace.

Terminál VRT Praha-východ str. 10
Roman Štěrba informuje o přípravě zadání archi-
tektonické soutěže na výstavbu terminálu Praha-
-východ nedaleko městysu Nehvizdy, který bude 
součástí vysokorychlostní trati (VRT) Polabí.

Zápisy do škol str. 20
Opatření k zápisům do základních škol, které 
budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve 
škole a informace k zápisům do mateřských 
škol pro školní rok 2020/2021 jsou uvedeny na 
20. straně dubnového vydání Zpravodaje. Na 
následující straně jsou publikovány informace 
o přijímacím řízení do Základní umělecké školy 
Jana Zacha. Informace se týkají škol zřízených 
městem Čelákovice.

z obsahu
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Výhradně z rozhodnutí zřizovatele, kterým je 
město Čelákovice, je přerušen provoz ve třech 
mateřských školách. V prvních dvou dnech byl 
rovněž jen z rozhodnutí zřizovatele přerušen pro-
voz v Základní umělecké škole a Městském domě 
dětí a mládeže. V nich byl přerušen provoz na zá-
kladě krizového opatření vlády až o dva dny poz-
ději. Naopak v obou základních školách byl pro-
voz přerušen nejprve na základě mimořádného 
opatření Ministerstva zdravotnictví, které o dva 
dny později nahradilo krizové opatření vlády ČR.
Kulturní dům má přerušený provoz z rozhod-
nutí zřizovatele, stejně jako Městské muzeum. 
V Městské knihovně byl provoz přerušen na 
základě krizového opatření vlády ČR. Akce zde 
byly zrušeny bez ohledu na stanovený nejvyš-
ší počet účastníků v jeden čas. U Čelákovické 
sportovní je ve Sportovní hale Vikomt přerušen 
provoz z rozhodnutí zřizovatele, provoz Měst-

ského bazénu byl přerušen na základě krizové-
ho opatření vlády, stejně tak jako uzavření ven-
kovních sportovišť.
Pečovatelská služba funguje bez omezení, nic-
méně byly zakázány návštěvy na základě mi-
mořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. 
Z rozhodnutí zřizovatele zde byly aktivovány 
nové služby (viz str. 5). Technické služby fungují 
v omezeném režimu, uzavřen byl hřbitov a sběr-
né dvory komunálního a separačního odpadu.
V omezeném režimu funguje Q-BYT (bezkon-
taktní provoz, provádění pouze havarijních 
oprav), bez omezení vykonávají činnost Městská 
policie a Jednotka sboru dobrovolných hasičů.
Rádi bychom poděkovali všem ředitelům a veli-
telům a samozřejmě také všem zaměstnancům 
organizací města za maximální součinnost při 
řešení současné složité situace. 
 Pokračování na str. 4

DOPAD ONEMOCNĚNÍ COVID-19 
NA ŽIVOT OBYVATEL MĚSTA  

ČELÁKOVIC 
(stav k 25. 3. 2020)

V návaznosti na mimořádná opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví, krizová opat-
ření vlády ČR a rozhodnutí krizového štábu města Čelákovic byl významně ovlivněn život oby-
vatel města. Město Čelákovice po projednání v krizovém štábu přijalo řadu rozhodnutí nad 
rámec vládních opatření.
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úvodník

Respondeo, z. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

tel./fax: 325 511 148 (kancelář Nymburk)
mobil: 775 561 848 (pí Zajíčková)
e-mail: poradna@respondeo.cz
            info@respondeo.cz
http://www.respondeo.cz
Konzultace v Čelákovicích: Bezplatné pro-
fesionální poradenství je poskytováno každou  
1. středu v měsíci od 13.00 do 17.00 hod. 
v budově radnice na náměstí 5. května (vedle 
podatelny). Více informací na uvedených kon-
taktech.

str. 2 prosinec 2016

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

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

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

Váš starosta
Josef Pátek

ZPRÁVY Z RADNICE, INFORMACE
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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.

COVID-19, nouzový stav 
v Česku a zákaz volného 

pohybu osob
Od prosince 2019 je snaha řešit omezení šíření 
onemocnění COVID-19. Jedná se o koronavirus, 
který způsobuje onemocnění s různým stupněm 
závažnosti. Může způsobit běžné obtíže, jako je 
nachlazení, kašel, dýchací potíže, teploty. Ale 
také závažnější onemocnění, jako je dýchací 
onemocnění zvané též těžký akutní respirační 
syndrom (SARS) či infekci MERS. Nový typ koro-
naviru se objevil poprvé v čínské provincii Chu-
-pej, v níž se nachází jedenáctimilionové město 
Wu-chan. Onemocnění, které tento koronavirus 
SARS-CoV-2 (původně 2019-nCoV) způsobuje, 
dostalo označení COVID-19.
První tři případy tohoto onemocnění byly na 
území České republiky identifikovány v neděli 
1. března. Další vývoj situace je známý a me-
dializovaný. Nejprve se scházela Bezpečnostní 
rada státu, poté si celou agendu vyhradila pro 
své rozhodování vláda České republiky. 
S ohledem na přijetí mimořádných opatření obec-
né povahy Ministerstva zdravotnictví, která měla 
dopad především na přerušení provozu škol 
a školských zařízení, svolal starosta města Čeláko-
vic Josef Pátek krizový štáb města, a to v souladu 
s právními předpisy a Plánem krizové připravenos-
ti města Čelákovic. Jeho první jednání se uskuteč-
nilo v úterý 10. března v 14.00 hodin. O řadě opat-
ření, která se dotýkají občanů města, informujeme 
v uceleném samostatném článku.
Zcela zásadní bylo vládou České republiky vyhlá-
šení nouzového stavu kvůli koronaviru a ohrože-
ní zdraví obyvatel, a to na celém území státu po 
dobu 30 dnů, přičemž nouzový stav začal platit 
od 12. března 14.00 hodin. Pro celou Českou 
republiku bylo toto státní krizové opatření vyhlá-
šeno v historii novodobého státu vůbec poprvé. 
Zároveň vláda schvaluje svými usneseními prů-
běžně v návaznosti na vývoj epidemiologické si-
tuace jednotlivá krizová opatření.
Informace o postupu města Čelákovic jsou zveřej-
ňovány na webových stránkách www.celakovice.cz 
(vybrané rovněž na informační desce), publikovány 
na oficiálním facebookovém profilu Město Čeláko-
vice a rozesílány prostřednictvím aplikace Mobilní 
rozhlas. Se všemi rozhodnutími krizového štábu 
jsou seznamováni ředitelé příspěvkových organi-
zací, Městský úřad Čelákovice i všichni zastupitelé 
města a samozřejmě veřejnost.
S ohledem na závažnost situace snažně žádá-
me všechny, aby striktně dodržovali opatření 
stanovená vládou České republiky, nezpochyb-
ňovali je, zachovali klid a chovali se navzájem 
zodpovědně a solidárně. Nepropadejme panice 
a skepsi. Smyslem vládních krizových opat-
ření je omezit pokud možno v co nejvyšší míře 
shromažďování osob v zájmu ochrany veřejného 
zdraví. A zdraví je tou nejdůležitější hodnotou 
v životě každého z nás. Chovejme se tak!

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 – 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 

Dubnový Zpravodaj  
roznáší mimořádně  

dobrovolníci!
Česká pošta oznámila městu Čelákovice dne 
24. března, že pozastavuje po dobu nouzového 
stavu službu „Roznáška informačních/propagač-
ních materiálů“, do které spadá i roznos Zpravo-
daje města Čelákovic. Z tohoto důvodu zajišťují 
roznos dubnového vydání Zpravodaje dobrovol-
níci. Zdvořile žádáme čtenáře o pochopení s pří-
padnými problémy spojenými s roznosem. Záro-
veň vás nechceme připravit v této složité době 
o letošní čtvrté vydání městského periodika. 
Děkujeme všem dobrovolníkům za jejich 
ochotu a vykonanou práci! Vážíme si jí.

Petr Studnička,
předseda redakční rady Zpravodaje
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Čelákovická vrchnost za třicetileté války a její osudy v letech navazujících
1618–1668

část 1.
V letošním roce uplyne čtyři sta let od bitvy na 
Bílé Hoře (1620), která se stala symbolickou 
v kontextu třicetileté války. Ta probíhala v le-
tech 1618–1648 a stala se obrovskou tragédií 
pro obyvatele celé Evropy. Z původních 3 milio-
nů obyvatel zbylo v Čechách pouze 800 000 lidí, 
z nichž odešlo pro náboženské důvody do exilu 
minimálně 36 000 rodin, tedy přibližně 220 000 
lidí. Dle dostupných informací bylo v Čechách 
vypáleno 215 zámků, 80 měst a 813 vesnic, na 
Moravě pak 63 zámků, 22 měst a 332 vesnic. 
Na celém panství brandýském (včetně Čelá-
kovic) je uváděno k roku 1651 jen 639 přeži-
vších lidí, z toho v samotném městě Brandýse 
a na zámku 284 lidí. V Čelákovicích se uvádí 
celkem 82 přeživších lidí (z původních asi 400 
obyvatel). 
Čelákovice byly tehdy součástí brandýského 
komorního panství v Kouřimském kraji. Zdejší 
tvrz představovala nadřazený komplex staveb 
zapsaný do zemských desek, Čelákovice byly 
typicky poddanské, řemeslnicko-zemědělské 
městečko s mnoha privilegii. Válka zprvu ne-
zasáhla ve městečku zaběhnuté pořádky. Vo-
jensky se dotkl jen letmo Čelákovic přechod 
Lisovčíků (oddíl polské lehké jízdy) dne 9. 11. 
1620 přes tuto oblast. 
Novým vlastníkem čelákovické tvrze se stal 
roku 1624 Valdštejnův důstojník Alexandr Jošt 
Haugvic z Biskupic, pán na Boru a Kestřa-
nech (1574–1649), jenž pocházel z moravské 

linie pánů Haugviců z Biskupic a do Čelákovic 
byl převelen z Kouřimi. Svým nekompromis-
ním přístupem pobuřoval představitele města, 
kterým nedocházelo, že je válka a že Haug-
vic je primárně představitel armády ve městě, 
až sekundárně vlastníkem tvrze. Čím více se 
vzpouzeli jeho příkazům, tím více je svérázný 
Haugvic trestal (například ubytovával vojá-
ky v domech představitelů radnice). V letech 
1625–1626 získal Haugvic ve městě levně 
dvůr Hlaváčkovský, několik vzpurných sou-
sedů donutil k výměně či prodeji nejlepších 
polností. Převody těchto nemovitostí mu pro-
to nebyly představiteli města zapsány v měst-
ských knihách, a tak z nich nic neplatil, ani 
neodváděl. V roce 1628 koupil Haugvic velký 
svobodný dvůr č. 3 v sousedních Mstěticích 
o půl druhém lánu, spolu s velkou krčmou 
osvobozenou od královských daní a následně 
i statnou hájovnu nedaleko Čelákovic. Spory 
konšelů s Haugvicem však byly vskutku mali-
cherné ve srovnání s tím, jak děsivé věci měly 
obyvatele Čelákovic v důsledku válečných 
událostí teprve potkat. V polovině třicetileté 
války se na panství brandýském uvádí už jen 
jedna pětina přeživších obyvatel z původního 
počtu.
V době zavraždění generalissima Albrechta 
z Valdštejna v noci z 24. na 25. února 1634 
nocoval Alexandr Jošt Haugvic v Chebu, jak je 
uvedeno v ubytovací listině v domě č. p. 510. 

Alexandr Jošt je zde uváděn s hodností Výkon-
ný generální a vrchní komisař v Českém králov-
ství. Haugvicova první manželka Sabina Fran-
tiška z Bubna a na Březně (sňatek 16. 6. 1602) 
zemřela před rokem 1635 a jejich manželství 
zůstalo bezdětné. Následně dne 20. 2. 1635 
zemřel Karel Haugvic baron z Biskupic, pán na 
Linhartovech, Miloticích, Kralicích a Rokytnici 
(1576–1635), místodržící úřadu nejvyššího ko-
mornictví, jenž byl bratranec Alexandra Jošta, 
který si vzal do výchovy šest jeho nezletilých 
dětí, sirotků ze zámku Linhartovy ve Slezsku. 
Jejich matky (Johanna Bruntálská z Vrbna 
a Polyxena Marie Salm Neumburg) byly v tu 
dobu již mrtvé. 
Nejstarší z těchto dětí byl Karel Haugvic 
(1618–1668), jehož jako prvorozeného vzal 
Alexandr Jošt Haugvic k sobě na tvrz do Čelá-
kovic. Karel zde však setrval pouze necelý rok, 
údajně za tu dobu podlehl nejen půvabu zdejší 
krajiny, ale i jedné mladé aristokratky z Bran-
dýsa. Karel nabyl plnoletosti počátkem roku 
1638 a musel začít plnit vojenské povinnosti. 
Byl odvelen do saského města Freiberg po-
blíž Drážďan, které dobyli císařští vojáci roku 
1632. Karel byl jako aristokrat záhy jmenován 
do hodnosti podplukovníka a byla mu svěře-
na velitelská pozice u zdejší posádky. Jeho 
velitelské schopnosti se projevily brzy, a to 
když nebojácně a vytrvale hájil sedmnáct dní 
(13.–30. 3. 1639) svěřené město Freiberg proti 
švédskému polnímu maršálovi Johanu Bané-
rovi (1596–1641), který disponoval 10 000 pě-
šími vojáky a 8 000 vojáky jízdních oddílů. Dne 
30. 3. 1639 přišli Freibergu na pomoc vojen-
ské jednotky saského sboru vedeného polním 
maršálkem Kamilem Rudolfem Morzinem, kte-
rý vyprostil Freiberg ze švédského obležení. 
Karel byl za zásluhy o obranu města povýšen 
do hodnosti plukovníka a převelen.
Roku 1639 vtrhl švédský polní maršál Banér 
do Čech, brandýské panství se stalo zázemím 
jeho hlavního švédského tábora. Okolí včet-
ně Čelákovic bylo pleněno a rabováno. Město 
Brandýs nad Labem hodlal Banér při svém od-
chodu srovnat se zemí, nakonec se tak nestalo 
na základě přímluv jeho novomanželky Anny 
Haugvicové, tu zajal na čelákovické tvrzi (byla 
sestrou Karla Haugvice). V letech 1640–1642 
následovalo ještě několik průtahů švédských 
vojsk (například vojska generála Zdeňka hrabě-
te z Hodic, vojska Torstensonova, vojska hra-
běte Würtemberského).
Vojenských zásluh Alexandra Jošta Haugvice si 
nešlo nevšimnout, a tak mu byl dne 13. 5. 1642 
udělen ve Vídni za zásluhy od císaře Ferdinan-
da III. Habsburského, dědičný hraběcí stav. Aby 
titul nezanikl, osvojil si následně Alexandr Jošt 
se souhlasem panovníka děti svého bratrance, 
které vychovával, neboť i jeho druhé manželství 
s Marií Salomenou z Windisch-Graetzu, roze-
nou Freiin z Valdštejna a Thal (sňatek 26. 6. 
1645) zůstalo bezdětné.

Josef Břečka, historik, politolog, etnolog,
Pavel Černý, historik a vedoucí muzea  

družstevnictví

Pokračování v č. 5/2020

Josef Haugvic z Biskupic (1687–1747), měšťan v Bran-
dýse nad Labem

Václav Haugvic z Biskupic (1717–1748), měšťan v Bran-
dýse nad Labem

Pečeť a podpis Karla hraběte Haugvice barona z Biskupic v Čelákovicích. Doprovodné obrázky, zdroj: archiv autorů
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DOPAD ONEMOCNĚNÍ COVID-19 NA ŽIVOT  
OBYVATEL MĚSTA ČELÁKOVIC 

(stav k 25. 3. 2020)
Provoz organizací města Čelákovic v návaznosti na vyhlášený nouzový stav a omezení šíření onemocnění COVID-19

Organizace Kontakt (ředitel/-ka, velitel, 
web, telefon)

Provoz Zdůvodnění

Mateřská škola Čelákovice,
Přístavní 333

Jaroslava Dušková
www.mspristavni.cz 
pracoviště Přístavní – 326 994 165
detašované pracoviště 
J. A. Komenského – 317 704 057

Přerušen ode dne 11. 3. 2020. Na základě rozhodnutí zřizovatele ze dne 
10. 3. 2020 (město Čelákovice).

Mateřská škola Čelákovice,
Rumunská 1477

Dagmar Horáčková
www.msrumunska.cz
326 910 911

Přerušen ode dne 11. 3. 2020. Na základě rozhodnutí zřizovatele ze dne 
10. 3. 2020 (město Čelákovice).

Mateřská škola Čelákovice, 
J. A. Komenského 1586

Hana Henyšová
http://msjak.cz 
326 741 437

Přerušen ode dne 11. 3. 2020. Na základě rozhodnutí zřizovatele ze dne 
10. 3. 2020 (město Čelákovice).

Základní škola Čelákovice,
J. A. Komenského 414

Alena Pechalová
www.zscelakovice.cz
326 998 211

Přerušen ode dne 11. 3. 2020. Na základě mimořádného opatření ze dne 
10. 3. 2020 (Ministerstvo zdravotnictví) a krizo-
vého opatření ze dne 12. 3. 2020 (vláda ČR).

Základní škola Čelákovice,
Kostelní 457

Jiří Kyliánek
www.kamenka-celakovice.cz 
326 990 211

Přerušen ode dne 11. 3. 2020. Na základě mimořádného opatření ze dne 
10. 3. 2020 (Ministerstvo zdravotnictví) a kri-
zového opatření ze dne 12. 3. 2020 (vláda ČR).

Základní umělecká škola
Jana Zacha Čelákovice

Viktorija Hanžlíková Krafová
http://zus.celakovice.cz 
326 991 260

Přerušen ode dne 11. 3. 2020. Na základě rozhodnutí zřizovatele ze dne 
10. 3. 2020 (město Čelákovice) a krizového 
opatření ze dne 12. 3. 2020 (vláda ČR).

Městský dům dětí 
a mládeže Čelákovice

Naděžda Pokorná
www.mddmcelakovice.cz
326 991 217

Přerušen ode dne 11. 3. 2020.
Přerušen u venkovního dětského 
hřiště ode dne 16. 3. 2020.

Na základě rozhodnutí zřizovatele ze dne 
10. 3. 2020 (město Čelákovice), krizového 
opatření ze dne 12. 3. 2020 (vláda ČR) a z roz-
hodnutí krizového štábu ze dne 15. 3. 2020 
(město Čelákovice).

Kulturní dům Čelákovice Tomáš Staněk
www.kdcelakovice.cz 
326 991 358

Přerušen ode dne 13. 3. 2020. Na základě rozhodnutí zřizovatele ze dne 
12. 3. 2020, akce* zrušeny na základě mi-
mořádného opatření ze dne 10. 3. 2020 (Mi-
nisterstvo zdravotnictví) a na základě krizo-
vého opatření ze dne 12. 3. 2020 (vláda ČR) 
a z rozhodnutí krizového štábu ze dne 15. 3. 
2020 (město Čelákovice) do 30. 6. 2020.

Městské muzeum 
v Čelákovicích

David Eisner
www.celmuz.cz
326 991 192

Přerušen ode dne 13. 3. 2020. Na základě rozhodnutí zřizovatele ze dne 
12. 3. 2020, akce* zrušeny na základě mi-
mořádného opatření ze dne 10. 3. 2020 (Mi-
nisterstvo zdravotnictví) a na základě krizo-
vého opatření ze dne 12. 3. 2020 (vláda ČR) 
a z rozhodnutí krizového štábu ze dne 15. 3. 
2020 (město Čelákovice) do 30. 6. 2020.

Městská knihovna
Čelákovice

Naděžda Picková
http://knihovna.celakovice.cz 
326 991 515

Přerušen ode dne 13. 3. 2020. Na základě krizového opatření ze dne 12. 3. 
2020 (vláda ČR), akce* zrušeny na základě 
mimořádného opatření ze dne 10. 3. 2020 
(Ministerstvo zdravotnictví) a na základě kri-
zového opatření ze dne 12. 3. 2020 (vláda ČR) 
a z rozhodnutí krizového štábu ze dne 15. 3. 
2020 (město Čelákovice) do 30. 6. 2020.

Čelákovická sportovní Petr Bambas
www.sportcelakovice.cz 
603 423 562

Přerušen ode dne 13. 3. 2020 
(bazén, sportovní hala), stanoven 
ode dne 14. 3. 2020 nejvyšší po-
čet osob (venkovní sportoviště).
Přerušen ode dne 16. 3. 2020 
(uzamykatelná dětská a víceú-
čelová hřiště a Městský stadion).

Na základě rozhodnutí zřizovatele ze dne 
12. 3. 2020 (město Čelákovice) v případě 
sportovní haly, na základě krizového opatření 
ze dne 12. 3. 2020 (vláda ČR) v případě měst-
ského bazénu a na základě krizového opatření 
ze dne 13. 3. 2020 (vláda ČR) v případě ven-
kovních sportovišť (hřiště, víceúčelové plochy, 
workout)** a z rozhodnutí krizového štábu ze 
dne 15. 3. 2020 (město Čelákovice) u uza-
mykatelných dětských a víceúčelových hřišť 
a Městského stadionu.
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NOVÁ SLUŽBA Pečovatelské služby Čelákovice, příspěvková organizace
Na základě rozhodnutí zřizovatele, města Čelákovic, ze dne 10. března a z rozhodnutí krizového štábu města Čelákovic ze dne 15. března byly zave-
deny nové služby. Služby jsou určeny především pro občany, kteří si potřebují zajistit nákup potravin pro překonání karanténního období a osoby starší 
65 let zdržující se na území města, přičemž rovněž mají možnost využít i službu vyzvednutí léků, a kteří nemají žádnou možnost, jak si obstarat základní 
potraviny nebo léky. Musí být občany města Čelákovic, nebo se na jeho území zdržují a zároveň se nacházejí v nařízené domácí karanténě, nebo splňují 
věkové omezení. Pečovatelská služba zajistí nákup základních potravin v maximální hodnotě 500 Kč/den a vyzvednutí léků. Nákup bude hrazen z roz-
počtu příspěvkové organizace a následně uhrazen zpětně žadatelem po ukončení karanténního období, resp. uhrazen při převzetí objednávky. Služba 
je realizována každý den od 8 do 18 hodin a její objednání je možné na telefonním čísle 721 361 041. Uskutečněný hovor je považován za závaznou 
objednávku. Objednávky jsou přijímány vždy den předem, nejpozději do 18.00 hodin. Pro uskutečnění objednávky jsou vyžadovány jméno, příjmení, 
adresa doručení a případně termín ukončení karantény.

zprávy z radnice

Organizace Kontakt (ředitel/-ka, velitel, 
web, telefon)

Provoz Zdůvodnění

Pečovatelská služba
Čelákovice

Václava Snítilá
www.pscelakovice.cz 
326 999 801

Neomezen, pouze zákaz ná-
vštěv.

Na základě mimořádného opatření ze dne 9. 3. 
2020 (Ministerstvo zdravotnictví) v případě zá-
kazu návštěv, na základě rozhodnutí zřizova-
tele ze dne 10. 3. 2020 zavedení nové služby 
nákupu potravin (město Čelákovice) a z roz-
hodnutí krizového štábu (město Čelákovice) ze 
dne 15. 3. 2020 rozšíření služby nákupu po-
travin a zavedení nové služby vyzvednutí léků.

Technické služby
Čelákovice

Tomáš Brázda
http://ts.celakovice-mesto.cz 
326 991 174

Neomezen, stanoven ode dne 
13. 3. 2020 nejvyšší počet osob
(sběrný dvůr).
Přerušen ode dne 16. 3. 2020 
(hřbitov, sběrné dvory, veřejné 
WC).

Na základě krizového opatření ze dne 12. 3. 
2020 (vláda ČR) omezen nejvyšší počet 
osob na sběrném a separačním dvoře ko-
munálního odpadu**; z rozhodnutí krizového 
štábu (město Čelákovice) ze dne 15. 3. 2020 
přerušení provozu hřbitova města Čelákovic 
(s výjimkou pohřbů) a sběrných dvorů.

Q-BYT Čelákovice Veronika Fürjesová
http://qbyt.cz 
326 991 196

Omezen ode dne 16. 3. 2020. Z rozhodnutí krizového štábu (město Čelá-
kovice) ze dne 15. 3. 2020 provádění pouze 
havarijních oprav v bytových a nebytových 
prostorech nájemců a bezkontaktní provoz.

Městská policie Čelákovice Marek Drobný
https://www.celakovice.cz/cs/
sprava-mesta/mestska-policie 
731 136 156

Neomezen.

Jednotka sboru
dobrovolných hasičů 
Čelákovice

Jiří Hanzl
https://hasici-celakovice.cz 
326 991 555

Neomezen.

Zdroj: město Čelákovice
Poznámka: 
1.  * Město Čelákovice při svém rozhodování z pozice zřizovatele nepřihlíželo při zrušení akcí ke stanoveným maximálním počtům osob dle mimořádného 

opatření Ministerstva zdravotnictví (nejvýše 100 osob v jeden čas) a dle krizového opatření vlády ČR (nejvýše 30 osob v jeden čas). 
2. ** Nejvyšší stanovený počet osob nesmí být překročen na venkovních sportovištích a na sběrném a separačním dvoře komunálního odpadu.

První zasedání krizového štábu města Čelákovic svolal 
starosta Josef Pátek v úterý 10. března v 14.00 hodin 
do obřadní síně čelákovické radnice. Zúčastnili se ho 
místostarosta I Petr Studnička, všichni vedoucí odbo-
rů Městského úřadu v čele s jeho tajemníkem, všichni 
ředitelé 13 příspěvkových organizací zřízených městem 
Čelákovice a velitelé městských strážníků a dobrovol-
ných hasičů. Přítomna byla i ředitelka čelákovického 
gymnázia, které sídlí v objektu města. Zdroj: město 
Čelákovice

Předsedou krizového štábu města Čelákovic je starosta 
Josef Pátek, pozici místopředsedy krizového štábu za-
stává místostarosta Petr Studnička. Město Čelákovice 
a jeho krizový štáb je v úzkém kontaktu jak se všemi or-
ganizacemi města, tak průběžně o přijatých opatřeních 
informuje zastupitele města i širokou veřejnost. Zdroj: 
město Čelákovice 

Rozhodnutí o zrušení trhů na čelákovickém ná-
městí bylo přijato dříve, než bylo vydáno krizové 
opatření vlády ČR. V Městské sauně byly nejprve 

zrušeny ceremoniály a později na základě krizo-
vého opatření vlády ČR byl její provoz též pře-
rušen. Městský úřad Čelákovice pracuje v ome-
zeném režimu (především podatelna a pokladna) 
a jsou preferována elektronická podání jak měs-
tu Čelákovice, tak Městskému úřadu Čelákovice. 
Přestože krizové opatření vlády ČR zakazující 
od 16. 3. volný pohyb osob nevylučuje mož-
nost svolat zasedání zastupitelstva města, Mi-
nisterstvo vnitra sděluje, že se tak může konat 
pouze za podmínky, že je jednání zastupitelstva 
nezbytné a zcela nevyhnutelné. Není-li tato 
podmínka splněna, pak zasedání nelze konat 
a případně svolané zasedání je třeba zrušit. Za-
sedání není nezbytné konat z důvodu zákonem 
stanovené tříměsíční frekvence. Po dobu účin-
nosti krizového opatření tato lhůta z povahy 
věci neplyne. Sňatečné obřady po dobu trvání 
zákazu volného pohybu nelze konat. Na pohřby 
se omezení počtu účastníků nevztahuje. 

Josef Pátek, starosta,  
předseda krizového štábu města,
Petr Studnička, místostarosta I,  

místopředseda krizového štábu města
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volný čas / sport

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
dostává se vám do rukou leták s praktickými 
informacemi k onemocnění COVID-19, které 
výrazně ovlivňuje život nejen v našem městě,  
ale de facto na celém světě.

Označení COVID-19 představuje koronavirus, který způsobuje 
onemocnění s různým stupněm závažnosti. Může způsobit běžné 
obtíže, jako je nachlazení, kašel, dýchací potíže, teploty. Ale také 
závažnější onemocnění, jako je dýchací onemocnění zvané též 
těžký akutní respirační syndrom (SARS) či infekci MERS. Nový typ 
koronaviru se objevil poprvé v čínské provincii Chu-pej, v níž se 
nachází jedenáctimilionové město Wu-chan. 

BUĎTE ZODPOVĚDNÍ SAMI K SOBĚ I KE SVÉMU OKOLÍ. V NÁVAZNOSTI NA VÝVOJ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE  
V ČESKÉ REPUBLICE PŘIJÍMÁ OPATŘENÍ K OCHRANĚ OBYVATEL MĚSTA KRIZOVÝ ŠTÁB MĚSTA ČELÁKOVIC,  
V JEHOŽ ČELE JE STAROSTA MĚSTA ČELÁKOVIC ING. JOSEF PÁTEK.

OD 12. BŘEZNA 2020 14 HOD. PLATÍ 
NA CELÉM ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 
NOUZOVÝ STAV. 

Termín jeho ukončení zatím není znám, 
a proto všechna opatření  
k ochraně obyvatel města platí do 
odvolání. Nouzový stav výrazně 
ovlivňuje život ve městě:

Často a důkladně  
si myjte ruce mýdlem 
či dezinfekčním  
gelem

Otírejte dezinfekčními 
ubrousky také vlastní 
předměty (např. 
mobilní telefon)

Eliminujte 
kontakt  
s nemocnými 
lidmi

Pokud se necítíte 
dobře, zůstaňte 
doma

Vyhýbejte se velkému 
uskupení osob  
a udržujte si 
bezpečný odstup 
(cca 2 metry)

Sledujte aktuální 
informace na 
ověřených 
webech

Řiďte se 
doporučením 
příslušných úřadů  
a vlády ČR

Necestujte do 
zasažených 
lokalit

Používejte 
jednorázové 
kapesníky  
a poté je vyhoďte

Kašlete 
a kýchejte do 
kapesníku či 
rukávu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ UVÁDÍ 
10 DOPORUČENÍ, JAK JE MOŽNÉ SNÍŽIT 
RIZIKO NÁKAZY:

● Jsou uzavřeny mateřské školy, základní školy, základní 
umělecká škola i městský dům dětí a mládeže

● Zcela přerušen je provoz kulturního domu, městské  
knihovny i městského muzea

● Uzavřena jsou všechna vnitřní i venkovní sportoviště 
(sportovní hala, městský bazén, městská sauna, dětská, 
víceúčelová a workoutová hřiště)

● Omezena byla nabídka fakultativních služeb (masáže, 
pedikúra) Pečovatelské služby, která funguje bez omezení, 
ale jsou zde zakázány návštěvy

● V omezeném režimu fungují i Technické služby, 
uzavřeny jsou sběrné dvory, hřbitov a veřejné toalety

PRAKTICKÉ INFORMACE PRO 
OBČANY MĚSTA ČELÁKOVIC 
K ONEMOCNĚNÍ COVID-19

JAK COVID-19 OVLIVŇUJE 
ŽIVOT VE MĚSTĚ?



kultura

duben 2020 / 7

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
dostává se vám do rukou leták s praktickými 
informacemi k onemocnění COVID-19, které 
výrazně ovlivňuje život nejen v našem městě,  
ale de facto na celém světě.

Označení COVID-19 představuje koronavirus, který způsobuje 
onemocnění s různým stupněm závažnosti. Může způsobit běžné 
obtíže, jako je nachlazení, kašel, dýchací potíže, teploty. Ale také 
závažnější onemocnění, jako je dýchací onemocnění zvané též 
těžký akutní respirační syndrom (SARS) či infekci MERS. Nový typ 
koronaviru se objevil poprvé v čínské provincii Chu-pej, v níž se 
nachází jedenáctimilionové město Wu-chan. 

BUĎTE ZODPOVĚDNÍ SAMI K SOBĚ I KE SVÉMU OKOLÍ. V NÁVAZNOSTI NA VÝVOJ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE  
V ČESKÉ REPUBLICE PŘIJÍMÁ OPATŘENÍ K OCHRANĚ OBYVATEL MĚSTA KRIZOVÝ ŠTÁB MĚSTA ČELÁKOVIC,  
V JEHOŽ ČELE JE STAROSTA MĚSTA ČELÁKOVIC ING. JOSEF PÁTEK.

OD 12. BŘEZNA 2020 14 HOD. PLATÍ 
NA CELÉM ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 
NOUZOVÝ STAV. 

Termín jeho ukončení zatím není znám, 
a proto všechna opatření  
k ochraně obyvatel města platí do 
odvolání. Nouzový stav výrazně 
ovlivňuje život ve městě:

Často a důkladně  
si myjte ruce mýdlem 
či dezinfekčním  
gelem

Otírejte dezinfekčními 
ubrousky také vlastní 
předměty (např. 
mobilní telefon)

Eliminujte 
kontakt  
s nemocnými 
lidmi

Pokud se necítíte 
dobře, zůstaňte 
doma

Vyhýbejte se velkému 
uskupení osob  
a udržujte si 
bezpečný odstup 
(cca 2 metry)

Sledujte aktuální 
informace na 
ověřených 
webech

Řiďte se 
doporučením 
příslušných úřadů  
a vlády ČR

Necestujte do 
zasažených 
lokalit

Používejte 
jednorázové 
kapesníky  
a poté je vyhoďte

Kašlete 
a kýchejte do 
kapesníku či 
rukávu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ UVÁDÍ 
10 DOPORUČENÍ, JAK JE MOŽNÉ SNÍŽIT 
RIZIKO NÁKAZY:

● Jsou uzavřeny mateřské školy, základní školy, základní 
umělecká škola i městský dům dětí a mládeže

● Zcela přerušen je provoz kulturního domu, městské  
knihovny i městského muzea

● Uzavřena jsou všechna vnitřní i venkovní sportoviště 
(sportovní hala, městský bazén, městská sauna, dětská, 
víceúčelová a workoutová hřiště)

● Omezena byla nabídka fakultativních služeb (masáže, 
pedikúra) Pečovatelské služby, která funguje bez omezení, 
ale jsou zde zakázány návštěvy

● V omezeném režimu fungují i Technické služby, 
uzavřeny jsou sběrné dvory, hřbitov a veřejné toalety

PRAKTICKÉ INFORMACE PRO 
OBČANY MĚSTA ČELÁKOVIC 
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● Omezeně funguje i správce městských bytových  
a  nebytových prostor, společnost Q – BYT Čelákovice, 
která provádí jen havarijní opravy

● Zrušeny byly úřední hodiny Městského úřadu 
Čelákovice, s výjimkou pokladny a podatelny, které 
fungují v omezeném režimu v pondělí a ve středu  
od 8 do 11 hod.

Zajišťuje:  
Pečovatelská služba na        721 361 041, 
a to každý den od 8 do 18 hod.
Určeno pro:  
Osoby v nařízené karanténě  
a osoby starší 65 let

Podmínky: Službu nákupu potravin či 
vyzvednutí léků je možné objednat den 
předem nejpozději do 18 hod. Nákup potravin 
je omezen maximální částkou 500 Kč/den. 
Uskutečněný hovor je považován za závaznou 
objednávku. Pro objednávku je vyžadováno 
jméno a příjmení, adresa doručení, případně 
termín ukončení karantény.

NÁKUP POTRAVIN 
A VYZVEDNUTÍ 
LÉKŮ

Autoři textů: Ing. Josef Pátek, starosta města, Ing. Petr Studnička, PhD., místostarosta města
© město Čelákovice, zpracováno s využitím podkladů na https://koronavirus.mzcr.cz/
Grafické zpracování: Michaela Jindřišková, www.michaeladesign.cz

● Neshromažďujte se na veřejných prostranstvích a omezte na nich pohyb na nejnutnější případy, 
chraňte se rouškou, respirátorem, šátkem či šálou, dodržujte přísná hygienická pravidla

● V obchodech jednejte rychle a promyšleně, noste roušky, pomůže i nošení jednorázových rukavic, 
udržujte rozestupy alespoň 2 metry, omezte dotyky zboží, preferujte bezhotovostní platby

● V lékárnách navíc čekejte ve frontách, pokud možno venku v rozestupech alespoň 2 metry,
preferujte bezkontaktní předání e-Receptu a při kontaktu s lékárníkem se vyhýbejte dotýkání pultu

● V případě zdravotních potíží vašemu lékaři nejprve zavolejte, nechoďte ven mezi ostatní ani do čekárny

● Nepanikařte, zachovejte klid, buďte k sobě navzájem ohleduplní

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
736 521 357 / 771 137 070
Všeobecná zdravotní pojišťovna 
952 222 222

Webové stránky města:  
https://www.celakovice.cz/cs/informace/
krizove-rizeni/opatreni-mesta-covid-19.html

Aplikace Mobilní rozhlas:  
https://celakovice.mobilnirozhlas.cz/

Zdvořile žádáme děti, vnoučata, příbuzné  
a známé babiček a dědečků, aby jim, pokud 
je to možné, byli nápomocni s instalací 
aplikace Mobilní rozhlas do jejich telefonu. 
Stanou se součástí databáze adresátů, 
kterým jsou rozesílány důležité informace 
týkající se života ve městě. 

Oficiální profil města na facebooku: 
Město Čelákovice

AKTUÁLNÍ  
INFORMACE O VÝVOJI 
EPIDEMIOLOGICKÉ 
SITUACE VE MĚSTĚ

● Všechny akce organizované městem Čelákovice  
a jeho příspěvkovými organizacemi jsou bez náhrady 
zrušeny až do 30. června 2020

● Ostatní krizová opatření (uzavření vybraných 
obchodů, zákaz volného pohybu osob apod.) jsou 
rozhodována vládou České republiky či resortními 
ministerstvy a občané jsou povinni je dodržovat

JAKÉ SLUŽBY MĚSTO NABÍZÍ?

INFORMAČNÍ LINKY

PRAKTICKÉ RADY PRO VÁS

1212 Celostátní bezplatná informační linka  
pro občany v souvislosti s koronavirem

Státní zdravotní ústav
724 810 106 / 725 191 367 / 725 191 370
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zprávy z radnice

o čem jednali zastupitelé a radní města

Dotace města
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí výsledky 
šetření ve věci Zásad pro poskytování dotací 
z rozpočtu města Čelákovice I/7/2019 a jejich 
posouzení Odborem veřejné správy, dozoru 
a kontroly Ministerstva vnitra České republiky 
ze dne 13. 1. 2020.
Následně Zastupitelstvo města rozhodlo o po-
skytnutí individuálních dotací níže uvedeným 
žadatelům a schválilo uzavření příslušných ve-
řejnoprávních smluv:
n  Český rybářský svaz, z. s. (SML/2020/193/DI-

-ZSC1), 99 000 Kč – na náklady spojené s ce-
loroční činností spolku, údržbou a pořízením 
majetku;

n  Český svaz chovatelů, z. s., Základní organi-
zace Čelákovice (SML/2020/194/DI-ZSC2), 
56 000 Kč – na náklady spojené s celoroční 
činností spolku, údržbou a pořízením majetku;

n  Junák – český skaut, středisko Čelákovice, 
z. s. (SML/2020/196/DI-ZSC4), 99 000 Kč – 
na náklady spojené s celoroční činností spol-
ku, údržbou a pořízením majetku;

n  Klub přátel Jana Zacha, z. s. (SML/2020/197/
DI-ZSC5), 44 000 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku;

n  Mateřské centrum Čelákovice, z. s. 
(SML/2020/198/DI-ZSC6), 77 000 Kč – na 
náklady spojené s celoroční činností spolku, 
údržbou a pořízením majetku;

n  Opři se, z. s. (SML/2020/199/DI-ZSC7), 
77 000 Kč – na náklady spojené s celoroční 
činností spolku nazvané Expedice za hranice 
dětského domova 2020;

n  Rodinné centrum ROUTA, z. s. 
(SML/2020/200/DI-ZSC8), 99 000 Kč – na 
náklady spojené s celoroční činností spolku, 
údržbou majetku;

n  SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Če-
lákovice (SML/2020/201/DI-ZSC9), 97 000 
Kč – na náklady spojené s celoroční činností 
spolku a pořízením majetku;

n  Spolek houbařů Čelákovice (SML/2020/201/
DI-ZSC10), 79 000 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku a pořízením ma-
jetku;

n  Spolek míčových kouzelníků (SML/2020/201/
DI-ZSC11), 36 000 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku – zejména na po-
řádání kulturních a sportovních akcí;

n  Spolek včelařů Čelákovice (SML/2020/201/
DI-ZSC12), 66 000 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku a pořízením ma-
jetku;

n  Základní organizace Českého zahrádkář-
ského svazu Čelákovice (SML/2020/201/
DI-ZSC13), 44 000 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku;

n  Náboženská obec Církve československé hu-
sitské (SML/2020/206/DI-CP1), 33 000 Kč – 
na náklady spojené s celoroční činností;

n  Sbor Církve bratrské v Čelákovicích 
(SML/2020/206/DI-CP2), 62 000 Kč – na ná-
klady spojené s celoroční činností a poříze-
ním majetku;

n  Basketbal Čelákovice, spolek (SML/2020/208/
DI-SSC1), 146 000 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku;

n  1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s. 
(SML/2020/208/DI-SSC2), 119 000 Kč – na 

náklady spojené s celoroční činností spolku, 
údržbou a pořízením majetku;

n  Kulturistický spolek Čelákovice (SML/2020/ 
208/DI-SSC3), 39 000 Kč – na náklady spo-
jené s celoroční činností spolku a pořízením 
majetku;

n  Orka Florbal, z. s. (SML/2020/208/DI-SSC5), 
306 000 Kč – na náklady spojené s celoroční 
činností spolku a pořízením majetku;

n  Patriot Čelákovice, spolek (SML/2020/208/
DI-SSC6), 208 000 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku;

n  SPORTICUS orienteering, z. s. (SML/2020/208/
DI-SSC7), 54 000 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku a pořízením ma-
jetku;

n  Sportovní akademie z. s. (SML/2020/208/
DI-SSC8), 116 000 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku a pořízením ma-
jetku;

n  Sportovní klub karate Dragon Čelákovice, z. s. 
(SML/2020/208/DI-SSC9), 296 000 Kč – na 
náklady spojené s celoroční činností spolku;

n  SK OCR Čelákovice, z. s. (SML/2020/208/
DI-SSC10), 98 000 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku a pořízením ma-
jetku;

n  Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s. 
(SML/2020/208/DI-SSC11), 240 000 Kč – na 
náklady spojené s celoroční činností spolku, 
údržbou a pořízením majetku;

n  Tenisový klub Čelákovice, spolek 
(SML/2020/208/DI-SSC12), 211 000 Kč – na 
náklady spojené s celoroční činností spolku 
a údržbou majetku;

n  TJ Spartak Čelákovice, z. s. (SML/2020/208/
DI-SSC13), 704 000 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku, údržbou a poříze-
ním majetku;

n  Volejbalový sportovní club Čelákovice, z. s. 
(SML/2020/208/DI-SSC14), 215 000 Kč – na 
náklady spojené s celoroční činností spolku, 
údržbou a pořízením majetku.

Finanční záležitosti
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opat-
ření – změnu rozpočtu města Čelákovic 2020 č. 1.

Prodeje bytů v Milovicích
Zastupitelstvo města schválilo dle pravidel po-
stupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 
Čelákovic v obci Milovice, vymezených v do-
mech č. p. 501, 502, 606 a 62, prodej 39 bytů.
Dále schválilo výjimku z těchto pravidel s tím, že 
byt č. 19 v č. p. 501 je možno zakoupit právnic-
kou osobou, jejímž majitelem je nájemník města 
Čelákovic.

Fondy EHP a Norska
Zastupitelé schválili podání žádosti o finanční 
podporu projektu „Rekonstrukce Městského 
muzea v Čelákovicích“ v rámci dotačního pro-
gramu „Revitalizace movitého a nemovitého 
kulturního dědictví“ z Fondů EHP a Norska.

Změna č. 5 Územního plánu
Zastupitelstvo města schválilo doplnění obsahu 
změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Če-
lákovice (ÚPnSÚ), který byl schválen usnesením 
č. 8/2019/5.2 Zastupitelstva města Čelákovic ze 

dne 23. 10. 2019, o lokalitu Z5-2 – Dělnické dom-
ky za účelem odstranění chyby v ÚPnSÚ Čeláko-
vice způsobenou změnou č. 1 ÚPnSÚ Čelákovi-
ce schválenou 15. 12. 2004.

Přísedící Okresního soudu
Zastupitelé zvolili formou tajné volby do funkce 
přísedícího Okresního soudu Praha-východ, na 
volební období 28. 2. 2020 – 27. 2. 2024 p. Karla 
Turka.

Výběr z usnesení ZM č. 11 ze dne 26. 2. 2020.

Finanční záležitosti
Rada města schválila střednědobé výhledy roz-
počtů na roky 2021–2022 svým 13 příspěvko-
vým organizacím.

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, celkem 17 záměrů na prodej bytových 
jednotek za minimální částky – tyto byly zveřej-
něny na úřední desce města Čelákovic.

Dotace města
Rada města rozhodla o poskytnutí individuální 
dotace žadateli a schválila uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy:
n  I. F. (SML/2020/251/DI-SPR1), 15 000 Kč – na 

náklady spojené s pořádáním výstav v roce 
2020 v Galerii v altánu ve Vašátkově ulici.

Alej Jiřího Wolkera
Radní schválili uzavření a text příkazní smlouvy 
s LTM stavební, s. r. o., na plnění veřejné zakáz-
ky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – TDS 
a BOZP – Alej Jiřího Wolkera: Obnova vodo-
hospodářské infrastruktury“ v celkové hodino-
vé sazbě na TDS 833,69 Kč včetně DPH a na 
BOZP 238,37 Kč včetně DPH.

Fondy EHP a Norska
Rada města schválila uzavření a text příkaz-
ní smlouvy s ARTENDR, s. r. o., na zpracování 
projektu a kompletní žádosti o dotaci v rámci 
dotačního programu „Revitalizace movitého 
a nemovitého kulturního dědictví“ z fondů Ev-
ropského hospodářského prostoru a Norska 
pro akci „Rekonstrukce Městského muzea 
v Čelákovicích“.
Následně schválila zadání veřejné zakázky ma-
lého rozsahu na služby s názvem „Čelákovice 
– dotační management – Rekonstrukce Měst-
ského muzea v Čelákovicích“ postupem dle čl. 
3 odst. 1 Směrnice č. I/11/2018 k zadání veřej-
ných zakázek malého rozsahu společnosti AR-
TENDR, s. r. o.

Energetický audit budov
Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo 
s PKV BUILD, s. r. o., na plnění veřejné zakázky 
malého rozsahu s názvem „Čelákovice – ener-
getický audit vybraných budov“ v celkové ceně 
217 637 Kč včetně DPH.

Výběr z usnesení RM č. 5–6/2020. -dv-
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Individuální dotace na celoroční činnost rozděleny

Celkem bylo podáno 29 žádostí o dotaci 
v úhrnné výši 9,2 mil. Kč. K rozdělení bylo vy-
hrazeno 3,8 mil. Kč. Nejvyšší dotaci ze spor-
tovních subjektů obdržel TJ Spartak Čeláko-
vice ve výši 704 tis. Kč, ze zájmových spolků 
získaly tři shodně 99 tis. Kč, konkrétně MO 
Českého rybářského svazu Čelákovice, Ju-
nák – český skaut, středisko Čelákovice a Ma-
teřské centrum Čelákovice a RC Routa, mezi 
církvemi obdržela 62 tis. Kč Církev bratrská 
Čelákovice.
Členové Zastupitelstva rozhodli o poskytnu-
tí individuálních dotací na celoroční činnost 
v roce 2020 celkem dvěma církvím, 13 zájmo-
vým spolkům a 14 sportovním subjektům. Cel-
ková výše poskytnutých dotací třem skupinám 
žadatelů je uvedena v grafu. Současně byly 
schváleny veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotací. Programovými dotacemi na podporu 
poskytovatelům sociálních služeb se budou 
zabývat zastupitelé na dubnovém zasedání. 
K rozdělení je připraveno dalších 500 tis. Kč.
Zastupitelé zároveň vzali na vědomí stano-
visko Ministerstva vnitra ve věci Zásad pro 
poskytování dotací z rozpočtu města Čeláko-

vic I/7/2019, ve kterém je konstatováno, že 
postup Zastupitelstva města Čelákovic byl 
hodnocen jako souladný se zákonem o obcích 
a dále, že Ministerstvo vnitra ve shodě s Mini-
sterstvem financí nepovažují podmínku dota-
ce vázanou na skutečnost, že žadatel o dotaci 
není s územním samosprávným celkem v žád-
ném soudním sporu, za diskriminační. Proto 
nebylo přistoupeno k uplatnění dozorových 
pravomocí.

Petr Studnička, místostarosta I
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Čelákovice 2040

Rádi bychom poděkovali občanům města, pod-
nikatelům a žákům a studentům ve školách za 
vyplnění dotazníku, a to buď elektronicky, anebo 
v tištěné podobě, který byl součástí březnového 
vydání Zpravodaje. Velmi si vážíme vaší aktivity 
i kritických připomínek k životu v našem městě. 
Budeme se snažit je zapracovat v rámci řeše-
ní projektu „Predikce budoucích výzev sídel do 
15 000 obyvatel a foresight souvisejících trendů“, 
který je podpořen Technologickou agenturou ČR. 
Cílem je zpracovat adaptační strategii, na jaké 
trendy se má město připravit v následujících dva-
ceti letech, tedy do roku 2040.
O výsledcích dotazníkového šetření budeme 
informovat v některém z následujících vydání 
Zpravodaje města Čelákovic. Do řešení projektu 
vybralo Ministerstvo pro místní rozvoj pět měst 
do 15 000 obyvatel, kterými jsou Čelákovice, 
Broumov, Mariánské Lázně, Moravské Budě-
jovice a Slavičín. Autorkou loga „ČELÁKOVICE 
2040“ je čelákovická občanka Michaela Jindřiš-
ková. K jeho grafickému zpracování uvádí: „Je 
v něm myšlenka symbolizující naše město – Labe, 
přírodu, domy, sídliště. Stylizované logo symbo-
lizuje vlnovku jako řeku, stříšky jako domy a šipky 
směřující vzhůru jako rozvoj.“.

Josef Pátek, starosta,
Petr Studnička, místostarosta I 

„S úctou k odkazu předků, s ohledem 
na potřeby současníků, s odpověd-
ností za budoucnost potomků.“

ODS ANO 2011PRO Č

Otázka  

????
Za nás rozdělíme odpověď do dvou částí. Ad 
a) Prostřední komunikace V Prokopě by si 
jednosměrný provoz zasloužila. Zvýší se tím 
počet parkovacích míst, přestane se parkovat 
v zeleni. Nejprve musíme opravit veřejné 
osvětlení a vodovod s chodníkem. To vše je 
v plánu začít realizovat letos. Snad nebude 
výpadek daňových příjmů s ohledem na situa-
ci velký a nebude muset dojít k zásadním škr-
tům rozpočtových výdajů. Ad b) Nová lokalita 
Volmanov bude v budoucnu obsahovat něko-
lik nových ulic. Město tyto může pojmenovat 
po významných osobnostech, které si „svou“ 
ulici jistě zaslouží. Aktuální právní úprava říká, 
že pojmenovat ulici lze jen po nežijící osobě. 
Jednou z osobností může být Josef Šalda, 
který byl druhým polistopadovým starostou 
města, dále Jindřich Čurda, starosta, který 
vedl město 21 let v období 1898–1919. Další 
jména můžeme najít v čelákovickém odboji, 
ale i v celostátních osobnostech. Při pojme-
nování můžeme využít též pomístní názvy 
(např. Slatinná). Přejeme všem pevné zdraví!

Josef Pátek, zastupitel

Dopravní opatření v jakékoliv lokalitě jsou 
především otázkou pro odborníky, nikoliv 
pro hlasování ano/ne. Pro pojmenování ulic 
existují rovněž pravidla, která je nutno re-
spektovat, s přihlédnutím třeba k historickým 
názvům. V těchto nelehkých chvílích se neza-
býváme těmito otázkami, ale myslíme na vás 
všechny a podle svých možností pomáháme. 
Prosíme o respektování instrukcí vydáva-
ných vládou a krizovým štábem a přejeme 
všem, aby především zůstali zdraví. Děkuje-
me lékařům, zdravotním sestrám, hasičům, 
policistům, ale i prodavačům a prodavačkám 
v obchodech. Snažme se zvládat situaci 
především ohleduplně k ostatním, s respek-
tem ke všem nařízeným a doporučovaným 
opatřením. Jedním z poselství Velikonoc je 
naděje. Naděje, že všechno společně překo-
náme. Vidíme každým okamžikem, že dobra, 
lásky, naděje a víry je na světě mnohem víc, 
než jsme si mysleli. Přejme si, aby v nás to 
dobro a vzájemná pomoc zůstaly i do dalších 
dní, které rozhodně nebudou jednoduché, pro 
nikoho z nás. Vaši PROČáci.

Zdeňka Tichá, zastupitelka

Lokalita V Prokopě je určitě jednou z nejvíce 
problematických co se týká automobilového 
provozu. Ulice jsou zde úzké a přeplněné 
zaparkovanými auty. Dle mého názoru by 
zavedení jednosměrných ulic situaci jen pro-
spělo, a to z pohledu bezpečnosti, přehled-
nosti i parkování. Dobrým příkladem může 
být lokalita kolem nádraží, které zavedení 
jednosměrek jednoznačně prospělo.
Názvy nových ulic by měly mít vztah k naše-
mu městu a dané lokalitě, i když to nemusí 
být vždy pojmenování po osobnostech.

Martin Bajer, zastupitel

Jste pro zavedení jednosměrných ulic v lokalitě V Prokopě  
a jak byste pojmenovali ulice v nově vznikající lokalitě Volmanov  

na poli bezprostředně sousedícím s lokalitou V Prokopě?

ODS ANO 2011PRO Č

V souladu s pravidly rubriky Zastupitelská aréna položila otázku – z důvodu nedodání volební stranou ANO 2011, redakční rada Zpravodaje města Čelákovic.

Zastupitelé města na zasedání konaném 26. února rozhodli bez zbytečných časových 
prodlev o poskytnutí individuálních dotací na celoroční činnost sportovních subjektů, zá-
jmových spolků a církví v roce 2020. K předloženému návrhu neměli žádné připomínky 
a schválili ho v počtu 15 zastupitelů jednomyslně. Na tomto místě bych chtěl všem pří-
tomným zastupitelům poděkovat za konstruktivní přístup, který umožnil rozdělit finanční 
prostředky v co nejkratším možném čase. 
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doprava

Příprava vysokorychlostní tratě  
v Polabí a terminálu Praha-východ

Vlakem z Prahy do Mladé Boleslavi 
a Liberce přes Čelákovice a Milovice

Záměr výstavby vysokorychlostní železnice vychází z Nařízení Evropské-
ho parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013, o hlavních směrech Unie pro 
rozvoj transevropské dopravní sítě, kterým se ČR zavázala podporovat 
rozvoj železniční infrastruktury. Koridory vysokorychlostní dopravy jsou 
také součástí strategického dokumentu Politika územního rozvoje ČR 
(PÚR). V roce 2017 vydáno Usnesení vlády ČR č. 389 o Programu rozvo-
je rychlých železničních spojení v ČR, které spočívá ve výstavbě nových 
vysokorychlostních tratí (VRT), modernizaci významných stávajících tratí, 
pořízení odpovídajícího vozidlového parku a vytvoření nového provozního 
konceptu. Přípravou a výstavbou nových VRT byla pověřena Správa že-
leznic a pro realizaci tohoto cíle činí všechny potřebné kroky.
Přínosem VRT bude zkrácení časové dostupnosti mezi hlavními hospodář-
skými centry ČR. Do 2 hodin budou navzájem dosažitelná téměř všechna 
hlavní centra v ČR. Cílem je také přiblížit regiony k hlavním centrům, a umož-
nit tak pružnější dojíždění obyvatel za prací i vzděláním. Nebude nutné pří-
mé stěhování do velkých měst a rozhodování o bydlišti v rámci rodiny, kde 
každý její člen má jiné uplatnění a jiné potřeby. Oblast dostupnosti do 1 ho-
diny od velkých center, při které je ještě denní cestování za prací přijatelné, 
se výstavbou VRT výrazně rozšíří. Cílem je i zvýšení konkurenceschopnosti 
železnice na přepravním trhu, a tím i zvýšení jejího využití a převedení do-
pravní zátěže z environmentálně méně šetrných způsobů dopravy.

V polovině prosince 2019 byla Centrální komisí Ministerstva dopravy schvá-
lena studie proveditelnosti, jejímž cílem bylo opětovné prověření možnosti 
zlepšení železničního spojení mezi Prahou, Mladou Boleslaví a Libercem. Za 
stávajících metodických, a především cenových podmínek byla obhájena 
varianta s modernizací úseku Lysá nad Labem – Mladá Boleslav – Bakov 
nad Jizerou včetně novostaveb tzv. Všejanské, Bezděčínské a Dalovické 
spojky. Správa železnic nyní může pokračovat v investiční přípravě.
Varianta zahrnuje projektový stav za pomoci nových částí železniční in-
frastruktury ve větvi přes Čelákovice a Milovice. Všechny železniční stani-
ce jsou rekonstruovány a jsou peronizovány nástupišti s výškou nástupní 
hrany 550 mm nad temeny kolejnic a s bezbariérovým přístupem.
Nové spojení přes Milovice přináší soustředění vlaků ze všech směrů nově 
do stanice Mladá Boleslav město. Stanici bude možné dosáhnout přímo 
bez potřeby úvratě ze směru Turnov a Česká Lípa díky tzv. Dalovické spoj-
ce, procházející přes Krásnou Louku, jež je v návrhu řešení překonávána 
železniční estakádou. Dále řešení obsahuje návrh novostavby dvoukolejné 
trati Lysá nad Labem – Čachovice (tzv. Všejanská spojka), modernizace 
úseku Nymburk – Čachovice zahrnující zdvoukolejnění trati Čachovice – 
Bezděčín a novostavbu dvoukolejné trati Bezděčín – Mladá Boleslav měs-
to (tzv. Bezděčínské spojky). Stávající jednokolejná obloukovitá trať Lysá 
nad Labem – Milovice bude ve stávající stopě zrušena. Nejvyšší traťová 
rychlost bude v úseku Lysá nad Labem – Čachovice 200 km/h, v úseku 
Čachovice – Mladá Boleslav 160 km/h. V úseku Nymburk-hl. n./Lysá nad 
Labem – Mladá Boleslav město – Mladá Boleslav-hl. n. bude trať elektrizo-
vána střídavou trakční napájecí soustavou 25 kV, 50 Hz.
V osobní dopravě je v plánu cestovní doba Praha-hl. n. – Mladá Boleslav 
město asi 45 minut, spojení Praha-hl. n. – Liberec, byť stále zřejmě s pře-
stupem, asi za 2 h 10 minut (výhledově 1 h 50 minut). 

David Fuksa, Správa železnic, s. o.

Na probíhající razantní proměnu stanice a tratě přes Čelákovice naváže stavba nové 
železnice z Lysé nad Labem do Mladé Boleslavi, která přinese významné zkrácení 
jízdní doby z Prahy do Liberce. Foto: R. Štěrba

V blízkosti Čelákovic je navrhován terminál Praha-východ situovaný na 
výjezdu VRT z Prahy na východ republiky (tzv. VRT Polabí). Tento úsek 
VRT se stane základem jak VRT Praha – Brno, tak i případné budoucí 
VRT Praha – Hradec Králové. Díky sjezdům z VRT do konvenčních tratí 
bude tento nový úsek využitelný také pro běžnou dálkovou dopravu v re-
laci Praha – Pardubice a Praha – Nymburk – Hradec Králové. Terminál 
se stane přestupním bodem pro celou řadu linek. Sloužit bude obyvate-
lům přilehlé části Středočeského kraje pro cesty kamkoliv po ČR (např. 
Brno), ale i do zahraničí (Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko). Díky 
provázání s konvenční železnicí bude ale také sloužit pro rychlé dojíždění 
do Prahy. Případná regionální expresní linka Nymburk – Praha-východ – 
Praha zvládne cestu do centra města za asi 15–20 minut. Vlaková část 
terminálu by měla být doplněna o terminál návazné autobusové dopravy 
a také o parkovací místa (parkoviště, parkovací dům). Na celý prostor 
bude zadána architektonická soutěž. Terminál je umístěn k městysu 
Nehvizdy na jižní stranu dálnice D11, tedy opačnou stranu, než je zá-
stavba. Správa železnic pracuje na zajištění dobré dopravní obslužnosti 
terminálu přímo z dálnice D11.
Informace k VRT jsou k dispozici na www.szdc.cz/vrt.

Roman Štěrba

Uzavírka mostu přes Labe na silnici  
č. II/272 v Litoli

Autobusová linka PID 661 jezdící v trase Český Brod – Starý Vestec – Lysá 
nad Labem je z důvodu absence vhodné alternativní trasy vedena ze smě-
ru Starý Vestec přes obce Semice a Přerov nad Labem do Čelákovic. 
V zastávce „Čelákovice, Žel.st.“ jsou zajištěny návaznosti mezi linkou 
PID 661 a železničními linkami S2 nebo S22 ve směru Lysá nad Labem. 
Z důvodu zachování časových poloh v úseku Český Brod – Starý Ves-
tec – Semice, zejména s ohledem na návaznosti na železniční spoje linky 
S1 v Českém Brodě a také na autobusovou linku 398 ve Starém Vestci, 
je u vybraných spojů prodloužen pobyt v Semicích, aby cestující jedoucí 
ve směru Lysá nad Labem nebyli nuceni dlouho čekat na přípojný vlak 
v Čelákovicích. 
Pro cesty ve směru do Prahy cestujícím i nadále slouží linka 443, která po 
dobu výluky z důvodů dalších návazností na své trase (v Sadské na linku 
398 a v Nymburce na železniční spoje) je vedena v obvyklých časových 
polohách.
Po dobu výluky jsou zastávky „Semice“, „Semice, Školka“ a „Semice, 
Křiž.“ vedeny v tarifních pásmech 3 a 4. V trvalém stavu jezdí cestují-
cí z Přerova nad Labem a Semic do Lysé nad Labem přes tarifní pásma 
3 a 4. Výlukově jedou přes pásma 3 a 2.
Pro cestující, kteří zvolí k cestě individuální dopravu (osobní auta), je za-
jištěno bezplatné parkování u Kovohutí v Křižíkově ulici v Čelákovicích 
v bezprostřední blízkosti železniční zastávky „Čelákovice-Jiřina“.

Petr Studnička, místostarosta I

V souvislosti s uzavírkou komunikace II/272 v úseku Semice – Lysá 
nad Labem z důvodu opravy mostu a povrchu v termínu od pondělí 
16. března do úterý 30. června jsou přijata následující opatření pro 
provoz linek systému Pražské integrované dopravy.
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Kamila Hířová pochází ze středočeských Bě-
runiček. Vystudovala Gymnázium Bohumila 
Hrabala v Nymburce a Pedagogickou fakultu 
Univerzity Hradec Králové, obor český jazyk 
a výtvarná výchova. Od roku 1996 žije v Čelá-
kovicích, kde tyto předměty vyučuje na Základní 
škole v Kostelní ulici.
Ráda tráví volný čas s rodinou a svými přáteli, 
rekreačně sportuje, cestuje, navštěvuje výstavy 
impresionistů, miluje zmrzlinu, bezprostřednost 
a žije život naplno… red

Autorka ilustrací

chodíme kolem nich

n VODNÉ a STOČNÉ
pro rok 2020 v Čelákovicích:
vodné = 41,42 Kč/m3 bez DPH
stočné = 40,68 Kč/m3 bez DPH
celkem 82,10 Kč/m3 bez DPH
celkem 94,41 Kč/m3 vč. DPH 15 %
(rok 2019: vodné 39,71 Kč/m3 bez DPH, stoč-
né = 36,45 Kč/m3 bez DPH, celkem 76,16 Kč/
m3 bez DPH, celkem 87,57 Kč/m3 vč. DPH; rok 
2018: vodné 41,45 Kč/m3 bez DPH, stočné = 
31,94 Kč/m3 bez DPH, celkem 73,39 Kč/m3 bez 
DPH, celkem 84,40 Kč/m3 vč. DPH; rok 2017: 
vodné 41,45 Kč/m3 bez DPH, stočné 36,36 Kč/
m3 bez DPH, celkem 77,81 Kč/m3 bez DPH, 
celkem 89,48 Kč/m3 vč. DPH; rok 2016: vodné 
38,56 Kč/m3 bez DPH, stočné 34,66 Kč/m3 bez 
DPH, celkem 73,22 Kč/m3 bez DPH, celkem 
84,20 Kč/m3 vč. DPH)

n MÍSTNÍ POPLATEK ZA PSA
Základní sazba: 1 000 Kč/první pes, 1 200 Kč/
další pes, 200 Kč/důchodce/první pes, 300 Kč/
důchodce/další pes. Sazba v rodinném domě: 
200 Kč/první pes, 400 Kč/další pes, 100 Kč/dů-
chodce/první pes, 150 Kč/důchodce/další pes.
Poplatek je splatný do 30. června 2020.

n MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY
Za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů je stanoven poplatek na rok 
2020 ve výši 612 Kč/osoba, který je splatný do 
30. června 2020.

n MÍSTNÍ POPLATEK Z POBYTU
Od 1. ledna 2020 je v Čelákovicích stanoven 
nový místní poplatek, a to z pobytu. Jeho výše 
je 10 Kč/osoba a den.

Informace k místním poplatkům: odbor finanční 
a plánovací, tel.: 326 929 121, 123, 126.

informace

Vázací kruh
Kdo dřív chodíval nebo jezdíval na kole po úzké 
pěšině podle Labe do Sedlčánek, často objíž-
děl či obcházel betonové bloky zapuštěné do 
terénu podél říční navigace. Z každého bloku 
vyčnívalo oko s masivním ocelovým kruhem. 
Tyto vázací kruhy k poutání lodí, v našem pří-
padě hlavně lodí pískařů nebo korečkových 
bagrů, které těžívaly písek ze dna řeky, pochá-
zely z období regulace Labe. Ta v našem úseku 
probíhala ve 30. letech 20. stol. Stejné kované 
vázací prvky bývaly po obou stranách čeláko-
vické i jiřinské náplavky. Tam přistávaly lodě či 
prámy místních převozníků a vázací kruhy vždy 
usnadnily jejich zajištění při odstavení přívozů za 
velkých povodní. Nechyběly ani v blízkosti pla-
vební komory zdejšího zdymadla. Při poslední 
úpravě říční navigace betonové bloky i s kruhy 
zmizely a někde je nahradily ocelové larsenky – 
štětovnice s vyříznutým otvorem zatlučené do 
břehu, v Toušeni pak elegantní pacholata poblíž 
bývalého přívozu. O jeden z posledních původ-
ních vázacích kruhů můžete zakopnout vpravo 
od náplavky bývalého čelákovického přívozu 
pod Městským stadionem. Není to žádný dro-
beček. Je z kruhové oceli o průměru 42 mm 
a jeho vnější průměr měří 32 cm.

Ivan Vaňousek

Snížení DPH u vodného 
a stočného od 1. května!

V květnu vstoupí v platnost novela zákona 
o dani z přidané hodnoty (DPH), která mimo jiné 
řeší i přeřazení vodného a stočného z 15% saz-
by do nejnižší sazby daně z přidané hodnoty.  
Od 1. května se tedy začne na vodné a stočné 
uplatňovat nová, nižší 10% sazba DPH.
Mnohde se po schválení novely spekulovalo, 
že snížení DPH se nemusí projevit na koncové 
ceně vody pro zákazníka, jelikož řada obcí chys-
tá investice do obnovy sítí, které jsou na mno-
ha místech republiky v zanedbaném stavu. To Kamila Hířová. Foto: soukromý archiv

Kruhový vázací prvek u bývalého čelákovického přívo-
zu. Foto: -iv-

je sice pravda, nicméně Čelákovice šly trochu 
jinou cestou. Vodné a stočné bylo na přelomu 
roku Radou města a po dohodě s naším provo-
zovatelem, 1. SčV, a. s., zvýšeno pro rok 2020 
jako celek s tím, že se snížení DPH pro naše ob-
čany jako koncové zákazníky do ceny vodného 
a stočného plně odrazí. Počínaje květnem bu-
deme tedy platit za DPH pitné a odpadní vody 
o 5 % méně, tj. o 4,10 Kč/m3, v celkové částce 
se pak jedná o 90,31 Kč/m3 vč. DPH. 
Pro porovnání, očekává se, že české domác-
nosti po květnovém snížení DPH budou v prů-
měru platit kolem 90 korun za jeden kubík. Čelá-
kovice tak spadají téměř přesně do celostátního 
průměru. Marek Skalický, radní



12 / zpravodaj města čelákovic

dopisy

Podle Jana, když dojedli, Ježíš řekl: „Pravím vám, že jeden z vás mne zradí.“ 
Báli se ho však zeptat, kdo by to byl. Ale ten, „kterýž zpolehl na klíně jeho, 
ten, jehož miloval Ježíš“, se bát nemusel. „Protož tomu znamení dal Petr, 
aby se zeptal... a on, odpočívaje na prsou Ježíšových, řekl jemu: Pane, kdo 
jest?“ a Ježíš odpověděl: „Ten jest, komu skývu chleba podám“, a podal 
ji Jidášovi, řka: „Co máš činit, čiň spěšně... A on, vzav skývu chleba, hned 
vyšel. A byla noc.“ Tomu nikdo nerozuměl. Posílá zrádce, aby ho zradil? Ale 
proč spěšně a v noci? Proč mu v tom nezabránil? Stačilo, aby řekl: „Chopte 
se ho!“ A bylo by po Jidášovi, neboť Petr měl meč, kterým později Malchu-
sovi uťal jeho ucho pravé. Zeptat se však neodvážili. Jen Jidáš se neptal 
a rozuměl. Ostatní porozuměli, až když přivedl zástup s pochodněmi a se 
zbrojí. Tady něco nehrálo. Ježíšovi zřejmě velmi záleželo na tom, aby byl 
zatčen ještě této páteční noci. Podle Marka však ve středu kněží pravili: „Ne 
v den sváteční.“ Tomu bylo třeba zabránit, neboť ukřižovat ho mohl jen Pilát, 
a ten se měl po svátcích vrátit do Cesareje, kde úřadoval. Židé sami křižovat 
nesměli, ale po svátcích ho mohli kdykoliv ukamenovat, rozbít mu lebku, 
přelámat žebra, ruce a nohy. To se Ježíšovi nehodilo vzhledem k tomu, že 
měl být třetí den vzkříšen, jak mu, podle Lukáše, řekli dva záhadní muži, 
se kterými měl schůzku na jedné hoře před rokem. A musel být ukřižován 
v pátek, aby byl sejmut z kříže a uložen do připravené hrobky ještě před zá-
padem slunce, kdy začne sobota, den, kdy Židé nesmějí nic dělat, ani nikam 
daleko chodit, takže k hrobce přijdou nejdříve v neděli ráno, a na vzkříšení 
tak bude dost času. Podle Marka: „Tedy Jidáš... odešel k předním kněžím, 
aby jim ho zradil.“ Pak už stačilo jen včas poslat Jidáše pro pacholky.

Miloslav Kolínko

Velikonoční večeře

Reakce na článek

Uvádíme základní body, podle kterých si může každý udělat vlastní názor.
TJ Spartak Čelákovice má podle názoru Ministerstva spravedlnosti ústav-
ně garantované právo na přístup k soudu.
23. 9. 2013 Rada města schválila jednohlasně záměr na vybudování atle-
tické dráhy a atletické sektory s umělým povrchem (Pátek, Sekyra, Volfo-
vá, Klicpera, Bodlák, Janák, Rýdlo).
6. 8. 2014 podepsalo město s TJ Spartak Čelákovice dvě smlouvy (smlou-
vu o příspěvku 5,5 mil. Kč a smlouvu o výpůjčce pozemků). MŠMT (Mini-

uvedený ve Zpravodaji města Čelákovic č. 2/2020 „Město Čelákovice 
žadatele o dotace nediskriminovalo a nediskriminuje“

O Velikonocích
Mluvit v této těžké době o živém Bohu, který není něco ale Někdo, kdo 
miluje tento svět, je buď velice odvážné až opovážlivé, nebo je to holý 
nerozum. Nezbývá mi tedy než zvolit druhou možnost.
To, co řeknu, nemá zdroj ve mně, není to takříkajíc z mé hlavy. Můj malý 
rozum s tím ale souhlasí – to je moje víra. Ona vzniká a žije přijímáním 
a předáváním. Přijal jsem ji svobodně, jako dar.
Boha, našeho nebeského „Tatínka“, Otce všech si nikdo nemůže vymyslet 
ani ho dokázat ve smyslu vyzkoumat a tak dál. Víra je čirým darem bez 
jakýchkoliv zásluh s tím – a to je velice důležité – že tento dar Bůh dává ne-
smírně rád každému, kdo o něj požádá. Není to ale tak, že dostaneš jaksi 
na dálku nějaké přesvědčení. On ti dává především sám sebe způsobem 
pro tebe jedinečným, že budeš poznávat, že je s tebou a pro tebe.
Bůh je Ten nekonečně milující a zamilovaný do všeho, co stvořil. To zna-
mená, že miluje i tebe! Tebe zvlášť, jako by nikdo jiný nebyl. Zná tě do nej-
menších detailů, znal tě už dříve, než ses narodil/a. Protože je jen dobrý, je 
Láska a Dobro samo, chce, abys byl šťastný, byla šťastná! A jistojistě se 
o to dovede postarat, a postará se. 
Všemohoucí Bůh neodstraní z tvého života všechny překážky, ale pomůže 
ti je překonávat. Neodstraní ze světa zlo ani ho nevysvětlí, dokud nepřijde 
čas, ale bude tě učit, abys neodplácel/a zlo zlem.
Bůh dopustil, aby byl ukřižovaný jeho Syn, ale třetího dne vzkřísil Ježíše z mrt-
vých. Tak se stalo, že zlo a smrt prohrály. Zlo a smrt nejsou normální, Bohem 
chtěné. Je to proti Bohu a jeho stvoření namířená lež, která nebude trvat věčně.
Neztrácej čas zabýváním se tajemstvím zla, ale odvažuj se konat dobro, ať se 
cokoliv stane. Ty, kdo čteš tato slova a jsi možná plný hořkosti, nemáš nic, 
co bys nebyl dostal. I když se snažíš dělat dobré věci, i to jsi dostal. Jestliže ti 
něco schází, dostaneš to, v podobě vždy lepší, než si přeješ. Uč se děkovat 
za všechno. Jakkoliv to bude těžké, pomůže ti to. A neměj strach! Všechno se 
vyjasní. Bůh setře každou slzu. Některé už brzy a zbytek ve věčné lásce s Ním.

Oldřich Svoboda

sterstvo školství, mládeže a tělovýchovy) poskytlo TJ Spartak Čelákovice 
dotaci ve výši 12,5 mil. Kč.
TJ Spartak Čelákovice se tak stal investorem investiční akce, která byla 
27. 4. 2015 dodavatelem předána k užívání. Pro TJ Spartak Čelákovice 
zbývalo ke splnění dotačních podmínek uhradit dodavateli pohledávku ve 
výši příspěvku města ve výši 5,5 mil. Kč.
Město Čelákovice nám příspěvek ve výši 5,5 mil. Kč odmítlo vyplatit. Své 
důvody prezentovalo i u soudu.
Pro TJ Spartak Čelákovice to znamenalo urychleně získat tyto finance formou 
výpůjčky a úhradu dodavateli provést v termínu dle dotačních podmínek, 
protože jinak bychom byli nuceni vrátit dotaci ve výši 12,5 mil. Kč na MŠMT 
i se sankcí za nedodržení podmínek dotace. Tomu se nám podařilo zabránit.
16. 2. 2015 podal starosta města na Policii ČR trestní oznámení na před-
sedu TJ Spartak Čelákovice pro dotační podvod a místostarosta Opa po-
dal následně trestní oznámení pro podepsání nevýhodné smlouvy.
1. 6. 2015 obdrželo město Předžalobní výzvu s upozorněním na škodu, 
která městu vznikne, když nezaplatí svůj příspěvek. 
13. 7. 2015 provedlo MŠMT závěrečné hodnocení akce se splněním všech 
dotačních podmínek.
Místo toho 14. 7. 2015 iniciovali starosta s místostarostou interpelaci 
v Parlamentu ČR.
Ostatní je nám všem už snad známé. Město soud prohrálo a kromě 
5,5 mil. Kč uhradilo 914 834 Kč za úroky a 608 234 Kč za náklady řízení. 
Soudní řízení je náročné na čas a je potřeba obrnit se trpělivostí. TJ Spar-
tak Čelákovice vznikly nemalé náklady s výpůjčkou 5,5 mil. Kč, a tak ná-
sledovalo další soudní řízení, které skončilo až v roce 2019. Soud přiznal 
v rozsudku pro TJ Spartak Čelákovice náhradu úroků ve výši 1 123 117 
Kč. Celkem tedy město Čelákovice zaplatilo za oba soudy přes 2,6 mil. Kč.
Finanční úřad pro Středočeský kraj provedl TJ Spartak Čelákovice daňo-
vou kontrolu. Daňová kontrola byla zahájena 6. 3. 2018 a kontrolní zjištění 
bylo předáno 10. 1. 2019. 
Výsledek kontroly: Kontrolou Finančního úřadu nebylo zjištěno porušení 
rozpočtové kázně ve smyslu § 44 odst. 1 písm. B) RP.
Závěrem: TJ Spartak Čelákovice dostál všem svým povinnostem jako In-
vestor rekonstrukce atletické dráhy. Tartanová dráha na Městském stadio-
nu je k dispozici. Soudní spory nevznikly naším pochybením. Podle názo-
ru TJ Spartak Čelákovice nejsme spokojeni s tím, že naše mládež a naši 
trenéři dostali na celoroční činnost 2019 jen 4 dvanáctiny dotace města 
(podle vyjádření místostarosty Studničky). Jestli je to diskriminace nebo 
není, necháme na vás. Zajímá nás váš názor.

Jaroslav Ryneš, předseda TJ Spartak Čelákovice

Česká republika, stejně jako většina zemí Evropy, v těchto týdnech a mě-
sících prochází největší krizí od druhé světové války. To se samozřejmě 
odráží i do fungování našeho města a jeho samosprávy. Na každodenní 
bázi a často i do pozdních nočních hodin zasedá Krizový štáb města Če-
lákovic, přijímáme mnohdy složitá opatření, snažíme se předvídat rozhod-
nutí a nařízení vlády a včas na ně reagovat. 
Jediné, na co se teď soustředíme je, abychom město provedli touto bez-
precedentní krizí a co největší měrou přispěli k ochraně nás všech před 
jejími dopady. Je nádherné, že v tom nejsme sami. Desítky lidí po celém 
městě přichází s nápady a iniciativou, jak si vzájemně pomoci a krizi pře-
konat. Patří jím za to obrovské poděkování a vyjádření obdivu. 
V kontrastu s veškerým tímto úsilím jsou aktivity a zájmy, kterými se zabý-
vá předseda TJ Spartak Čelákovice Jaroslav Ryneš, v jehož příspěvku je 
celá řada nepřesností, jsou účelově opomíjena důležitá fakta a řada tvrzení 
je nepravdivých.
Vedení města Čelákovic již vše ve věci neudělení dotace TJ Spartak Če-
lákovice řádně a opakovaně vysvětlilo. To lze dohledat jak v zápisech ze 
zasedání Zastupitelstva města, tak i na různých diskusních fórech. 
Nebudu se tím tedy znovu do detailu zabývat a přejdu k tomu nejdůležitěj-
šímu, tedy ke shrnutí. TJ Spartak Čelákovice nesplnil základní podmínky 
stanovené v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu města, aby mu 
dotace mohla být poskytnuta už v jarních měsících roku 2019, jako tomu 
bylo v případě ostatních subjektů. Tyto podmínky splnil až v září 2019, 
a proto dostal dotaci pouze v poměrné výši, a to za měsíce, kdy podmínky 
pro její získání splňoval.  Miroslav Opa, místostarosta III

Poznámka redakce: Redakční rada Zpravodaje považuje zveřejněním textů Jaroslava 
Ryneše a Miroslavy Opy tuto agendu na stránkách městského periodika za uzavřenou.

Reakce na článek 
předsedy TJ Spartak Čelákovice Jaroslava Ryneše
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Historický výskyt želvy bahenní v Polabí
Želva bahenní (emys orbicularis) kdysi přirozeně 
žila na našem území a v Polabí nacházela díky sle-
pým ramenům řeky a tůním ideální místo k životu. 
Patří mezi vodní želvy, proto má tělo uzpůsobe-
né k životu ve vodě (blány mezi prsty končetin), 
nepříliš klenutý krunýř, jehož hřbetní části se říká 
karapax a břišní části plastron. Zbarvení krunýře 
je černohnědé až černé, plastron bývá světlejší 
a černě mramorovaný, na hlavě mívá žlutavé skvr-
ny. Duhovka oka mláďat a samic je žlutá, u samců 
hnědá až hnědočervená. Ve vodě loví nemocné 
ryby (které se nemohou rychleji pohybovat), plže, 
ale i vodní rostliny. Ve vodě nejen loví, ale hledá 
v ní úkryt před predátory a v bahně na dně i zi-
muje. Svá vejce klade především do písčité půdy 
na březích, vajíčka se zde inkubují a mláďata po 
vylíhnutí se sama vyhrabou z hnízda. Na našem 
území se objevila dvakrát. Nejdříve v dobách me-
ziledových v pleistocénu před 600 až 800 tisíci 
lety. Z té doby máme jako důkaz o jejím výskytu 
nález části karapaxu, které se našli při výzkumu 
u přezletického vrchu „Zlatý kůň“, kde se kdysi 
rozkládalo labské jezero. Koncem pleistocénu nej-
spíš tehdejší želvy bahenní u nás vyhynuly, pro-
tože teplota prudce poklesla o 8 až 10 °C. Poté 
se objevují znovu v období neolitu, tj. 5 600 až 4 
200 před naším letopočtem. Želvy na naše území 
pronikly z jihu, šlo o tzv. východobalkánskou/po-
dunajskou evoluční větev. Spousta nálezů je pak 
z doby bronzové – knovízská kultura, to jich asi 
bylo nejvíce nebo si jich lidé při lovu více všímali. 
Z tohoto období až do počátku 14. století máme 
o jejím výskytu mnoho záznamů díky archeolo-
gickým nálezům. Želva bahenní se u nás tehdy 
vyskytovala v povodí Labe, Vltavy a Moravy. Za-
měříme se na její polabské lokality. V kolínském 
muzeu v jeho archeologickém depozitáři se na-
chází několik krunýřů želvy bahenní nalezených 
při archeologických vykopávkách Dr. Dvořáka 
za první republiky na středověkém hradišti v By-
lanech. Velmi kvalitně zachovaný karapax se na-
šel v Libici nad Cidlinou při budování tamějšího 
„jezera“ u slavníkovského hradiště, nálezci jej 
darovali pražskému Národnímu muzeu, kde byl 
kdysi vystaven. Z širšího Polabí je hlášen i nález 
pozůstatků (kosterních) želvy bahenní z hradiště 
v Kouřimi. Pozůstatky želv bahenních se měli dle 
Dr. Hrabětové z poděbradského muzea nalézt i při 
prohlubování labského ramene Skupice v Podě-
bradech. Dle Josefa Šachla byl v poděbradském 
muzeu štít z krunýře této želvy nejistého původu 
snad z dob výzkumné činnosti zakladatele tohoto 
muzea lékárníka Hellicha. Prof. Ziegler popisuje 
nález úlomků krunýře z pískovny asi 100 m za 
hájovnou v Kersku. Velmi bohaté nálezy zbytků 
těchto želv opatruje Městské muzeum v Čelákovi-
cích (celkem jde o padesát pět pozůstatků). Jsou 
zde nálezy z Nových Jiren nalezené při průzkumu 
zámku v Jirnech, z Čelákovic nalezené pod dneš-
ním obchodním domem Tesco. Přímo v Čelákovi-
cích se našly pozůstatky želv v ulici Dělnické (v té 
byl roce 1976 nalezen karapax) a v části Nedani-
ny. V čelákovickém muzeu jsou i pozůstatky želv 
z Toušeně od tamějšího hradu a z lokality Zápy-

-Ostrov, kde se při archeologickém výzkumu při 
stavbě podniku Interplast v roce 1999 a 2000 
našly dva karapaxy a části koster této želvy. 
Další polabské nálezy zbytků této želvy pochá-
zejí z jenštejnského hradu, Mlékojed a Dřevčic. 
Želva bahenní ve středověku sloužila jako postní 
jídlo stejně jako ostatní živočichové z vody jako 
ryby a bobři. V roce 2009 při archeologickém 
průzkumu doprovázejícím stavbu sjezdu z nové-
ho mostu do přístaviště v Mělníce byly objeveny 
části krunýře v historickém ohništi. Na Mělnicku 
byly zbytky želvy objeveny i v Dolních Beřkovicích 
a na lokalitě Obříství, kde byly objeveny fragmenty 
krunýřů i kosti vnitřního skeletu, nalezeny zde byly 
pozůstatky želv na několika místech, přičemž na 
jednom místě bylo nalezeno minimálně 12 různě 
starých jedinců. Vystavené krunýře želvy bahenní 
můžeme vidět v Městském muzeu v Čelákovicích 
(www.celmuz.cz), zdejší kolekce pozůstatků pre-
historických zvířat stojí rozhodně za zhlédnutí. Za 
cenné připomínky k tomuto článku děkuji Františ-
ku Doubkovi.

David Macháček,  
priroda.kostomlaty@seznam.cz

Dne 2. dubna se dožila 90 let 
paní Jarmila FOREJTOVÁ.
Hodně zdraví a pohody přejí 
syn a dcera s rodinami.

Dne 13. dubna oslaví naše 
maminka a čtyřnásobná ba-
bička Eva KUNCOVÁ krásné 
85. narozeniny.
Hodně zdraví, lásky a životní 
pohody plné nekonečného 
humoru do dalších let přeje 
celá rodina a těšíme se na další roky s vynika-
jící svíčkovou.

V těchto dnech si připomínáme 20 a 16 let od 
úmrtí pana Františka KHEKA a paní Jarmily 
KHEKOVÉ.
Kdo jste je znali, vzpomeňte spolu s námi. S lás-
kou vzpomínají dcery Věra a Jarmila s rodina-
mi.

Dne 12. dubna uplyne 5 let 
od úmrtí milovaného manžela 
a tatínka pana Otakara BUR-
DY. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, 
prosíme, vzpomeňte s námi.

rodina

Dne 27. dubna uplyne 5 let, 
co nás opustil náš rodilý Če-
lákovák Vojtěch HANŽLÍK.
Kdo jste znali našeho dědu, 
tátu, manžela, strejdu, brá-
chu, kámoše, pana, vzpo-
meňte si s námi. 
Vzpomíná 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. 

společenská kronika

Kosterní pozůstatky želvy bahenní z expozice Městské-
ho muzea v Čelákovicích. Foto: archiv autora

Karapax želvy bahenní z Libice nad Cidlinou uložený 
v Národním muzeu v Praze. Foto: archiv autora
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Pivovarnictví  
v Čelákovicích a okolí

nejčastěji v uzavřených průjezdech (mázhau-
zech) gruntů. Smlouvu se sládkem obnovovali 
každý rok, respektive mohli přijmout jiného. Pi-
vovarská budova byla dvoupodlažní, postavená 
z místní opuky, krytá slaměným šindelem. Měla 
humno – prostor k naklíčování zvlhčeného obilí, 
hvozd – prostor k sušení naklíčeného sladu, díl-
nu – varnu s kotlem a spilku – místo s nádobami 
na kvašení mladiny. Ve druhém podlaží byl slád-
kův byt, přístupný po vnějším dřevěném schodi-
šti z pavlače. K budově přiléhala dřevěná kolna. 
Takto si pivovar pamatoval a nakreslil ho Anto-
nín Ferles do svých Pamětí z roku 1865. Obecní 
chmelnice bývala, podle historika Justina Vác-
lava Práška, na pozemku vpravo před bývalou 
Toušeňskou branou (z dnešního pohledu možná 
někde v místech nynější tiskárny).

 

Škoda, že půdorys starého pivovaru se nepo-
dařilo symbolicky vyznačit v dláždění při revita-
lizaci náměstí. Pouze nenápadné pítko s pitnou 
vodou tak od roku 2013 připomíná, že v tom 
místě pod železobetonovou deskou, překrytou 
dlažbou, je skryta původně pivovarská, později 
veřejná studna Barbora.

Snad každý dnešní Čech ví, že „správné“ pivo 
je hořký kvašený nápoj z vody, obilného (vět-
šinou ječného) sladu, chmele a pivovarských 
kvasinek. V minulosti se ale u nás pivo vaři-
lo i z jiných surovin a přísad, mělo nižší obsah 
alkoholu a běžně se používalo k přípravě jídel. 
Bývalo prý často zdravějším nápojem než bio-
logicky kontaminovaná voda z veřejných studní 
a kašen. Nikdo ale neví, jakou kdysi mívalo pivo 
chuť. Totéž platí o pivu čelákovickém, bran-
dýském a přerovském. 

Pivovar v Čelákovicích – „stál od starodávna 
uprostřed rynku blíže mostku; po něm až posud 
studně Barbora stojí,“ zaznamenal Antonín Ferles 
do svých Pamětí královského komorního města 
Čelákovic. Slovní spojení „od starodávna“ zde 
znamená 14. století, což je později doloženo 
jménem čelákovického sladovníka Křížka, zmí-
něným v městské knize založené v roku 1366, 
a pozůstatky středověkého pivovarského zdiva, 
prozkoumanými při záchranném archeologickém 
výzkumu náměstí, který provedlo Městské muze-
um již v 90. letech 20. století. Další zbytky pivo-
varu odkryl Archeologický ústav AV ČR v letech 
2011–2012 před revitalizací náměstí. Vaření piva 
přinášelo odedávna slušné příjmy do církevních, 
panských či městských truhlic a bývalo i před-
mětem udělování mnohých výsad a privilegií. 
Například dědička brandýského panství Johanka 
z Krajku odpustila čelákovickým „na věčné časy“ 
poplatek ve výši sto padesáti českých grošů (tzv. 
varné a čepné), které do roku 1511 museli pla-
tit brandýské vrchnosti. O šest let později se už 
pivovar stal majetkem města na základě listu, 
kterým Johančin bratr Kundrát z Krajku umožnil 
měšťanům volné užívání gruntů. Uvedená privile-
gia v roce 1558 potvrdil zdejším občanům kato-
lického náboženství i císař Ferdinand I. a po něm 
i další čeští panovníci.
V roce 1634 zničili náš pivovar vojáci císařského 
velitele Rudolfa Colloreda, což tehdy nebývalo 
zvykem. Vojska táhnoucí ve třicetileté válce čes-
kou krajinou totiž obvykle pivovary jen „vypila 
do dna“ a ponechávala je funkční pro možnost 
jimi opakovaného využití. Po válce byl pivovar za 
značných obtíží obnovován. Nešlo jen o majet-
kové vztahy, materiální zajištění, ale i o doložení 
dřívějších privilegií. V Radním manuálu čeláko-
vického primasa Pavla Ježdíka jsou v souvis-
losti s obnovou vaření piva uvedeny povinnosti 
sládka. První poválečný se jmenoval Matěj Svo-
boda. Nevíme, zda tehdy také někdo sládkovi 
„přikuloval“. Pivovar tenkrát už nebyl obecní, ale 
společným majetkem místních právovárečných 
měšťanů, jimž výše zmíněná majitelka zdejšího 
panství udělila právo vařit pivo a prodávat je – 

Téměř úsměvná je událost, která následovala 
po obědě císaře Leopolda I. na čelákovické 
radnici 29. října 1657. Městská rada ho totiž 
požádala o podporu opravy radnice a zřízení 
radničních bicích hodin. Císař pak městu při-
dělil 100 strychů (1 strych = asi 94 l) ječme-
ne z brandýských a královských dvorských 
zásob s pokynem, aby z ječného sladu uvařili 
pivo, vyšenkovali je a utrženými penězi uhradili 
úpravy radničního domu. S trochou nadsázky 
lze tak říci, že se čelákovičtí měšťané „propili 
k opravě radnice a hodinám na její věžičce“. 
V rámci oprav si také na radnici zřídili šenk. 
V březnu 1775 přitáhli do Čelákovic vzbouření 
sedláci a pivovar, na rozdíl od mnoha jiných, 
nevypili ani nepoškodili. Po roce 1779 už ho 
zdejší právovárečníci pronajímali. Mezi nimi 
a nájemci občas vznikaly spory. Vyplývaly na-
příklad z toho, že oni, později i nájemci (sládci), 
museli poskytovat představenstvu a zastupi-
telstvu obce pivo (tzv. přívarky), a to za ječ-
men a daň z vaření. Sládci bývali kritizováni 
za nechutné přívarky nebo si naopak stěžovali 
na špatný ječmen. Kromě purkmistra, radních 
a zastupitelů dostávali pivo i děkan a později 
také městský lékař.
Původní pivovar na rynku byl na základě naří-
zení tehdejšího příslušného krajského úřadu 
v Kouřimi zbořen v říjnu 1845. Pro zchátralost 
a také překážel záměru výstavby nové komuni-
kace, která měla procházet středem města. Již 
dva roky před tím koupilo ale 33 zdejších prá-
vovárečných měšťanů dům na východní stra-
ně dolní části Rybářské ulice. Nechali ho zbo-
řit a na pozemku pak postavit pivovar nový za 
asi 9 000 rakouských zlatých ve stříbře. Stavbu 
podle plánů pražského stavitele Karla Ehmiga 
vedl polír Pštross za správcování spoluváreční-
ka Jana Vyhnálka. Pivovar s dodnes zachova-
nými rozsáhlými klenutými sklepy pod domem 
nyní č. p. 171 byl dokončen v roce 1849. Jeho 
první sládek se jmenoval Josef Kühnel. Po něm 
do roku 1879 přišlo dalších 11 nájemců. V roce 
1875 měl pivovar 50 várečníků, jedenapadesátý 
díl užívala obec. Ve městě bylo tehdy 6 hospod 
a jedna Na Hrádku. Ta ale musela odebírat pivo 
panské z Brandýsa nebo Přerova. V roce 1912 
prodali várečníci pivovar o roční kapacitě kolem 
3 000 hl piva rodině sládka a zároveň již něko-
likaletého nájemce Františka Šulce. Od té doby 
se čelákovický pivovar nazýval Šulcův.
V letech 1925–1929 Šulcovi vaření piva přeru-
šili a věnovali se výrobě sodovky a limonád. Po 
roce 1929 vaření sice obnovili, ale vlivem hos-
podářské krize ve 30. letech je v roce 1938 za-
stavili a pak už nikdy neobnovili. Součástí areálu 
bývala pivovarská hospoda, v níž se směrem do 
Rybářské ulice čepovalo pivo i v době přerušení 
výroby, ve válce pak jeho náhražka s názvem 
„Pivolín“ a několik let po ní opět pivo z jiných 
pivovarů. Objekt byl pak přeměněn na konzer-
várenský podnik, který zůstal v provozu ještě 
několik let po znárodnění. Později v něm byla 
obnovena výroba sodovky a limonád. 

„Kde je sládek, tam je mládek, tam je taky pivovárek. Kde se pivo vaří, tam se dobře daří…“ 
To jsou slova staré české lidové písně. Sládek je osoba mající na starosti vaření piva. Mládek 
je sládkův asistent, dříve tovaryš. Sladovník připravuje slad. V minulosti někdy býval sládek 
i sladovníkem. Pojďme se ve stručnosti podívat, jak se vařívalo a dařívalo v Čelákovicích, 
Brandýse nad Labem a v Přerově také nad Labem.

Náčrtek pivovaru dle Antonína Ferlese. Zdroj: soukro-
má sbírka

Umístění pivovaru uprostřed náměstí dle tzv. Josefin-
ského katastru z roku 1842. Zdroj: archiv Městského 
muzea

Nabídka k prodeji či pronájmu čelákovického pivovaru 
z 30. let 20. stol. Zdroj: archiv Městského muzea
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Měšťanský (Společenský) pivovar v Brandýse nad Labem – ještě ho 
pamatujeme na západní straně Pražské ulice. Kdysi jsme míjeli jeho sla-
dovnu, správní budovu s restaurací a průjezd do pivovarského dvora ces-
tou z brandýského nádraží na náměstí. Dnes je v těchto místech skupina 
panelových domů. Existence pivovaru je dle Encyklopedie pivovarů Čech, 
Moravy a Slezska spolehlivě písemně doložena až před rokem 1574 přes-
to, že právo vařit pivo udělila paní Johanka z Krajku brandýským měšťa-
nům již v roce 1508. Zrušen byl až v roce 1967 v souvislosti s celostátním 
uzavíráním menších a malých pivovarů. V té době vařil více než 20 000 hl 
piva ročně.

Podzámecký pivovar v Brandýse nad Labem – byl založen někdy na 
počátku 16. století a dodnes stojí na svém místě na levém břehu Labe 

Čelákovický Šulcův pivovar na bývalém Obecním dvoře. Dnes ulice U Kovárny. Zdroj: 
soukromá sbírka

téma 

v sousedství mlýna. Ve třicetileté válce ho pobořila švédská vojska gene-
rála Johana Banéra. Původně renesanční objekt byl v 18. století barokně 
upraven podle návrhu významného architekta Kiliána Ignáce Dientzenho-
fera. V dalších dvou stoletích byl přistavován a modernizován. V období 
spravování brandýské habsbursko-lotrinské domény rodem toskánských 
velkovévodů, resp. v roce 1910 vařil zámecký pivovar arcivévody Ludvíka 
Salvátora až 9 000 hl piva ročně. Za Protektorátu Čechy a Morava Němci 
vaření piva zastavili a pod jejich dohledem vyráběl pivovar pouze sladový 
výtažek. K obnově vaření nedošlo ani po roce 1945. V provozu zůstala 
pouze sladovna až do uzavření v roce 1961. V současné době je pivovar 
majetkem Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Od východu dominuje 
areálu budova sladovny s vysokou mansardovou střechou.

Zámecký pivovar v Přerově nad Labem – od 1. poloviny 17. století je 
kromě mlýna, sýpek a pily zmiňován jako součást zámeckého hospodář-
ského komplexu. Když ve třicetileté válce ovládla švédská a saská vojska 
brandýský zámek a poničila pivovary v jeho okolí, přerovský je nahradil. 
Po roce 1860 patřil přerovský zámecký areál k panství toskánských vel-
kovévodů z habsbursko-lotrinského rodu. Z období Ludvíka Salvárora 
Toskánského jsou rukopisné vzpomínky nadlesního Antonína Míška, zva-
ného de Coquille (1911). Pivovar v nich popisuje jako budovu s kamennou 
klenutou sladovnou, hvozdem, spilkami, sládkovým bytem a se sýpkami 
na slad, propojenými pavlačí s mlýnem. Býval pronajímaný nájemcům, měl 
tehdy vlastní chmelnici a vařil asi 3 000 hl piva ročně. Po zániku krátce 
před 1. světovou válkou byl pak za 1. československé republiky adap-
tován na hotel a kino. V současné době je již budova pivovaru opuštěná 
a zchátralá.

Téma zpracovali
Ivan Vaňousek a Jaroslav ŠpačekMěšťanský pivovar v Pražské ulici v Brandýse nad Labem. Zdroj: soukromá sbírka

Podzámecký pivovar v Brandýse nad Labem od východu. Foto: -iv-

Pivovar v Přerově nad Labem ještě jako zámecký. Zdroj: soukromá sbírka
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k oporám demokratického režimu, její zástupci 
zastávali významná ministerstva, sympatií k ní se 
netajil T. G. Masaryk. Koncem dvacátých let se 
čsl. soc. dem. spojila ke spolupráci v rámci ČSR 
s tou německou (Ludwig Czech byl ministr sociál-
ní péče v době hospodářské krize) v rámci ČSR. 
Na jaře 1938 se strana podílela na vzniku manifes-
tu Věrni zůstaneme. V prosinci t. r., po mnichov-
ské dohodě, konala svůj likvidační sjezd a většina 
členů přešla do Národní strany práce. Mnoho soc. 
demokratů bylo členy odboje a oběťmi nacismu. 
Znovu byla obnovena v květnu 1945 a začala se 
psát její nová historie.

Martin Dolejský, kurátor  
Městského muzea v Čelákovicích

kultura

V dubnu 2020 uplynulo 100 let od konání prvních 
parlamentních voleb ve svobodném Českoslo-
vensku a v krátkém seriálu si připomeneme hlav-
ní politické strany meziválečného období. Začínat 
sociální demokracií, nebo chcete-li Českosloven-
skou sociálně demokratickou stranou dělnickou, 
založenou v roce 1878, se nabízí z několika dů-
vodů. Tím hlavním je ten, že byla stranou nejsil-
nější, což se potvrdilo v červnových komunálních 
volbách roku 1919. V českých zemích získala 
32,5 % českých voličů, německá soc. dem. do-
konce 47,9 %. V Čelákovicích ze 4 kandidujících 
stran získala nejvíc hlasů – 711 – což pro ni zna-
menalo 13 z 30 mandátů a post starosty, kterým 
se stal strojník káranské vodárny František Kašák.
Parlamentní volby konané v dubnu následujícího 
roku její prvenství potvrdily, v Čelákovicích zís-
kala 672 hlasů, ale celorepublikový úspěch kalil 
fakt, že šlo o stranu v rozkladu, vnitřně nejednot-
nou a rozhádanou. Vše bylo umocněno velice 
špatnou sociální situací po převratu roku 1918 
a nespokojeností lidí, kteří počítali s rozsáhlejší 
socializací. V prosinci 1919 dokonce v soc. dem. 
vznikla levicová frakce. Pravicové křídlo strany se 
hlásilo k marxismu, ale změny se mělo dosáhnout 
parlamentní cestou, skrze odbory atd. Levicové 
křídlo bylo také marxistické, ale revoluční, inspiro-
vané ruským vzorem, jehož vůdcem byl Bohumír 
Šmeral. Vše vyvrcholilo v květnu 1921 založením 
Komunistické strany Československa, kdy do ní 
přešly asi dvě třetiny (tedy asi 350 000) členské 
základny soc. dem. Mnoho místních organizací 
zaniklo, což se stalo i v Čelákovicích, kde se sta-
rosta Kašák stal členem KSČ. Sociální demokra-
cie ve městě znovu kandidovala až v roce 1926, 
kdy byla z 6 stran poslední, a už nikdy nedosáhla 
takových úspěchů jako v revolučním období bu-
dování československého státu.
Na celostátní úrovni tomu bylo jinak a po většinu 
doby existence první republiky patřila soc. dem. 

100 let od prvních parlamentních voleb

Část 1. – Sociální demokracie

František Kašák, starosta zvolený v prvních obecních 
volbách roku 1919. Zdroj: archiv Městského muzea

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

Spolupráce s maďarským 
muzeem pokračuje!

Na konci února 2020 zorganizovalo maďarské 
Muzeum v Tatabányi mezinárodní konferenci, na 
níž se sešli specialisté na dobu železnou a řím-
skou. Zúčastnila jsem se konference s přednáš-
kou a prezentovala jsem první zajímavé výsledky 
archeologického výzkumu v Záluží provedeného 
v roce 2018. „Se mnou“ putovala i zkrácená ver-
ze čelákovické výstavy „Dávní sousedé“. Dotčená 
odborná i laická veřejnost nejenže objevila historii 
zajímavého archeologického výzkumu, ale viděla 
také některé z nejpozoruhodnějších předmětů. 
Mohu potvrdit, že unikátní předměty ze Záluží 
a Nehvízdek v Maďarsku přinesly velký úspěch. 

Katalin Almássy, kurátorka a archeoložka

Vernisáž výstavy Dávní sousedé v Tatabányi. Foto: ar-
chiv Městského muzea

Křest komiksu o historii města „Čelákovice – městečko 
u řeky Labe“. Foto: archiv knihovny

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

Březen – měsíc čtenářů

Tak jako každý rok i letos se v rámci „Břez-
na – měsíce čtenářů“ uskutečnilo několik akcí: 
v pondělí 9. března to byl slavnostní večer 
spojený s křtem komiksu o historii města „Če-
lákovice – městečko u řeky Labe“ spisovatelky 
Petry Braunové a ilustrátorky Barbory Brůnové, 
který vyšel ke 100. výročí založení knihovny. 
Společně s autorkou Petrou Braunovou jsme 
komiks pokřtili labskou vodou. Komiks byl vy-
dán hlavně pro žáky prvních tříd, kteří ho obdrží 
při pravidelném pasování na čtenáře a mohou 
s ním dále pracovat. Slavnostní večer obohatili 
svým vystoupením žáci ZUŠ Jana Zacha v Če-
lákovicích. Děkujeme. Během večera jsme také 
předali ceny Čtenáři roku. Letos jsme odmě-
ňovali paní učitelky, které získaly nejvíce hlasů 
v anketě „Nejlepší učitel/učitelka, který/která mě 
přivedl/přivedla ke čtení“. Hlasovat bylo možné 
v lednu a v únoru elektronicky na webu knihov-
ny, písemně v knihovně a oslovili jsme také 
školy. Celkem se sešlo 154 hlasů. Nejvíce hlasů 
získaly ze ZŠ Kostelní: Marie Gregorovičová (24 
hlasů), Iveta Ceé (17 hlasů), Irena Vojáčková (10 
hlasů) a Naděžda Černá (10 hlasů). Gratulujeme! 
Kromě vyučujících na místních školách se v an-
ketních odpovědích objevili také učitelé z Gym-
názia Brandýs nad Labem a Klatov, OA Jablo-
nec nad Nisou, ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad 
Labem, ZŠ Na Výsluní Brandýs nad Labem, ZŠ 
Velký Šenov, Vinoř, Mochov a Praha 6 a dokon-
ce z Primary School Glasgow a z Moldávie.
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Vzhledem k současné situaci v ČR se do od-
volání všechen program ruší. O změně vás 
budeme informovat na webových stránkách 
a fcb. Děkujeme za pochopení.

RC ROUTA, z. s.

Vzdělávací aktivity projektu ReStartuj  
kariéru s ROUTOU
Chystáte se po rodičovské dovolené do (staro)
nové práce a potřebujete se připravit? Nedaří 
se vám najít zaměstnání? Chcete změnit místo 
nebo získat nové dovednosti pro upevnění své 
stávající pozice? Využijte naše aktivity: 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. 
Aktivity projektu jsou zdarma, určené pro ro-
diče dětí do 15 let (na MD/RD či v zaměstná-
ní), osoby pečující, nezaměstnané. Zajistěte si 
svou účast již nyní, kapacita projektu je ome-
zena. Přihlášky a info: Markéta Javorská, tel.: 
608 723 465, e-mail: restart.routa@gmail.com, 
www.restartujkarieru.cz.

kultura / volný čas

Vyhlášení výsledků ankety „Nejlepší učitel/učitelka, 
který/která mě přivedl/přivedla ke čtení“. Foto: archiv 
knihovny

Na anketní otázku – Nejlepší učitel/učitelka, 
který/která mě přivedl/přivedla ke čtení – jsme 
dostali i odpověď: maminka (rodiče) 15x; nečtu 
– čtení mě nebaví 4x; já sám/sama 4x; kama-
rádka 2x; katalog s knihami, který jsme dostali 
ve škole 1x.

Naděžda Picková, ředitelka

houbařské okénko

Vůně po maggi – hřib  
Le Galové

V tomto článku se chceme věnovat jednomu ze 
vzácných druhů hub z našeho širšího okolí – hři-
bu Le Galové. Tento teplomilný druh má klobouk 
o velikosti 6–14 cm. V mládí bývá šedobílý nebo 
jemně narůžovělý, později barva přechází na 
růžovou až růžovočervenou. Póry jsou u velmi 
mladých plodnic žluté, ale brzy rychle červenají 
a u zralých plodnic přecházejí do žlutooranžova. 
Třeň je žlutý, od spodku červenající, až zcela čer-
vený. V horní části třeně je nepříliš výrazná síťka. 
Dužnina je světle žlutá, po otlačení nebo na řezu 
modrající. Při zasychání vydává charakteristic-
kou vůni velmi podobnu vůni maggi, což je jed-
ním z významných znaků odlišující hřib Le Galo-
vé od ostatních druhů vzácných barevných hřibů.
Je uváděn jako nejedlý či mírně jedovatý druh. 
Pro svoji vzácnost je zapsaný v „červeném 
seznamu“. Jedním z nemnoha míst, odkud je 
znám, je střední Polabí. A nedaleká Semická 
hůra je nejen místem jeho výskytu, ale dokonce 
se jedná o typovou (tj. vzorovou) lokalitu tohoto 
hřibu. Navíc z oblasti Lysá nad Labem byl tento 
hřib před více než padesáti lety poprvé vědec-
ky popsán nejznámějším českým mykologem  
Albertem Pilátem.
Je zaměnitelný za několik dalších vzácných 
(a také nejedlých, mírně či více jedovatých) dru-
hů, hřibů jako je hřib rudonachový, satan, na-
chový či růžovník.

Poznámka
Zda se uskuteční plánované akce Odemyká-
ní lesa (18. 4.) a přednáška na téma „Houby 
– nejen v kuchyni“ (27. 4.), není v době tisku 
ZMČ jisté, proto nás kontaktujte na e-mailu:  
spolekhoubomil@seznam.cz, či tel.: M. Rudolf 
(604 836 690), J. Kadeřávek (737 086 504).

Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek,  
Spolek houbařů Čelákovice

Starší plodnice hřibu Le Galové, 2016. Foto: Josef Ka-
deřávek

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

Letní tábor – poslední 
volná místa

Knesplíkov, III. turnus, v termínu 24. 7. – 7. 8., na-
bízí ještě několik volných míst pro malé táborníky 
a tábornice. Tábor se nachází v krásné přírodě, 
děti jsou ubytované v čtyřlůžkových chatičkách, 
samozřejmostí je zajištění stravy 5x denně, pit-
ného režimu a zajímavého táborového programu 
prostřednictvím celotáborové hry. Cena tábora je 
5 200 Kč, více informací na kontaktech výše.

Veronika Kratochvílová

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

Na léto 2020 nabízíme
INDIÁNI V JIZERKÁCH, 12.–18. 7.
Pobytový tábor pro děti od 6 let, vhodný pro 
děti I. stupně ZŠ, penzion Černá Říčka, cena: 
3 900 Kč, lektorky: Monika Žatečková, Kateři-
na Žemličková, Petra Imlaufová, Nikola Ková-
řová, Dominika Fijalová.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY pro děti I. stupně ZŠ

Expedice Tsolunim, 13.–17. 7.
Společně se pokusíme sestrojit stroj času a na-
hlédnout do tajemství, která zapadala prachem. 
Pojďte s námi zažít, jak se žilo dřív. Cena: 
2 500 Kč, lektorky: Monika Chybová, Jana Krejčí.

Malý záchranář, 20.–24. 7.
Pojďte s námi poznávat život záchranářů, spo-
lečně zapracujeme na fyzičce, naučíme se zá-
klady první pomoci a spoustu dalšího, co musí 
správný záchranář umět. Cena: 2 500 Kč, lek-
toři: Jana Krejčí, Milan Borecký.

Tanečně-kreativní I, 27.–31. 7.
Cvičit budeme dopoledne v tělocvičně u ba-
zénu a odpoledne budeme dle počasí tvořit, 
malovat a vyrábět v prostorách Mateřského 
centra nebo na zahradě Routy. Na cvičení 

Pokračování na str. 20
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i vyrábění budeme rozděleni do dvou skupin 
dle věku. Cena: 2 500 Kč, lektorky: Radka Že-
lezná, Klára Janáčová.

Míčový, 27.–31. 7.
Budeme převážně na volejbalových kurtech, ale 
naplánován je i výlet, při špatném počasí bude-
me v tělocvičně. Děti budou trávit čas s růz-
nými druhy kulatých nesmyslů od skleněných 
kuliček přes míče fotbalové, volejbalové, bas-
ketbalové až po nafukovací. Cena: 2 500 Kč, 
lektorky: Klára Klaudová, Anna Rýdlová.

Tanečně-kreativní II, 3.–7. 8.
Cvičit budeme dopoledne v tělocvičně u ba-
zénu a odpoledne budeme dle počasí tvořit, 
malovat a vyrábět v prostorách Mateřského 
centra nebo na zahradě Routy. Na cvičení 
i vyrábění budeme rozděleni do dvou skupin 
dle věku. Cena: 2 500 Kč, lektorky: Kateřina 
Slaběňáková, Radka Železná.

Cirkus ROUTA, 10.–14. 8.
Uvidíte nevídané a uslyšíte neslýchané v naší 
velké cirkusové show! Cena: 2 500 Kč, lektor-
ky: Kateřina Slaběňáková, Monika Žatečková.

Piráti z Malvín, 17.–21. 8.
Piráti tě potřebují! Přidej se k naší posádce 
a pomoz nám osvobodit Černou perlu. Cena: 
2 500 Kč, lektoři: Monika Chybová, Milan Bo-
recký.

Výletování nejen v Polabí s Martinou, 24.–28. 8.
Tradiční výletní tábor, cena: 2 500 Kč + 500 Kč 
na vstupy (bude vyúčtováno), lektorky: Marti-
na Vlčková, Kateřina Rysová.

Cena táborů – 2 500 Kč, popř. 1 500 Kč – pro 
děti rodičů zaměstnaných, studujících, OSVČ 
nebo v registru ÚP, registrace nutná.

Programování versus cyklovýletování, 3.–7. 8.
Na táboře bude max. 12 dětí, dopoledne budou 
programovat pomocí jazyka Scratch, děti budou 
pracovat na vlastních počítačích! Cena: 3 000 Kč, 
lektorky: Iva Javorková, Monika Žatečková.

Tábor s angličtinou, 24.–28. 8.
Dopoledne se věnujeme angličtině a odpole-
dne vyrazíme za sportem a zábavou! Cena: 
3 000 Kč, lektoři: lektor z jazykové školy 
Speak and Do, Monika Žatečková.

Pokračování ze str. 19

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády 
k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organi-
zaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. 
žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektro-
nické podobě (www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum).

Zápisy k povinné školní docházce probíhají na ZŠ zřízených městem Čelákovice v souladu 
s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů – a to bez osobní pří-
tomnosti dětí ve škole.
ZÁPISY (pouze formální část, motivační část nikoliv) PROBÍHAJÍ – V OBDOBÍ OD 1. DO 30. DUB-
NA 2020, A TO BEZKONTAKTNÍ PODOBOU PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ. Rodiče po ukončení 
elektronického zápisu budou školami vyzváni k převzetí „Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu 
vzdělávání“ dle správního řádu.

n ZŠ Čelákovice, J. A. Komenského 414, p. o. – postup k podání žádosti najdete na webových 
stránkách školy www.zscelakovice.cz nebo na jejím facebooku.
Po skončení mimořádných opatření proběhne setkání dětí na půdě školy, kde se budou moci se-
známit s budoucími spolužáky, svými učitelkami a školním prostředím.

n ZŠ Čelákovice, Kostelní 457, p. o. – připravila přehledný elektronický dotazník, který je možno 
vyplnit z pohodlí domova z počítače, notebooku, tabletu nebo mobilu (např. prostřednictvím QR 
kódu). Viz www.kamenka-celakovice.cz/zapis-do-1-trid.
V případě ukončení mimořádných opatření bude škola organizovat rovněž „Den s dětmi ve škole“.

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
ZŘÍZENÝCH MĚSTEM ČELÁKOVICE PROBĚHNE

v pondělí 4. května od 8.00 do 16.00 hodin a v úterý 5. května od 8.00 do 16.00 hodin.
S sebou: řádně vyplněnou žádost, rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce.

S ohledem na mimořádná opatření a v návaznosti na vývoj epidemiologické situace se infor-
mace mohou změnit, proto sledujte webové stránky škol.

Kritéria pro přijetí dítěte pro školní rok 2020/2021
n  Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu 

v Čelákovicích, podle § 34a odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (děti pětileté a děti 
s odkladem povinné školní docházky), seřazené od nejstaršího po nejmladší.

n  Děti, které dosáhnou k 31. 8. 2020 nejméně třetího roku věku, s trvalým pobytem v příslušném 
školském obvodu v Čelákovicích seřazené od nejstaršího po nejmladší.

n  Sourozenci, jejichž sourozenec pokračuje ve školním roce 2020/2021 v docházce do mateřské 
školy, kteří dosáhnou k 31. 8. 2020 nejméně třetího roku věku, s trvalým pobytem v příslušném 
školském obvodu v Čelákovicích seřazení od nejstaršího po nejmladší.

n  Sourozenci, jejichž sourozenec pokračuje ve školním roce 2020/2021 v docházce do mateřské 
školy, kteří dosáhnou k 31. 8. 2020 nejméně třetího roku věku, s trvalým pobytem v Čelákovicích 
seřazení od nejstaršího po nejmladší.

n  Děti, které mají místo trvalého pobytu v Čelákovicích, seřazené od nejstaršího po nejmladší do 
naplnění kapacity mateřské školy.

Aplikace 
Mobilní rozhlas / Zlepšeme Česko

registrace ZDARMA

celakovice.mobilnirozhlas.cz

Zdvořile žádáme děti, vnoučata, příbuzné a známé babiček a dědečků, aby jim, 
pokud je to možné, byli nápomocni s instalací aplikace Mobilní rozhlas do jejich 
telefonu.  
Stanou se součástí databáze adresátů, kterým jsou rozesílány důležité 
informace týkající se života ve městě.
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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

Nová výstava  
v prostorách školy

Okamžik, kdy zmizí staré klipy a stěny chodby 
před ředitelnou osiří a zesmutní, nastává tak 
třikrát-čtyřikrát do roka. To, když paní Vodvář-
ková, učitelka výtvarné výchovy, ukončí sběr 
tematicky zaměřených kreseb a maleb žáků 
a nachystá ty nejlepší, aby měsíce zdobily naše 
chodby teď právě ony. Je těžké najít vždy nosné 
téma pro žáky všech ročníků. Nová výstava ten-
tokrát oslovila děti prvního stupně svým téma-
tem – na pohled jednoduchým, na druhý velmi 
těžkým – ilustrace dětské písně nebo říkanky. 
Žáci 2. stupně se realizovali ve vytváření pla-
kátů svých oblíbených hudebních skupin nebo 
jednotlivých interpretů. A že se tentokrát je na 
co dívat. Je pravda, že někteří, zejména starší 
učitelé zaraženě zjišťovali, že znají možná dvě 
nebo tři hudební tělesa, děti se však na hudeb-
ním poli pohybují velmi zdatně. Tradicí se už sta-
lo shromáždění všech autorů – pro které je sa-
mozřejmě největší odměnou veřejná prezentace 
jejich práce, ve sborovně školy, kde dostanou 
drobné dárky a jako autoři se zviditelní. Letos 
to byly sady fixů pro žáky 1. stupně a vázané 
barevné bloky pro ty starší. Jsme rádi za spo-
lupráci a rozumný přístup našeho SRPŠ, které 
podobným aktivitám fandí a finančně je dotu-
je. Díky tomu mohlo vzniknout a roky fungovat 
množství podobných iniciativ jako Velký třesk, 
TOP 10, Vánoční slavík a slavíček, čokoládové 
štafety, recitační soutěž, autorské čtení a další. 
Snažíme se děti podporovat ve všech jejich ak-
tivitách a rozvíjet všechny jejich skryté talenty – 
pohybové, hudební, výtvarné. A jsme rádi, že se 
nám to daří.

Alena Pechalová, ředitelka

Odhlučněná jídelna
Hned první den po jarních prázdninách, 9. břez-
na, nás přivítala zbrusu nová odhlučněná jídel-
na. Práce na odhlučnění proběhly v rekordně 
krátkém čase v době našich jarních prázdnin 
a výsledný efekt je až neuvěřitelný. Hlučnost se 
výrazně snížila, hlasy a povyk během oběda se 
ztlumily, my, učitelé, se u stolu slyšíme. Každý 
z nás, a doufáme, že i z dětí, změnu zazname-
nal a uvítal. Nemluvě o esteticky krásném do-
jmu, který posouvá naši jídelnu o level vzhůru. 
Změnu si pochvalují i pracovnice školní jídelny, 
které měly často problém uslyšet dětská přání 
z druhé strany výdejního okénka.
Velké poděkování patří vedení města, které 
k našemu přání obědvat v méně hlučném pro-
středí a v klidu přistoupilo operativně. Po spo-
lečné návštěvě podobně odhlučněné jídelny 
v Třebechovicích pod Orebem pan starosta na-
vrhl podobný postup i v naší jídelně a ve velmi 
krátkém čase došlo ke zmiňované instalaci.

Děti byly příjemně překvapené. První dojmy uči-
telů jsme mohli monitorovat při prvním obědě 
v odhlučněné jídelně lépe a tady jsou některé 
jejich postřehy: „Ty děti dneska šeptají?“, „To 
je naprosto neuvěřitelné!“, „Proč tu je dneska 
takový klid?“, „Já slyším i toho, kdo sedí o dvě 
židle dál.“, „My se snad do jídelny budeme těšit 
a chodit na jídlo už nebude stres.“
Ještě jednou velké díky.

Alena Pechalová, ředitelka

Jídelna po úpravě. Foto: archiv školy

základní umělecká
škola jana zacha

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

Přijímací řízení pro
školní rok 2020/2021

HUDEBNÍ OBOR
Do hudebního oboru přijímáme žáky od 6 let na 
základě přijímací talentové zkoušky: zpěv jed-
noduché lidové písně a orientace v rytmu.
Termíny přijímacích zkoušek:
středa 29. dubna v 17.30 hod.
úterý 5. května v 17.30 hod.
Škola má možnost zapůjčit některé hudební ná-
stroje.
Podmínkou studia hry na klavír je vlastní nástroj 
– pianino, nikoliv elektrický nástroj. Ve výjimeč-
ném případě může škola do hudebního oboru 
přijmout žáky od 5 let.
VÝTVARNÝ OBOR
Do výtvarného oboru přijímáme žáky od 6 let.
Požadavky k přijímací zkoušce: malba, kres-
ba. Zájemci s sebou mohou na ukázku přinést 
vlastní domácí práce.
Termíny přijímacích zkoušek:
středa 6. května v 17.00 hod.
čtvrtek 21. května v 17.00 hod.
TANEČNÍ OBOR
Do tanečního oboru přijímáme chlapce i dívky od 
6 do 10 let. Předpoklady pro studium v tanečním 
oboru: tělesné dispozice, rytmické vnímání.
Termíny přijímacích zkoušek:
čtvrtek 20. května v 17.00 hod.
úterý 26. května v 17.00 hod.
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
Do literárně-dramatického oboru přijímáme 

žáky od 6 let. Předpoklady pro studium v literár-
ně-dramatickém oboru: vyjadřovací schopnosti 
(vyprávět příhodu, vtip, recitovat báseň, zahrát 
pohádkovou postavu), pohybové schopnosti, 
fantazie, rytmus, zpěv.
Termíny přijímacích zkoušek:
pondělí 20. dubna v 17.00 hod.
pondělí 18. května v 17.00 hod.
STUDIO
Určeno pro předškolní děti, které nejpozději 
v srpnu 2020 dovrší 5 let. Výuka probíhá v do-
poledních hodinách.
Termíny přijímacích zkoušek:
čtvrtek 30. dubna v 17.00 hod.
čtvrtek 7. května v 17.00 hod.
STUDIO TO
Nově otevíráme přípravné studium tanečního 
a literárně-dramatického oboru určené pro děti 
ve věku 5 let. Výuka bude zaměřena na rozvíjení 
pohybových, rytmických, hlasových i paměťo-
vých dispozic. Výuka bude probíhat v dopoled-
ních hodinách ve čtvrtek v rozsahu 3 vyučova-
cích hodin.
Termíny přijímacích zkoušek:
čtvrtek 21. května v 17.00 hod.
čtvrtek 28. května v 17.00 hod.

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

S ohledem na mimořádná opatření a v návaz-
nosti na vývoj epidemiologické situace se in-
formace mohou změnit, proto sledujte webo-
vé stránky školy.

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.
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sport

florbal

Orka vítězem národní ligy, postup se ale nekoná
V posledních dvou kolech základní části Národní ligy Orka potvrdila svou 
formu a udržela první příčku. Do play-off pak Orka nastoupila do série hra-
né na tři vítězství s Plzní. První dva zápasy jsme rozhodli pro sebe, pak 
ale byla soutěž z důvodu koronaviru ukončena. Orka tak byla prohlášena 
vítězem Národní ligy, nicméně florbalová unie rozhodla, že z důvodu ne-
dohrání play-off nikdo postupovat ani sestupovat nebude. Toto rozhodnutí 
se dotklo všech mužských družstev Orky, protože na postup ze svých 
soutěží hrál kromě áčka i tým mužů B a mužů C. Velmi úspěšná sezona 
tak nakonec měla hořkou tečku.

FLORBAL TJ KOBYLISY–ORKA 2:3 p
Překvapivě vyrovnané utkání, ve kterém domácí hráli o možnost vyhnout 
se play-down. Obě obrany dominovaly nad útočným snažením a utkání 
bylo velmi nervózní. Po základní hrací době na ukazateli svítil stav 2:2 a šlo 
se do prodloužení. V něm se prosadil Kuba Čáp a zařídil Orce vítězství 
a potvrzení vedoucí příčky v tabulce.
ORKA–SK BIVOJ LITVÍNOV 15:4
Proti poslednímu týmu tabulky si Orka otevřela střelnici a už od začátku utká-
ní bylo jasné, kdo bude vítězem. Šest branek v první třetině jasně rozhodlo 
a zbytek zápasu Orka dohrávala v tréninkovém tempu. Po třech brankách si 
připsali Honza Kolář a Vašek Kramel. Konečné skóre se zastavilo na čísle 15.
Orka obsadila v základní části Národní ligy první místo s bilancí 17 výher 
a 5 porážek.
ORKA–FBC PLZEŇ 9:7
První zápas play-off pro Orku začal velmi dobře. Již v polovině první tře-
tiny jsme vedli 3:0 a zdálo se, že si půjdeme jasně za vítězstvím. Plzeň 
sice dokázala v úvodu druhé třetiny vyrovnat, do třetí části ale šla Orka 
s jednobrankovým vedením. To se podařilo ještě navýšit, ale Plzeň čtyř-
mi slepenými brankami během tří minut skóre otočila. Orka zareagovala 
oddechovým časem a konsolidací sil, což mělo za následek ovládnutí hry 
a čtyři branky v síti hostí. Po dramatické třetí třetině si tak Orka připsala 
první vítězství v sérii.
ORKA–FBC PLZEŇ 5:4p
Druhé utkání série play-off bylo po celou dobu velmi vyrovnané a po zá-
kladní hrací době svítil na tabuli stav 4:4. V prodloužení měla Orka více 
štěstí a po dvou minutách si hosté srazili míček do vlastní sítě. Orka tak 
zvítězila i ve druhém utkání v sérii, která se měla přesunout do Plzně. 
K tomu ale již nedošlo. 

Martin BajerUtkání mužů s Plzní. Foto: Šimon Zmátlo

fotbal

SK Union – mistrovská soutěž zahájena
Přípravné období skončilo a v sobotu 7. března sehráli fotbalisté Unionu 
první jarní utkání o mistrovské body. Vraťme se však ještě ke druhé polo-
vině přípravy, kdy tým sehrál tři přípravná utkání se soupeři z I. A či I. B 
třídy s těmito výsledky.
SK KUNRATICE–SK UNION 0:2
Branky: Bílek, Buriánek
Union podal zejména v prvním poločase dobrý výkon a zaslouženě vedl. Po 
přestávce pokračovala převaha našeho týmu, ale zůstalo jen při šancích.
SK UNION–TJ KUNICE 4:1
Branky: Pánek, Kadeřábek, Filip, Vacek
Po vyrovnaném prvním poločase se Union prosadil až ve druhém polo-
čase.
STARÁ BOLESLAV–SK UNION 3:7
Branky: Kadeřábek, Pánek 2, Dalekorej, Filip, Bílek
Domácí získali vedení 2:0, ale Union do přestávky srovnal. Ve druhé části 
soupeři docházely síly a hosté byli střelecky při chuti.

Skončilo přípravné období, ve kterém sehrál celek Unionu šest zápasů 
a ve třech byl úspěšný. Bilance přípravy 6–3–0–3, skóre 19:20. O branky 
se podělili: Kadeřábek 4, Pánek, Vacek, Bílek 3, Filip 2, Buriánek, Náhlov-
ský, Dalekorej, Matějka. Trenér nebyl zcela spokojen s tréninkovou účas-
tí, když někteří hráči mohli pro účast udělat víc. Hráčský kádr nedoznal 
výrazných změn, odešel Jirka Homola, který se bude těžko nahrazovat 
(náhrada zatím nepřišla), zdravotní problémy trápí Pikouse. Z nových 
tváří jsme uvítali Helmicha z Lysé. Do hry se zapojili i dorostenci Fantík,  
Buriánek, Soukup, Kostolány i Nesládek a nutno přiznat, že si nevedli 
špatně a byli přínosem. Jsou nadějí pro další roky.
Zavřela se tedy příprava a rozjela se mistrovská část, do které odrazil Uni-
on na nepěkném posledním místě se ziskem jen 13 bodů. V 16. kole se 
cestovalo k soupeři. TJ JAWA DIVIŠOV–SK UNION 1:3, domácí se ujali 
vedení, ale hosté po chvíli vyrovnali Koloveckým. Do přestávky přidal dru-
hý gól Kadeřábek. Ve druhé části potvrdil výhru třetí brankou Pavel Bařina. 
Důležité body.

S ohledem na mimořádná opatření pro aktuální informace o zápa-
sech na stadionu „U Hájku“ sledujte webové stránky klubu.

DOROST – starší přezimoval jako nováček na první příčce krajského pře-
boru. K zimní přípravě trenéři spojili starší i mladší a připravovali se doma. 
Výjimkou bylo soustředění v Českém Dubu. V rámci turnaje pražské  
Admiry sehrál dorost utkání SK UNION–LIBIŠ 3:2. Do jara vstoupil s před-
sevzetím dokončit soutěž starších na první příčce! Částečnou odpověď na 
tuto otázku dalo první jarní utkání SK UNION–SK KOSMONOSY (6. místo) 
3:0, převaha v první půli byla vyjádřena brankami Nesládka a Linky. Pojist-
ku na výhru přidal Janák.

Momentka z podzimního utkání SK UNION–HLÍZOV. Foto: archiv M. Šikla
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sestava Matura, Hejtík, která v třísetovém klání 
posledním možným míčem podlehla Stříbru 1:2. 
Vše si vynahradila v boji o třetí místo výhrou nad 
Karlovými Vary 2:0.
Ve znamení oslav 50. výročí založení místního 
oddílu se nesl 13. ročník Memoriálu Pavla Holí-
ka v Přerově. Na Hanou dorazilo 18 trojkových 
formací, které byly rozlosovány do čtyř skupin. 
Čelákovice reprezentovala sestava Šafr, Flekač, 
Spilka, která v poklidu postoupila do čtvrtfinále 
a po zásluze vybojovala bronz. Čelákovice měly 
ještě zastoupení v juniorce ČR, a to nominací 
Matury a Seidla.

Petr Flekač

sport

Zimní závod, ale bez sněhu. Foto: archiv OCR Čelákovice

Nejen zimní závody
Leden a únor byl ve znamení zimních závodů. První z nich, Spartan Winter, 
se uskutečnil v Brně a prověřil naši zimní přípravu na kratší trati. Lokalitou 
bližší Excalibur Race se odehrál nedaleko Kladna v hornickém skanzenu 
Mayrau, kam nás vyrazilo přes 30, a tím jsme vytvořili desetinu startovního 
pole. Krásný výsledek pro OCR Čelákovice si ze závodu odvezla Jana 
Budková, která obsadila ve své věkové kategorii 3. místo! Na obou zá-
vodech jsme měli zástupce jak v dospělých kategoriích, tak i v dětských.
Nejenom závodění máme v repertoáru – na konci února jsme uspořádali 
kurz první pomoci. Náplní kurzu nebyla pouze teorie, ale také praxe. Kaž-
dý si mohl vyzkoušet např. srdeční masáž, Heimlichův chvat, použití AED 
(automatizovaný externí defibrilátor) a v neposlední řadě i ošetření namas-
kovaných zranění.

Honza Pfeffer, OCR Čelákovice

Zleva Dominik Hejtík, trenér M. Doucek a Daniel Matura. 
Foto: archiv oddílu

Oddíl turistiky
Ohlédněte se společně s námi za rokem 2019. 
Náš turistický oddíl měl k 31. prosinci minulého 
roku 49 členů, z toho 14 mužů a 35 žen. Z cel-
kového počtu je 45 seniorů, 2 pracující a 2 ju-
nioři. Uspořádali jsme Tříkrálový pochod a turi-
stickým akcím věnovali naši členové 35 sobot 
a tradiční týden dovolené v Třebíči (díky F. Mu-
sílkovi za vzornou přípravu dovolené, E. Snítilé-
mu za organizaci v místě pobytu a F. Šturmovi 
za připravené trasy).

TJ Spartak Čelákovice, z. s.

Nohejbalový oddíl
V zimních měsících se v našem nohejbalovém 
oddílu udály poměrně značné změny. Z A-týmu 
odešli hráči do jiných klubů, resp. ukončili svou 
činnost. Vojta Holas bude hostovat v Modřicích 
a Jakub Ftačník ukončil hostování z Prostějova. 
A do třetice Jan Kaděra se omluvil z nominace 
z pracovních důvodů. B-tým i pro tuto skuteč-
nost nevyužil možnost postupu do druhé ligy 
a v pozměněné sestavě bude nastupovat v kraj-
ském přeboru. Zvažuje se totiž zapsání na sou-
pisku A-týmu jednoho z dvojice Bareš, Vrtiška. 
Změny nastaly i v okresním přeboru. E-tým ve-
dený Kopřivou ukončil své jednoroční působení 
v této soutěži a do nastávající sezony se již nepři-
hlásil. V nadcházející sezoně tak budou mít Čelá-
kovice zastoupení jednoho týmu. V kádru doros-
tu hrajícího nejvyšší dorosteneckou soutěž došlo 
k minimálním změnám, a to odchodem Čuříka do 
kategorie mužů. Ženy i nadále budou účinkovat 
v nezměněné sestavě v první lize. 
Naši nohejbalisté se zúčastnili 29. února turna-
je dvojic dorostu. Do soubojů O pohár města 
Plzně jsme nominovali dvě formace ve slože-
ní Matura, Hejtík a Nesládek, Seidl a Jedlička 
z Českého Brodu. Do semifinále se probojovala 

Na třetím místě Martin Spilka, M. Flekač a Radek Šafr. 
Foto: archiv oddílu

Mladší dorostenci byli před jarním startem na 4. místě a chtěli by postave-
ní vylepšit. SK UNION–SK KOSMONOSY (3. místo) 0:0, několik šancí na 
obou stranách bylo, ale v síti nekončila žádná.

STARŠÍ ŽÁCI – tři body náskoku mají žáci Unionu na druhé Poděbrady 
v tabulce krajského přeboru. Příprava probíhala v místních podmínkách 
a součástí byla i přípravná utkání. FK KOLOVRATY–SK UNION 1:5, FA 
PRAHA–SK UNION 0:9, FK HÁJE–SK UNION 2:1. 

Většinou jsme navštívili osvědčené pochody, ale 
i málo navštěvované jako S trilobitem zimou ne-
zimou, Hrabalovu stezku, Karlštejnskou tlapič-
ku, Z Vinoře do Letňan, Portu Bohemiku a Po 
stopách slavných (Nepil). V červnu jsme uspo-
řádali autobusový zájezd na pochod Líšenské 
pochody Českým rájem. Byly podnikány i kratší 
výlety do okolí pro ty turisty, kterým byly oficiální 
pochody svým profilem nebo délkou náročné. 

výbor oddílu

MLADŠÍ ŽÁCI – absolvovali přípravné zápasy na dlouhodobém turnaji Xa-
verova, kde ve finálové skupině po výhře nad TJ STRAKY 5:4 obsadili 
konečné 4. místo. 

PŘÍPRAVKY – byly účastníky několika halových turnajů v Říčanech, Ko-
lodějích, Braníku. Nejlépe se dařilo starší přípravce, která vyhrála jeden 
říčanský turnaj. Mladší si z turnaje v Kolodějích odvezli 3. místo.

Milan Šikl

OCR Čelákovice
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zkuste to s námi

V letošním, pro nás slavnostním roce, si můžete vyzkoušet úkoly, kvízy, testy, které připravují knihov-
nice pro žáky ZŠ. Správné odpovědi z minulého čísla: Citát z osmisměrky: Žádná kniha není tak špat-
ná, aby neobsahovala něco dobrého. Přetahovačka: Vynálezcem knihtisku – Johannes Gutenberg.
Tentokrát si připomeneme nejznámějšího světového pohádkáře Hanse Christiana Andersena, který 
se narodil 2. dubna 1805. Od roku 1967 je označován 2. duben jako Mezinárodní den dětské knihy, 
předávají se ceny H. Ch. Andersena – nejvyšší ocenění autorů dětských knih a každoročně se koná 
v pátek před 2. dubnem Noc s Andersenem.

Naděžda Picková, ředitelka Městské knihovny

Složte správně názvy pohádek Hanse Christiana 
Andersena:
Sněhová mořská víla
Co dělá táta, nové šaty
Císařovy a kominíček
Pasáček na hrášku
Polévka a růžový keř
O dívce, ze špejle od  klobásy
Malá královna
O princezně vepřů
Pastýřka která šlápla na chléb
Hlemýžď to je vždycky správné

Křížovka 
s pohádkou Hanse Christiana Andersena:

Odpovědi na hádanky napište do křížovky. V ta-
jence vyluštíte název pohádky. Hádanky jsou 
z knížky Václava Fischera Hádej, hádej, co to 
je? nakladatelství Aventinum.
1.  Malý, velký, bílý, černý, svému pánu vždyc-

ky věrný. Ocáskem vrtí z radosti, pochutná-
vá si na kosti.

2. V brázdách mezi lesíky sedí hnědé uzlíky.
3.  Když udělá ko–ko–ko, načechrá si peří, 

bude vejce na měkko pro mne na večeři.
4.  Skáče šipku, lomeňáka, za večerů koncert 

kváká na rybníce pod hrází, když měsíček 
vychází.

5.  Chodí s dětmi do školy, opravuje úkoly. 
„K tabuli půjde Jiří. Kolik je 5 x 4“?

6.  Je král, co nemá korunu a nesedává na trůnu, 
pouští to hřmí, když zívá. Na krku vzácnou ko-
žešinu nosívá jako pelerínu (a říká se jí hříva).

7.  Celé týdny trávu žvýká, aby dala krajáč mlí-
ka. Nepospíchá, má dost času, rohy nosí 
pro okrasu.

8.  Kdo to sviští na strništi, kdo to hvízdá jako 
svišti? Kdo to funí přes louky, bere lidem 
klobouky?

9.  Tělo štíhlé z oceli, ouško neslyší tě. Skobu 
v látce zacelí, když jí půjčíš nitě.

10.  Ve dne v noci cvičí na palmové tyči, s kaž-
dým se hned pohádá, veletoče ovládá.

11.  Po nebi maluje, roztírá saze, když vítr zadu-
je, je po obraze.

12.  Rostou na pasece, modrají se v lese pod 
smrčky a doubky. Tomu, kdo je mlsá, 
zmodrá nos i pusa a zčernají zoubky.

1
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Hans Christian Andersen se narodil 2. dubna 1805 v – o Norsku  o Dánsku  o Švédsku
V dětství si nejraději hrál – o s bábovičkami na písku  o s míčem  
 o s loutkovým divadélkem, které mu vyrobil tatínek
Cínový vojáček ze stejnojmenné pohádky měl jen jednu nohu, protože –  
o ji ulomil chlapec, který si s vojáčkem hrál  o byl ulit poslední a nezbylo na něj dost cínu  o spadl 
z okna v průvanu a rozbil se
Malá mořská víla se po svatbě prince s jinou princeznou proměnila v –  
o mořskou pěnu  o rybu  o obláček
Princ poznal opravdovou princeznu podle toho, že i pod 20 peřinami ucítila zrnko –  
o čočky  o fazole  o hrášku
Malého Kaje zachrání statečná Gerda v pohádce – o Děvčátko se sirkami  
 o Sněhová královna  o Létající kufr
Kterou pohádku H. Ch. Andersen nenapsal – o Pastýřka a kominíček
	 o Pasáček vepřů  o Zlatovláska
Noc s Andersenem vznikla v roce 2000 v – o České republice  o Dánsku  o Norsku

Andersen známý neznámý (vyberte správnou odpověď):

Omalovánka




