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Personální změny ve městě str. 3
V průběhu měsíce května se odehrálo několik 
personálních změn. Od 6. května má město Če-
lákovice dva neuvolněné místostarosty a novou 
zastupitelku Lucii Chrůmovou, která kandido-
vala za ODS. O dalších změnách se dočtete 
v článku na str. 3.

Krizový štáb města str. 6 
Pro celé území České republiky byl vyhlášen 
nouzový stav od 12. března 14.00 hodin do 
17. května 23.59 hodin v souvislosti s šířením 
onemocnění COVID-19 a ochranou obyvatel.

Téma: Tenisový klub Čelákovice slaví 90. 
výročí  str. 16–17 
Čelákovičtí tenisté si letos připomínají devět de-
setiletí své existence. Pro Zpravodaj zpracovali 
rekapitulaci vývoje své aktivní činnosti.
Původní téma měsíce Historie akce „Rodáci 
Sedlčánek a Císařské Kuchyně“, kterým měla 
být uvedena plánovaná červnová akce (vzhle-
dem k opatřením na zmírnění dopadů pandemie 
COVID-19 odložena na rok 2021), přinese Zpra-
vodaj příští rok.
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Cílem samosprávy města Čelákovic je zmírnit dopady pandemie COVID-19 na život občanů 
a činnost živnostníků a podnikatelů na území města v rámci aktivity „ČELÁKOVICE Anti-VIRUS 
2020“. Z tohoto důvodu přijaly Rada a Zastupitelstvo města v návaznosti na projekt „ČELÁ-
KOVICE 2040“ celou sérii opatření, která lze rozdělit do tří skupin – přímá finanční podpora, 
nepřímá finanční podpora, administrativní podpora.

OPATŘENÍ MĚSTA ČELÁKOVIC ZMÍRŇUJÍCÍ 
DOPADY PANDEMIE COVID-19

Foto: Jana Vondráčková

Dne 30. ledna vyhlásila Světová zdravotnická 
organizace (WHO) globální stav nouze v sou-
vislosti s výskytem koronaviru označovaného 
jako SARS-CoV-2, který způsobuje infekční 
onemocnění COVID-19. Dne 27. února bylo mi-
nistrem zdravotnictví České republiky svoláno 
zasedání Ústřední epidemiologické komise, kte-
rá projednala připravenost České republiky na 
možné rozšíření nákazy na její území. V neděli 1. 
března byly oznámeny první tři případy nákazou 
COVID-19 v České republice.
V průběhu následujících dnů a týdnů byla přijata 
celá řada mimořádných opatření Ministerstva 
zdravotnictví a krizových opatření vlády ČR. Re-
striktivní opatření mají přispět k zamezení šíření 
infekčního onemocnění a mají zásadní dopad 

na život obyvatel České republiky a významně 
ovlivňují socioekonomickou situaci jak občanů, 
tak podnikatelských subjektů včetně živnostní-
ků. Dne 12. března byl vyhlášen nouzový stav 
platný pro území celého státu, následně byl 
zakázán volný pohyb osob s výjimkami a byla 
nařízena povinnost mít zakrytá ústa a nos mimo 
obydlí s dílčími výjimkami. Po pěti týdnech od 
vyhlášení nouzového stavu došlo k postupné-
mu uvolňování restriktivních opatření vlády ČR, 
a to v návaznosti na aktuální epidemiologickou 
situaci. 
Pandemie má zásadní dopad na ekonomické, 
sociální i zdravotní prostředí. Paralyzovala stan-
dardní fungování státu a ovlivnila životy mnoha 

Pokračování na str. 3
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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
web: www.respondeo.cz
Konzultace v Čelákovicích: Bezplatné pro-
fesionální poradenství je poskytováno každou  
1. středu v měsíci od 13.00 do 17.00 hod. 
v budově radnice na náměstí 5. května (vedle 
podatelny). Více informací na uvedených kon-
taktech.

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

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

str. 2 prosinec 2016

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

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

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

Váš starosta
Josef Pátek
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 úvodník

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

Respondeo, o. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

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

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

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

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

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET

SEPARUJTE TYTO PLASTY
A NÁPOJOVÉ KARTONY VE ŽLUTÝCH

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

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

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

tel.: 326 992 682

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

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA ČELÁKOVIC
NABÍDKA SLUŽEB

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

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

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

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

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

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

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

V pátek 23. prosince 2016 
NENÍ na Městském úřadě 

v Čelákovicích ÚŘEDNÍ DEN.

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

KATALOG místních
podniků, firem, 

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

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Mochovská č. p. 116, 250 88 Čelákovice
tel.: 326 992 682

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

Léto 2020

Milí spoluobčané,

dnem 17. května skončil po více než dvou mě-
sících vyhlášený nouzový stav pro celé území 
České republiky v souvislosti s ochranou zdraví 
obyvatel kvůli pandemii způsobené koronavi-
rem SARS-CoV-2, který vyvolává onemocnění 
COVID-19. Díky uvolňování restriktivních opat-
ření vlády České republiky se život města i jeho 
občanů vrací postupně „do normálu“. 
Na tomto místě musím vyzdvihnout jednomy-
slnou shodu v Zastupitelstvu města, které se 
ztotožnilo s návrhy opatření zmírňujícími do-
pady pandemie COVID-19 na život občanů 
a činnost živnostníků a podnikatelů v našem 
městě. Všem dvaceti přítomným zastupitelkám 
a zastupitelům města děkuji za jednoznačnou 
podporu. 
Vnímáme, že pandemie COVID-19 zásadním 
způsobem ovlivnila ekonomickou situaci v Čes-
ké republice, která zasahuje i do hospodaření 
obcí a měst. Dle kvalifikovaného odhadu od-
borné společnosti se daňové příjmy města Če-
lákovic sníží oproti předpokladu o 20 procent, 
což odpovídá přibližně 40 milionům korun. Pro 
srovnání, v době hospodářské krize v roce 2009 
se daňové příjmy snížily o necelých 7 milionů 
korun… S poklesem je nutné počítat i u neda-
ňových příjmů. Na tento stav musí vedení města 
reagovat. Proto již bylo rozhodnuto o odložení 
zahájení realizace vybraných investičních akcí 
financovaných z rozpočtu města. 
V měsíci květnu došlo i k několika personálním 
změnám, kterým se věnujeme v samostatném 
článku. Tou největší změnou je snížení počtu 
místostarostů ze tří na dva, neboť bývalá uvol-
něná místostarostka Nikola Ottl se rozhodla re-
zignovat nejen na funkci místostarostky, ale i na 
mandát zastupitelky města. 
Jménem vedení města Čelákovic jí upřímně dě-
kuji za práci, kterou ve prospěch našeho města 
za dobu 18 měsíců odvedla. 
Na postech místostarostů ke změnám nedošlo 
a jsou jimi i nadále Petr Studnička a Miroslav 
Opa. Oba vykonávají tuto funkci jako neuvol-
něnou. 
S ohledem na vývoj epidemiologické situace 
jsme se rozhodli zrušit většinu kulturních, spor-
tovních a dalších společenských akcí pořáda-
ných městem a jeho příspěvkovými organiza-
cemi až do 31. srpna. Vybrané akce se v letním 
období uskuteční, ale bude jich mnohem méně, 
než jste byli zvyklí. Věřím, že v současné situaci 
tuto skutečnost pochopíte. 
Rád bych vám všem popřál hezké léto, příjem-
ně strávenou dovolenou a věřím, že se ve zdraví 
společně setkáme na některé z akcí v následu-
jících měsících. 

Josef Pátek, starosta

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET

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

SEPARUJTE TYTO
PLASTY A NÁPOJOVÉ

KARTONY VE ŽLUTÝCH
KONTEJNERECH NA PET

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ČELÁKOVICE, p. o.
NABÍDKA SLUŽEB PRO KLIENTY S PLATNOU SMLOUVOU

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

SMLOUVU JE MOŽNÉ UZAVŘÍT KDYKOLI.
V případě zájmu ji kontaktujte denně v době od pondělí do pátku mezi 7.30 a 16.00 hod.

Kostelní 26, 250 88 Čelákovice,
tel.: 326 999 801, 721 361 041, e-mail: pscelakovice@volny.cz, www.pscelakovice.cz 

Reklamace roznosu
Zpravodaje

Vážení čtenáři, protože redakční rada zazna-
menává stížnosti na roznos našeho periodika 
(zajišťuje za úplatu Česká pošta, s. p., pobočka 
Čelákovice), zveřejňujeme, jak je možné rekla-
maci na roznos uplatnit.
Nejlépe zaslat co nejdříve e-mailem na  
zpravodaj@celakovice.cz  
adresu, kam nebyl Zpravodaj dodán.
Redakce bude mít jasnou představu o rozsahu 
stížností a zároveň je předá zodpovědné osobě, 
která zajistí nápravu. Děkujeme za pochopení.
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fyzických i právnických osob. Výsadní úlohu v pomoci občanům a podnikatelským subjektům musí 
sehrát stát a město Čelákovice nemůže jeho roli nahradit, především s ohledem na finanční, admini-
strativní i legislativní možnosti. Přesto samospráva města Čelákovic nejenže plně respektuje všech-
na opatření a akceptuje celou řadu nových právních předpisů, které mají zmírnit dopady pandemie 
na život celé společnosti, zároveň vyjádřila jednoznačnou vůli ze své pozice a v rámci svých kompe-
tencí navrhnout opatření zaměřená na podporu občanů (fyzických osob nepodnikajících) a podnika-
telských subjektů (fyzických osob podnikajících /OSVČ/ a právnických osob). 
Mezi nástroje přímé finanční podpory lze zařadit návrh programu na poskytování bezúročných půj-
ček pro živnostníky a podnikatele. Jeho znění bylo konzultováno jak s předsedkyní finančního výbo-
ru Zastupitelstva Markétou Reisiegelovou, tak s Ministerstvem financí a úředníky Městského úřadu 
Čelákovice, do jejichž kompetence agenda dotací spadá. Významnou úlevou je úplné prominutí 
nájemného (resp. snížení na 1 Kč/měsíc) či poskytnutí slevy na nájemném ve výši 50 % subjektům 
v nebytových prostorech města. Přestože se jedná o pozitivní diskriminaci, je schváleno toto opat-
ření na dobu tří měsíců, a to dubna, května a června 2020, přičemž rozhodující je, zda byl provoz 
částečně omezen, či zcela přerušen. Zájemci o prominutí nájemného či slevu na nájemném musí 
podat žádost včetně ověřeného čestného prohlášení.
Dlužné nájemné za nebytové prostory po dobu nouzového stavu je možné hradit na základě splát-
kových kalendářů a bez úroku z prodlení až do 31. března 2022, u městských bytů je toto obdobně 
možné do 31. května 2021. Rovněž pro pět vydání Zpravodaje města Čelákovic od května do září je 
snížena cena za inzerci v městském periodiku o 50 % z příslušných cen.
Doporučeno je prominout či snížit školné v mateřských školách či za školní družinu, řešit stravné či 
kompenzovat zápisné. Rovněž je doporučeno tyto částky pro příští školní rok nezvyšovat. Splatnost 
místního poplatku ze psů byla obecně závaznou vyhláškou posunuta až do 30. června, u místního 
poplatku za svoz komunálního odpadu je splatnost posunuta až do 30. září. Z rozhodnutí Městského 
úřadu Čelákovice jsou od 6. května až do 31. prosince prominuty platby místního poplatku z pobytu. 
U mateřských škol zřízených městem Čelákovice, Městské knihovny a Městského bazénu je dopo-
ručeno zachovat jejich provoz v letním období po dobu hlavních prázdnin bez přerušení.

Josef Pátek, starosta, Petr Studnička, místostarosta I

Pokračování ze str. 1

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 90,31 Kč/m3 vč. DPH 10 %
(rok 2019: vodné 39,71 Kč/m3 bez DPH, stočné = 
36,45 Kč/m3 bez DPH, celkem 76,16 Kč/m3 bez 
DPH, celkem 87,57 Kč/m3 vč. DPH; rok 2018: 
vodné 41,45 Kč/m3 bez DPH, stočné = 31,94 Kč/
m3 bez DPH, celkem 73,39 Kč/m3 bez DPH, cel-
kem 84,40 Kč/m3 vč. DPH; rok 2017: vodné 41,45 
Kč/m3 bez DPH, stočné 36,36 Kč/m3 bez DPH, 
celkem 77,81 Kč/m3 bez DPH, celkem 89,48 Kč/
m3 vč. DPH; rok 2016: vodné 38,56 Kč/m3 bez 
DPH, stočné 34,66 Kč/m3 bez DPH, celkem 73,22 
Kč/m3 bez DPH, 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/
důchodce/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. září 2020.

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

informace

Starostu Josefa Pátka v době jeho nepřítom-
nosti nadále zastupuje místostarosta I Petr 
Studnička, který spolu se starostou bude pode-
pisovat právní předpisy města (obecně závazné 
vyhlášky, nařízení); v případě jeho nepřítomnosti 
zastupuje místostarosta II Miroslav Opa.
Zároveň došlo k úpravě kompetencí, přičemž 
místostarosta I má ve své kompetenci vedle 
dopravy, územního plánování, školství a kultury 
nově také protidrogovou problematiku a dotač-
ní politiku města. Místostarosta II má nově ve 
své kompetenci spolu s investicemi a Měst-
ským stadionem rovněž oblast sportu. Ostatní 
kompetence bývalé uvolněné místostarostky II 
byly rozděleny mezi starostu města a ostatní 
členy Rady města.
Na květnovém zasedání Zastupitelstva města 
složila slib nová zastupitelka Lucie Chrůmová, 
která kandidovala za ODS. V tajné volbě byl 
novým radním města zvolen zastupitel Pavel 
Jindřich. Rada města pověřila výkonem funkce 
koordinátorky akcí pro seniory města Čelákovic 
zastupitelku Janu Vondráčkovou, novým před-
sedou pracovní skupiny pro prevenci rizikového 
chování dětí a mládeže byl jmenován Petr Stud-
nička.
Na schůzi Rady konané dne 12. května radní 
schválili dohodu o rozvázání pracovního po-
měru mezi městem Čelákovice a ředitelkou 
Pečovatelské služby Čelákovice, příspěvková 
organizace, Václavou Snítilou a uložili starostovi 
města vyhlásit výběrové řízení na obsazení ve-
doucí pracovní pozice ředitel/ředitelka Pečova-

Personální změny ve městě
V průběhu měsíce května se odehrálo několik personálních změn, o kterých vás chceme 
informovat. Tou největší je rezignace bývalé místostarostky Nikoly Ottl na její funkci i na 
mandát zastupitelky města k datu 4. května. Tímto upřímně děkujeme Nikole Ottl za od-
vedenou práci ve prospěch Čelákovic. Od 6. května má město Čelákovice dva neuvolněné 
místostarosty.

telské služby Čelákovice, které bylo vyhlášeno 
dne 14. května. V době, kdy není funkce ředitele 
organizace obsazena, vykonává tuto funkci zá-
stupkyně ředitelky, kterou je Djamila Ryvolová 
(na fotografii zcela vpravo).

Petr Studnička, místostarosta I

V pátek 15. května poděkoval zaměstnancům čelá-
kovické Pečovatelské služby za jejich péči o seniory 
v době nouzového stavu starosta Josef Pátek, do je-
hož kompetence agenda sociálních věcí nově spadá. 
Zároveň ocenil obětavé doručování nákupů potravin 
a vyzvedávání léků osobám starším 65 let, v nařízené 
karanténě a držitelům průkazu TP, ZTP a ZTP/P. Pečo-
vatelská služba zároveň disponuje nově automobilem, 
který umožňuje přepravu osob na invalidním vozíku. 
Zdroj: město Čelákovice

V letošním roce si připomínáme 75 let od konce 2. světové 
války. S ohledem na epidemiologickou situaci se tentokrát 
květnové slavnostní akty uskutečnily bez účasti veřejnosti.
V pátek 8. května položili květiny u čelákovických měst-
ských pomníků zástupci města. Foto: -dv-
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o čem jednali zastupitelé a radní města

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 7 bytů.

Dotace města
Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí pro-
gramových dotací na podporu poskytovatelům 
sociálních služeb níže uvedeným žadatelům 
a schválilo uzavření příslušných veřejnoprávních 
smluv:
n  Rodinné centrum Routa, z. s. (SML/2020/278), 

75 000 Kč;
n  Semiramis, z. ú. (SML/2020/279), 67 790 Kč;
n  Domácí hospic Nablízku, z. ú. (SML/2020/280), 

51 200 Kč;
n  Charita Neratovice (SML/2020/286), 100 000 Kč;
n  Fokus Praha, z. ú. (SML/2020/288), 50 000 Kč.

COVID-19
Zastupitelé se seznámili v rámci krizového řízení 
města Čelákovic v souvislosti s pandemií CO-
VID-19 s obsahem podkladových materiálů pro 
schůze Rady města Čelákovic a vzali na vědomí 
příslušná usnesení Krizového štábu města Če-
lákovic.

Opatření pro zmírnění dopadu pandemie
Zastupitelstvo města:
n  akceptovalo opatření města Čelákovic na 

podporu občanů, živnostníků a podnikatel-
ských subjektů zmírňující dopady pandemie 
způsobené šířením onemocnění COVID-19, 
která byla projednána Radou města;

n  se seznámilo s návrhem Programu „ČELÁ-
KOVICE Anti-VIRUS 2020“ pro poskytování 
návratných finančních výpomocí na podporu 
podnikatelské činnosti, který byl projednán 
Radou města;

n  doporučilo správci místních poplatků, Měst-
skému úřadu Čelákovice, nesankcionovat 
navýšením nezaplacení místního poplatku do 
doby 3 měsíců po lhůtě jeho splatnosti;

Zastupitelstvo města se ztotožnilo s usnesením 
Rady města:
n  ve věci rozhodnutí odboru finančního a pláno-

vacího Městského úřadu Čelákovice o ploš-

ném prominutí místního poplatku z pobytu za 
období od 6. 5. do 31. 12. 2020;

n  aby nájemci nebytových prostor uhradi-
li případné dlužné nájemné za období od 
12. 3. 2020 do ukončení nouzového stavu 
na základě splátkových kalendářů a dlužné 
nájemné musí být uhrazeno nejpozději do 
31. 3. 2022;

n  aby nájemci bytů uhradili případné dlužné ná-
jemné za období od 12. 3. 2020 do ukončení 
nouzového stavu na základě splátkových ka-
lendářů a dlužné nájemné musí být uhrazeno 
nejpozději do 31. 5. 2021;

n  aby nájemcům bytů a nebytových prostor ne-
byly účtovány úroky z prodlení za opožděné 
platby nájemného za období od 12. 3. 2020 
do ukončení nouzového stavu.

Dále se také ztotožnilo s opatřeními viz níže „Vý-
běr z usnesení RM č. 10–13/2020“.

Výběr z usnesení ZM č. 12 ze dne 6. 5. 2020.

Opatření pro zmírnění dopadu pandemie
Rada města schválila:
n  slevu ve výši 50 % z příslušných cen za inzerci 

ve Zpravodaji města Čelákovic od č. 5/2020 
do č. 9/2020;

n  snížení nájemného na částku 1 Kč/měsíc 
v období přerušeného provozu nájemcům 
Městské sauny Čelákovice a klubovny na hřiš- 
ti v Záluží;

n  snížení nájemného za část plochy na náměs-
tí 5. května v Čelákovicích na částku 1 Kč za 
2. čtvrtletí roku 2020 organizátorovi Polab-
ských farmářských trhů;

n  záměr stanovit nájemné z nebytových pro-
stor vlastněných městem Čelákovice za 
měsíce 4, 5 a 6/2020 snížením o 50 % pro 
fyzické osoby podnikající a právnické osoby, 
které měly omezený provoz, a na částku ve 
výši 1 Kč/měsíc pro fyzické osoby podnika-
jící a právnické osoby, které měly přerušený 
provoz. Proto Rada města vyzvala dotčené 
fyzické osoby podnikající a právnické oso-
by, aby podaly žádost o snížení či prominu-
tí nájemného, včetně ověřeného čestného 
prohlášení o omezení či přerušení provozu, 
a deklarovala připravenost schválit příslušné 

dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových 
prostor.

Rada města vzala na vědomí rozhodnutí odboru 
finančního a plánovacího Městského úřadu Če-
lákovice o plošném prominutí místního poplatku 
z pobytu do 31. 12. 2020.
Dále Rada města doporučila:
n  ředitelům příspěvkových organizací zříze-

ných městem Čelákovice, aby snížili ná-
jemné v nebytových prostorech za měsíce 
4, 5, 6/2020 fyzickým osobám podnikajícím 
a právnickým osobám buď o 50 % v přípa-
dě omezeného provozu, anebo na částku 
1 Kč/měsíc v případě přerušeného provozu, 
přičemž tyto dotčené osoby podají žádost 
o snížení či prominutí nájemného včetně 
ověřeného čestného prohlášení o omezení či 
přerušení provozu;

n  ředitelkám Mateřských škol zřízených měs-
tem Čelákovice zachovat provoz bez přeru-
šení i po dobu hlavních prázdnin;

n  ředitelce Městské knihovny zachovat provoz 
knihovny bez přerušení i po dobu hlavních 
prázdnin;

n  řediteli Čelákovické sportovní zachovat pro-
voz Městského bazénu bez přerušení i po 
dobu hlavních prázdnin.

Finanční záležitosti
Rada města schválila rozpočtové opatření – 
změnu rozpočtu města Čelákovic 2020 č. 4 
a vzala na vědomí přesuny mezi položkami 
v rámci paragrafu 3399 rozpisu rozpočtu města 
2020 provedené k 31. 3. 2020.

Mandát v Zastupitelstvu
Rada města osvědčila na základě předložené-
ho Zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva 
obce Čelákovice, na základě údajů z evidence 
obyvatel ke dni 5. 5. 2020 a dle zákona o vol-
bách do zastupitelstev obcí, že na uvolněný 
mandát v Zastupitelstvu města Čelákovic na-
stupuje Jakub Ježek, a to ode dne 5. 5. 2020. 
Ten se mandátu vzdal a Rada města na dalším 
jednání osvědčila, že na uvolněný mandát v Za-
stupitelstvu města Čelákovic nastupuje ode dne 
6. 5. 2020 Lucie Chrůmová.

Lávka na železničním mostě
Radní schválili uzavření a text dodatku ke 
smlouvě mezi městem Čelákovice jako objed-
natelem a METROPROJEKT Praha, a. s., jako 
zhotovitelem na plnění veřejné zakázky malé-
ho rozsahu k akci s názvem „Doplnění lávky 
k mostu na železniční trati Lysá nad Labem – 
Čelákovice“.

Pravidla volební kampaně
Rada města schválila Pravidla volební kampa-
ně na území města Čelákovic před volbami do 
Senátu Parlamentu České republiky a do zastu-
pitelstev krajů ve dnech 2. a 3. října 2020 (viz 
str. 5). 

Kronika města 2019
Radní schválili bez výhrad zápis do kroniky 
města Čelákovic za rok 2019.

Výběr z usnesení RM č. 10–13/2020.
-dv-

Zasedání Zastupitelstva města Čelákovic dne 6. května se uskutečnilo v Kulturním domě za specifických hygienic-
kých podmínek. Všechny přítomné osoby musely dodržovat předepsané rozestupy a mít zakryté horní cesty dýcha-
cí. Veřejnosti byla vyhrazena místnost v předsálí Kulturního domu odděleně od vlastního jednacího sálu zastupitelů, 
přesně dle podmínek stanovených Ministerstvem vnitra. Foto: Jiří Havelka
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pronájem obecního bytu

Město Čelákovice nabízí k pronájmu obecní 
byt s nadstandardním nájemným. Nájemci 
budou vybráni tzv. obálkovou metodou po-
dle výše nabídnutého nájemného a v souladu 
se Zásadami pro pronajímání bytů v majetku 
města Čelákovic.

n PROKOPA HOLÉHO Č. P. 1442, BYT Č. 12, 
ČELÁKOVICE
Byt č. 12 o velikosti 3+1 o celkové ploše 88,46 
m2 (započitatelná plocha 84,88 m2 – sklep a ko-
mora jsou započteny ½ plochy), sestávající 
z těchto prostor: 1. pokoj 21,33 m2, 2. pokoj 
21,33 m2, 3. pokoj 14,83 m2, kuchyň 11,16 m2, 
předsíň 8,99 m2, koupelna 2,78 m2, WC 0,88 m2, 
komora 1,16 m2, sklep 6,00 m2.
Byt je situovaný ve 4. podlaží dvouvchodového, 
pětipodlažního panelového domu se sedlovou stře-
chou a půdní vestavbou. Vytápění a dodávka teplé 
vody jsou zajištěny z kotelny umístěné v domě. 
Výše nájemného je minimálně 12 732 Kč měsíč-
ně (150 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhled-
né obálce označené nadpisem: Pronájem bytu 
č. 12, Prokopa Holého č. p. 1442, Čelákovice.

Byt si lze prohlédnout po telefonické domlu-
vě s pracovnicí Q-BYTu pí Vorlíčkovou, tel.: 
326 996 052.

PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDEK
V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabíd-
ky nájemného v korunách za byt a měsíc, dále 
závazek zájemce, že na účet města složí jistotu 
ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v sou-
ladu s ustanovením § 2254 občanského zákoníku 
a Zásadami pronajímání bytů v majetku města Če-
lákovic a identifikační údaje zájemce (jméno, pří-

jmení, rodné číslo, úplná adresa, telefonní, popř. 
jiné spojení). Dále bude čestným prohlášením 
doložena způsobilost k právním úkonům, prohlá-
šení o tom, že žadatel nevlastní objekt k bydlení, 
prohlášení o tom, že má minimálně 2 roky trvalý 
pobyt ve městě Čelákovice, a prohlášení o tom, 
že není veden v Centrálním registru dlužníků ČR.

Závazný a konečný termín pro předložení 
nabídek od případných zájemců je: 
15. června 2020 do 10.00 hodin v podatelně 
MěÚ Čelákovice.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Vyhodnocení nabídek provede komise jmeno-
vaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny 
nabídky předložené po stanoveném termínu, 
neoznačené stanoveným způsobem, neobsa-
hující konkrétní výši nabídky nájemného v koru-
nách, neobsahující požadovaná prohlášení či ji-
nak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší, než je 
minimální cena nájemného uvedená v tomto zá-
měru. Na základě předložených nabídek sestaví 
komise pořadí zájemců o pronájem. V případě 

předložení více shodných nabídek na 1. místě 
vyzve komise zájemce, kteří nabídky předloži-
li, k dalšímu kolu soutěže stejným způsobem. 
Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu z jakékoliv 
příčiny odstoupí nebo nesplní stanovené pod-
mínky, bude nájem nabídnut dalšímu zájem-
ci v pořadí. V případě, že nebude k dispozici, 
bude vypsáno nové nabídkové řízení. 
Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do pěti 
pracovních dnů od obdržení usnesení RM o sou-
hlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného, uhradí nájemné a zálohy 
na služby za běžný měsíc ve stejném termínu, 
bude s ním uzavřena nájemní smlouva k předmět-
nému bytu na dobu určitou v době trvání 2 roky. 
Současně budou předány klíče od bytu a byt bude 
protokolárně předán. Pokud ve stanoveném ter-
mínu nebude uhrazena jistota, nájemné a zálohy 
na služby za běžný měsíc, bude nájem nabídnut 
dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení.

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

Pravidla volební kampaně na území města Čelákovic
Pro volby do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev 
krajů konaných v pátek 2. října a sobotu 3. října 2020.

Propagace kandidující politické strany, politického hnutí, koalice anebo 
jejich kandidáta nebo volební agitace ve prospěch kandidující politické 
strany, politického hnutí, koalice anebo jejich kandidáta, stejně tak i sděle-
ní v neprospěch jiné kandidující politické strany, politického hnutí, koalice 
anebo jejich kandidáta
je možná:
n  přenosnými panely do výšky a záborové plochy max. 2 m, s podmínkou 

bezpečného instalování a rozmístění na veřejném prostranství po doho-
dě s městem Čelákovice – úhrada: 75 Kč za 1 m2 a den;

n  akcemi a provozováním volebních stánků na veřejném prostranství po 
dohodě s městem Čelákovice – úhrada: 1 000 Kč/akce;

n  na plakátovacích plochách města Čelákovic, 16 dnů přede dnem voleb, 
za podmínek sjednaných se správcem plakátovacích ploch – Technic-
kými službami Čelákovice, příspěvková organizace – úhrada: bezplatně;

není možná:
n ve Zpravodaji města Čelákovic;
n na webových stránkách města Čelákovic;
n na oficiálním facebookovém profilu města Čelákovic;
n prostřednictvím aplikace „Mobilní rozhlas“ města Čelákovic;
n na plakátovacích plochách města Čelákovic za úplatu.

V průběhu volební kampaně je zakázáno:
n  umístění volebních panelů na lampách veřejného osvětlení a městských 

stavbách;

n  umístění volebních panelů na náměstí 5. května a přilehlých parcelách 
(č. 3201/1, 3201/3, 3202/1, 3202/3, 3202/4, 3202/5, 3202/6);

n  svévolné vylepování volebních plakátů na plakátovací plochy města Če-
lákovic;

n  pořádání předvolebních akcí a provozování volebních stánků na místě 
a v době konání kulturních, sportovních či jiných akcí města Čelákovic, 
stejně tak akcí pořádaných organizacemi, které město Čelákovice zři-
zuje.

Pořádání předvolebních akcí a provozování volebních stánků je dále za-
kázáno na náměstí 5. května v době konání Polabských farmářských 
trhů provozovaných na základě smlouvy s městem Čelákovice a akcí 
pořádaných jinými subjekty na základě předchozího souhlasu města 
Čelákovic.

Volební kampaň před volbami do Senátu Parlamentu České republiky 
(Čelákovice, volební obvod č. 42) a Zastupitelstva Středočeského kraje je 
upravena zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České re-
publiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění, 
zákonem č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně ně-
kterých zákonů, v platném znění a zákonem č. 424/1991 Sb., o sdružová-
ní v politických stranách a v politických hnutích, v platném znění, a může 
být dále usměrňována mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví 
České republiky a krizovým opatřením vlády České republiky v důsledku 
vývoje epidemiologické situace na území České republiky v souvislosti 
s onemocněním COVID-19.
Schváleno Radou města usnesením č. 13/2020/6.1 dne 12. 5. 2020. 

odbor školství, informací a kultury Městského úřadu Čelákovice
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Odpady v roce 2020
Během měsíce června vám budou doručeny 
složenky k uhrazení poplatku za komunální od-
pad. Na základě OZV E 5/2019 ve znění OZV 
E 1/2020 města Čelákovic o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů činí sazba poplatku v letošním 
roce částku 612 Kč za osobu a rok. Splatnost 
poplatku je v roce 2020 do 30. září.
Poplatek lze uhradit v hotovosti na pokladně 
MěÚ, na poště nebo bezhotovostně převodem 
ze svého bankovního účtu. Připomínáme, že 
u bezhotovostní platby je nutné uvést variabil-
ní i specifický symbol, aby došlo ke správnému 
spárování vaší platby při elektronickém přenosu 
dat. U chybně zaslaných plateb není možné za-
ručit jejich včasné a správné přičtení.
Upozorňujeme občany, že neobdržení složen-
ky nezbavuje poplatníka povinnosti poplatek 
uhradit. Pokud složenku neobdržíte, obraťte se 
na odbor finanční a plánovací, pí Richterová,  
e-mail: dana.richterova@celakovice.cz, tel.: 326 
929 123.

odbor finanční a plánovací

SHRNUTÍ ČINNOSTI KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 
(26. 4. – 24. 5. 2020)

V květnovém vydání Zpravodaje byly publiková-
ny informace, kdy Krizový štáb města Čelákovic 
(KŠMČ) jednal velmi intenzivně. Od té doby se 
uskutečnila celkem tři zasedání. Ta byla zamě-
řena především na postupné uvolňování restrik-
tivních opatření vlády ČR, přičemž nouzový stav 
na celém území České republiky skončil dne 17. 
května. Stručně lze uvést:
n  Provoz Technických služeb Čelákovice 

a společnosti Q-BYT Čelákovice probíhá od 
4. května bez omezení.

n  Od 4. května je obnoven provoz Městské 
knihovny, od 11. května je obnoven provoz 
Kulturního domu a Městského muzea.

n  Projednávána byla omezení dotýkající se jak 
vnitřních, tak venkovních sportovišť, přičemž 
tělocvičny v základních školách zůstanou 
uzavřeny až do 30. června, v ostatních přípa-
dech došlo k postupnému obnovení provozu.

n  Od 11. května jsou zabezpečeny podmínky pro 
žáky 9. ročníku základních škol za účelem pří-
pravy na přijímací zkoušky na střední školu, a to 
za specifických hygienických podmínek, rovněž 
je obnovena individuální výuka žáků hudebního 
oboru v Základní umělecké škole Jana Zacha.

n  Od 11. května jsou postupně obnovovány 
služby poskytované Pečovatelskou službou 
Čelákovice (např. pedikúra, masáže).

n  Od 25. května je umožněna osobní přítom-
nost žáků 1. stupně základních škol, stejně 
tak byl obnoven provoz tří mateřských škol 
zřízených městem Čelákovice a částečně 
obnoveno zájmové vzdělávání v Městském 
domě dětí a mládeže, obnoven byl od stejné-
ho data provoz Městského bazénu i Městské 
sauny.

n  I nadále zůstává redukovaný rozsah úřed-
ních hodin na Městském úřadu Čelákovice, 
které jsou vždy v pondělí a ve středu od 8 do 
17 hodin.

n  Došlo k rozvolnění podmínek pro organizaci 
sňatečných obřadů (svateb).

n  Zrušena je organizace všech hromadných 
kulturních, sportovních a společenských akcí 
organizovaných městem a jeho příspěvkový-
mi organizacemi v období od 1. července do 
31. srpna.

n  Zasedání Zastupitelstva města za osobní 
účasti zastupitelů při splnění specifických hy-
gienických podmínek se uskutečnilo 6. května.

n  Nadále je zakázán stánkový prodej na území 
města a přerušena činnost osadního výboru 
Sedlčánky a osadního výboru Záluží.

Všechny organizace města (Městský úřad, 
organizační složky, příspěvkové organizace, 
obchodní společnost) podávají v pravidelném 
týdenním intervalu zprávu svému zřizovateli 
o zajištění provozu a o dopadech pandemie na 
své hospodaření. 
Město Čelákovice děkuje všem občanům a zá-
roveň všem dobrovolníkům, živnostníkům a fir-
mám za nezištnou pomoc, kterou v době nou-
zového stavu městu ochotně poskytli! Život ve 
městě se určitě zpomalil, ale nezastavil. 
Od 12. května jedná Rada města standardně na 
schůzích za osobní účasti svých členů. Stejně 
tak za osobní přítomnosti zastupitelů jednalo 
Zastupitelstvo dne 6. května.
Omlouváme se všem za způsobené komplika-
ce a pevně věříme, že život města se postupně 
vrátí do normálu. Děkujeme vám za pochopení!

Josef Pátek, starosta,
 předseda Krizového štábu,

Petr Studnička, místostarosta I,  
místopředseda Krizového štábu

Městské organizace v době nouzového stavu  
a mimořádných opatření

V předchozím vydání Zpravodaje jsem se 
věnoval situaci čelákovického školství. 
Tentokrát se zaměřím na ostatní organiza-
ce města, a to kulturní, provozní a sociální. 
Kulturní dům obnovil provoz od 11. května, 
nicméně většina akcí je zrušena až do kon-
ce srpna. U vybraných akcí jsou dohodnuty 
náhradní termíny jejich konání, zároveň jsou 
řešeny platby vstupného (vratky, změny 
termínů atp.). Městská knihovna mohla ob-
novit provoz již od 27. dubna, nicméně 20. 
dubna zahájila rozsáhlou revizi knihovního 
fondu. Proto po dohodě se zřizovatelem byl 
její provoz jak v hlavní budově, tak na de-
tašovaných pracovištích obnoven o jeden 
týden později, v pondělí 4. května. Městské 
muzeum včetně infocentra obnovilo provoz 
od 11. května. Většina akcí je zrušena, u ně-
kterých jsou sjednány náhradní termíny je-
jich konání.
Významně zasažen byl provoz Čelákovické 
sportovní. Do její správy spadají venkovní 
sportoviště, sportovní hala Vikomt, Městský 
bazén i Městský stadion. Postupně došlo 
k obnovení jejich provozu, byť za specific-
kých hygienických podmínek. Jako poslední 
přišel na řadu Městský bazén od 25. května, 
na druhou stranu nebude jeho provoz v let-
ním období přerušen.
U Technických služeb byl obnoven plno-
hodnotný provoz od 4. května. Nicméně 
pandemie zasáhla do provozu městského 
hřbitova, sběrného dvoru, třídicí linky či ve-
řejných toalet. Pečovatelská služba fungova-
la standardně, pouze byly až do 24. května 
zakázány návštěvy u klientů. Přerušeno bylo 
poskytování fakultativních služeb pedikúry 
a masáží, které jsou již obnoveny. Naopak 

zavedena byla nová služba nákupu potravin 
či vyzvednutí léků pro přesně stanované sku-
piny osob. 
Městský úřad přijal řadu opatření, z nichž na-
dále je v platnosti omezený rozsah úředních 
hodin. Městská policie Čelákovice a Jednot-
ka sboru dobrovolných hasičů Čelákovice 
fungovaly bez omezení a poskytovaly plno-
hodnotnou součinnost městu Čelákovice.
Krizový štáb jedná ve stálém složení, jeho 
předsedou je Josef Pátek, starosta, a mís-
topředsedou Petr Studnička, místostaros-
ta I. Stálými členy jsou místostarosta II Mi-
roslav Opa, vedoucí odboru organizačního 
Městského úřadu Čelákovice Martin Chra-
mosta, velitel a zástupce velitele Městské 
policie Čelákovice Marek Drobný a Denis 
Hýbl a velitel Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Čelákovice Jiří Hanzl. K vybraným 
problémům jsou přizýváni hosté, např. léka-
ři, ředitelé příspěvkových organizací či další 
odborníci. Na krizové řízení města byla zatím 
v rozpočtu města vyčleněna částka ve výši 
901 tis. Kč.
Poděkování si na tomto místě zaslouží všich-
ni úředníci Městského úřadu Čelákovice 
v čele s tajemníkem, ředitelé a zaměstnan-
ci příspěvkových organizací a společnosti  
Q-Byt, Městská policie a Jednotka sboru 
dobrovolných hasičů v čele s jejich veliteli 
za maximální součinnost, kterou poskytují 
členům Krizového štábu města Čelákovic. 
Ocenit je nutné i jednoznačnou shodu napříč 
všemi volebními stranami v Zastupitelstvu 
města Čelákovic ve věci krizového říze-
ní města, usnesení Krizového štábu města 
a opatření zmírňujících dopady pandemie.

Petr Studnička, místostarosta I

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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BLÍŽÍ SE DOKONČENÍ DOSTAVBY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI

Nově vybudovaný pavilon základní školy – 
Kamenky bude mít kapacitu 360 žáků. Ka-
pacita školy se zvýší o 200 žáků z původních 
650 na 850 a výuka již nebude probíhat v ná-
hradních prostorech v objektu Základní ško-
ly v ulici J. A. Komenského (bude sem přesu-
nuta část tříd 1. stupně) ani v objektu CMC 
na náměstí 5. května.

Byla již dokončena hrubá stavba, položena střešní 
krytina, osazena okna. Práce probíhají na elektro-
instalaci a rozvodu topení. Aktuálně jsou vybráni 
dodavatelé na vnitřní vybavení budovy. Interié-
rové vybavení se týká jak dodávek nábytku, tak 
dodávek výpočetní techniky a dalšího vybavení.
Je třeba připomenout, že staveniště bylo pře-
dáno zhotoviteli stavby, kterým je otrokovická 
společnost PSG Construction, 7. května 2019 
a zemní práce byly zahájeny 13. května loňské-
ho roku. Zároveň zde probíhal záchranný arche-
ologický výzkum. Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy vydalo rozhodnutí o poskytnutí 
dotace dne 29. dubna 2019.
V předmětné lokalitě probíhají zároveň intenziv-
ní práce na tělocvičně BIOS. Zahájeny budou 
rovněž práce na výstavbě nového venkovního 

Doba výstavby byla stanovena na deset měsíců bez 
záchranného archeologického výzkumu a celková cena 
za výstavbu činí zhruba 110 milionů korun. Významnou 
část finančních prostředků na dostavbu základní školy 
získalo město Čelákovice z dotace Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy. Zdroj: město Čelákovice

Celkové náklady na opravu tělocvičny BIOS dosáhnou 
částky přibližně 40 milionů korun a hrazeny jsou z roz-
počtu města. Zároveň je již vypsáno nabídkové řízení 
na možný pronájem prostor v BIOSce od září 2020 pro 
zájemce z řad sportovních subjektů. Zdroj: město Če-
lákovice

Otázka do červnové zastupitelské arény se tý-
kala rekonstrukce budovy bývalé školy v Sedl-
čánkách. Máme za to, že neuškodí připomenout 
si trochu podrobněji, že rozhodnutí padla už 
v minulosti. Navržená řešení reflektovala názory 
občanů a také situaci, v nichž vznikala.
O využití této budovy jednalo zastupitelstvo 
12. června 2008, kdy se připomnělo, že od 
roku 2005 byly zpracovány tři studie – přestav-
ba školy na bydlení, rekonstrukce objektu pro 
využití základní speciální školy a rekonstrukce 
objektu pro využití mateřské školy. Na tomto 
jednání zastupitelstva bylo navrženo následují-
cí usnesení: ZM schvaluje zadání pro výběrové 
řízení na zpracování projektové dokumentace 
rekonstrukce objektu č. p. 45 v k. ú. Sedlčán-
ky s tímto zadáním: – 1. NP pobočka Městské 
knihovny a zázemí pro občanské aktivity – 2. NP 
a 3. NP byty. Usnesení nebylo přijato.
Další pokus byl učiněn na jednání zastupitelstva 
17. června 2009. V březnu 2009 se v Sedlčánkách 
uskutečnilo pracovní setkání s občany nad touto 
problematikou. Tehdejší vedení města uvažovalo 
vytvořit z bývalé školy místo pro vícegenerační 
setkávání, centrum společenského dění v Sedl-
čánkách. Bylo přijato usnesení, kdy zastupitelstvo 
města schválilo zadat zpracování projektové do-
kumentace využití budovy č. p. 45 v Sedlčánkách 
– bývalá škola – kombinovaným způsobem – pro 
společenské a kulturní aktivity a pro bydlení. 
Následně však byla vyvinuta aktivita směrem 
k tomu, aby budova byla prohlášena kulturní 
památkou – návrh projednala Regionální hod-
notitelská komise při NPÚ (Národní památko-
vý ústav) 29. června 2009. To zbrzdilo veškeré 
snahy, protože dokud výsledek správního řízení 
nebyl znám, nebylo možné cokoliv podnikat. 
Město Čelákovice jako vlastník této budovy bylo 
29. ledna 2011 informováno Ministerstvem kul-
tury ČR o zahájení tohoto správního řízení. 

Jak dál se školou v Sedlčánkách…

sportovního hřiště v areálu základní školy.
Vše je připraveno tak, aby nový školní rok 
2020/2021 byl zahájen pro žáky základní školy 
Kamenky výhradně v Kostelní ulici včetně pro-
stor v nově vybudovaném pavilonu. 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří při-
spívají k úspěšné realizaci díla.

Josef Pátek, starosta,
Petr Studnička, místostarosta I,

Miroslav Opa, místostarosta II

Připomeňme, že Rada města Čelákovic vyslo-
vila dne 11. února 2010 a opakovaně 1. dubna 
2010 nesouhlas s tímto návrhem, přičemž ga-
rantovala zachování historického rázu budovy 
a jejího okolí, zejména ve smyslu exteriéru bu-
dovy, jejích architektonických, technických a fa-
sádních prvků. Rada města rovněž uvedla, že 
prohlášení budovy nemovitou kulturní památ-
kou nepovažuje za nutnou podmínku její rehabi-
litace a adaptace. Dne 17. února 2011 Minister-
stvo kultury ČR vydalo rozhodnutí, že prohlašuje 
soubor věcí školy č. p. 45 za kulturní památku. 
Na jednání dne 11. prosince 2013 byla zastupi-
telům předložena petice 164 obyvatel města, ve 
smyslu rekonstrukce objektu bývalé školy v Sedl-
čánkách za účelem navýšení kapacit MŠ a ZŠ. To 
však bylo v kolizi s již dříve přijatým usnesením, 
které navrhovalo kombinované využití bývalé školy 
pro společenské a kulturní aktivity a pro bydlení.
O využití budovy se jednalo znovu na zastu-
pitelstvu 4. listopadu 2015. V této souvislosti 
proběhla lístková anketa, jíž se zúčastnili přede-
vším obyvatelé Sedlčánek. Bylo odevzdáno 122 
anketních lístků. Z komentářů v anketních líst-
cích bylo zřejmé, že občané uvítají rekonstrukci 
chátrajícího objektu, který by měl i do budoucna 
zůstat v majetku města, jeho využití řeší až jako 
sekundární záležitost. To však bylo garantová-
no už v předešlých letech, město neuvažovalo 
o tom, že by objekt měl změnit vlastníka. Po 
diskusi zastupitelů a revokaci dřívějších usne-
sení byla přijata následující usnesení: ZM sou-
hlasí s kombinovaným využitím budovy bývalé 
školy v Sedlčánkách: I. a II. nadzemní podlaží 
– společenské centrum sloužící všem věkovým 
skupinám obyvatel, podkroví – byty pro potřeby 
města. ZM ukládá vedoucí odboru správy ma-
jetku a investic zahájit projektovou přípravu…
V roce 2017 proběhl stavebně technický prů-
zkum bývalé školy v Sedlčánkách, bylo na něj 

ve změně rozpočtu č. 1 dne 25. ledna 2017 
schváleno 110 tis. Kč. 
Nyní proběhly opětovné diskuse s občany, je-
jichž výsledek neznáme, a má být zpracován 
projekt. Jak píšeme i v naší odpovědi do tzv. 
zastupitelské arény – důležité je, aby projekt byl 
co nejdříve realizován, s ohledem na množství 
práce, času a financí, které do něj byly už nyní 
vloženy. Chápeme, že co se týče financí, není 
teď situace jednoduchá, ale nesmíme stagnovat 
a musíme se všichni snažit o řešení.

Zdeňka Tichá, Marek Tichý, Miloš Bukač, 
zastupitelé za PRO Č

Projekt ČVUT zaměřený 
na sedlčánskou školu

Město Čelákovice je aktivně zapojeno do řešení 
projektu ČVUT zaměřeného na kvalitní a udrži-
telnou veřejnou výstavbu, který podpořila Tech-
nologická agentura ČR (projekt č. TL02000357). 
Proběhlo terénní šetření mezi obyvateli, usku-
tečnila se setkání se zástupci spolků. Řešena 
je vhodná kombinace využití otevřené (veřejné) 
a pronajímatelné části budovy (sdílený prostor 
se zázemím), přičemž je s ohledem na obytnou 
funkci řešena i problematika hluku či parkování. 
Posuzovány jsou dispozice budovy, urbanistic-
ké, právní a finanční souvislosti. Dokončován je 
podnět k investičnímu záměru města, které je 
vlastníkem nemovité kulturní památky. Jedná 
se o kvalifikovaný podklad pro další rozhodová-
ní a ověřovací studie. Realizace projektu probí-
há od února 2019 dosud. Město Čelákovice je 
připraveno poskytnout všem zájemcům včetně 
všech zastupitelů podrobné informace o postupu 
prací na projektu i dalším rozhodování, zejména 
s ohledem na finanční možnosti rozpočtu města.

Petr Studnička, místostarosta I
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Voda nad zlato?
V době „koronavirové“ se téměř zastavil svět, 
dokonce i zprávy o katastrofálním suchu v Čes-
ku byly na druhé koleji. A přitom právě sucho 
může mít podstatně dalekosáhlejší dopady ce-
lospolečenského významu než časově omezená 
pandemie. A to vůbec nastalou pandemii nemo-
ci Covid-19 nezlehčuji.
Sucho nás trápí již od roku 2015. Dnes dosta-
tek vody, resp. normální stav, postrádá 98 % 
území naší republiky, včetně Čelákovic. Voda 
není v půdě, voda chybí v řekách a co hůř, voda 
chybí i v podzemí, v podzemních vodách. Stav 
zásob vody za posledních 5 let je bezprecedent-
ně nejnižší v novodobé historii naší země. Proč 
tomu tak je? 
Jedna z příčin je tolik diskutovaný deficit srá-
žek. Ano, to je pravda, celkové množství srážek 
spadlých za posledních 5 let je nižší než v obdo-
bí předešlém, ale to není až tak velký problém, 
jelikož není zásadní (88 % z dlouhodobého 
srážkového normálu). Horší je rozhodně distri-
buce srážek v průběhu roku. Kdy jsme u nás 
ve městě naposledy zažili hromady sněhu? Co 
hromady, nějaký sníh vůbec? Kdy dlouhodobě 
a vydatně pršelo na jaře a na podzim? Dávno, 
že? A to je přesně ten problém, chybí tolik pro 
podzemní vody potřebné sněhové srážky a déšť 
v jarním a podzimním období, naopak přibý-
vá přívalových dešťů, které spadnou v horkém 
létě. Ty se prakticky vůbec nedostanou do hlub-
ších vrstev, jelikož buď rychle odtečou anebo 
se vypaří. Rok od roku je stav horší, zadržování 
vody v krajině je nedostatečné, deficit narůstá, 
zásoby vody se snižují. Za hlavní druhou příčinu 
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Otázka
????

Budova bývalé školy je nejen nejdůležitější 
veřejnou stavbou v Sedlčánkách, ale také 
velice významnou budovou v rámci celého 
správního území města Čelákovic. Proto je 
pro nás důležité, aby se budova sedlčánské 
školy opět stala objektem, který bude nejen 
okrasou Sedlčánek, ale bude vhodnou for-
mou plnit funkci komunitního centra. 
Osobně bych byl moc rád, kdyby se z této 
budovy opět stalo místo využitelné a hojně 
využívané pro kulturní, vzdělávací či zájmové 
akce a sousedská setkávání. Tímto způso-
bem bude možné posílit společenský život 
v Sedlčánkách a ještě více z nich učinit místo 
příjemné pro život.
Můj názor je ovšem nedůležitý. Hlavní slovo 
musí mít obyvatelé Sedlčánek. Z tohoto 
důvodu město iniciovalo setkání s obyvateli 
Sedlčánek a se zástupci spolkových organi-
zací působících v této místní části. Postřehy, 
náměty a nápady vzešlé z těchto schůzek 
budou jedním z hlavních kritérií při definování 
záměru a zadání budoucího investičního pro-
jektu Rekonstrukce školy v Sedlčánkách.

Miroslav Opa, zastupitel

Otázka rekonstrukce budovy školy v Sedl-
čánkách je diskutována již dlouho. I v minu-
losti (2009, 2013 – petice, 2015) proběhly 
diskuse s občany na toto téma. Původně 
byla občany preferována mateřská škola. 
Následně se zastupitelstvo shodlo na řešení 
formou usnesení ze dne 4. 11. 2015 (ZM 
souhlasí s kombinovaným využitím budovy 
bývalé školy v Sedlčánkách: I. a II. nadzemní 
podlaží – společenské centrum sloužící všem 
věkovým skupinám obyvatel, podkroví – byty 
pro potřeby města.), kdy bylo vedoucí odboru 
správy majetku a investic uloženo zahájit 
projektovou přípravu. 
Pokud nyní na základě diskusí a odborného 
názoru vznikl konsenzus na řešení této kul-
turní památky (prohlášena byla v roce 2011) 
a vzniká i projekt, pak je třeba co nejdříve 
přejít k realizaci. Z projektu se nesmí stát 
„šuplíkovka“, je v něm množství času, práce 
(ČVUT, čelákovické spolky, občané) a financí 
– a za 10 let už vůbec nemusí být relevantní.
Je třeba jednat s péčí řádného hospodáře
a nepromarnit ani čas, ani finance.

Zdeňka Tichá, zastupitelka

Budova bývalé školy v Sedlčánkách je jednou 
z nejdůležitějších staveb na našem území. 
I vzhledem k tomu přikládá město možnému 
dalšímu využití velkou důležitost a spojilo se 
s ČVUT k prověření všech možností provozu 
budovy včetně zapojení obyvatel, financování 
a technologického řešení. V rámci průzkumu 
s podporou Technologické agentury ČR se 
uvažují jak varianty využití pro veřejnou, tak 
i pro obytnou funkci. Do týmu jsou zapojeni 
kromě odborníků z ČVUT také obyvatelé 
města, spolkové a příspěvkové organizace 
a zástupci města Čelákovic. Výsledky studie 
budou sloužit jako podklad pro rozhodování 
o využití a dalším osudu této významné bu-
dovy. Samozřejmě vlastní rekonstrukce bude
vázána na možnosti rozpočtu našeho města,
který v současné době díky aktuální situaci
koronavirové krize příliš nedovoluje.

Martin Bajer, zastupitel

Jakým způsobem by podle vás měla být řešena rekonstrukce  
chátrající školy v Sedlčánkách, a to i na základě výsledků průzkumu mezi 

obyvatelstvem a spolky Sedlčánek?
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V souladu s pravidly rubriky Zastupitelská aréna položila otázku volební strana PRO Č.

si můžeme sami – intenzívní a často nevhodné 
zemědělství, necitlivé regulace toků, plošné od-
vádění dešťových vod kanalizacemi do řek, za-
betonovávání naší země distribučními sklady… 
To vše znemožňuje přirozený zásak vody do 
horninového prostředí, který tolik chybí. Dokon-
ce i naše město, kde bylo vždy vody dost, začí-
ná strádat, hladina podzemní vody za poslední 
léta u nás zaklesla o 1,5 až 2,5 metru, kdo má 
studnu a nebydlí u Labe, jistě ví.
Čelákovice se nemusí jako mnohé jiné obce 
bát, že „vyschnou“, máme přeci za rohem vod-
ní zdroj Káraný. Ano, máme štěstí. Mnozí si to 
ještě dnes neuvědomují, když otočí kohoutkem 
a teče jim kvalitní pitná voda v neomezeném 
množství, ale postupem času se opravdu voda 
může stát „nad zlato“. A stane, pro zemědělce, 
pro průmysl, a nakonec i pro nás všechny, pro-
tože bez kvalitní vody, na rozdíl od zlata, to fakt 
nejde.

Marek Skalický, radní

Ilustrační foto, zdroj: internet
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střípky z činnosti 
městské policie

V případě potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

Strážníci MP byli požádáni PČR o součinnost 
při pátrání po vozidle přejíždějícím po lávce přes 
Labe. Strážníci ho zastihli, když se vracelo po láv-
ce zpět do Čelákovic. Bylo zjištěno, že se jedná 
o pracovníky Povodí Labe, s. p., kteří mají povolení
k přejezdu.

Hlídce bylo oznámeno, že na stromě poblíž ob-
chodního centra jsou děti a že jsou ohroženy na 
zdraví. Proto byli vyrozuměni hasiči. Při prohlídce 
okolí nebylo žádné dítě na stromě nalezeno.

PČR požádala strážníky o součinnost při prověření 
události v Lázních Toušeni, kde údajně plavaly na 
Labi stovky mrtvých ryb. Bylo nalezeno asi 5 uhy-
nulých ryb. Hospodář Českého rybářského svazu 
a rybářská stráž se dostavili na místo k prošetření. 
Zřejmě se jednalo o oslabené kusy, které uhynuly 
po zimě.

Při kontrolní činnosti si strážníci MP povšimli je-
doucího vozidla, o jehož řidiči věděli, že nevlastní 
řidičské oprávnění. Provedenou kontrolou bylo 
zjištěno, že mladík skutečně u sebe nemá řidičské 
oprávnění, a lustrací bylo potvrzeno, že je nikdy ani 
nevlastnil. Byl proto převezen na OO PČR k další-
mu opatření.

Strážníkům MP bylo oznámeno, že někomu utekli 
koně a částečně poškodili zahradu. Na místě bylo 
zjištěno, že někdo nezavřel vrátka na pozemek 
a na něj vběhli koně. V průběhu šetření se dostavil 
majitel koní a s majitelem zahrady se dohodl na vy-
rovnání. MP proto případ dál nešetřila.

Všímavý občan informoval strážníky o mladíkovi 
pohybujícím se po městě s registrační značkou 
motorového vozidla v batohu. Hlídka MP muže vy-
pátrala a zjistila, že jde o registrační značky z jeho 
havarovaného vozidla.

Strážníci MP přijali oznámení Policie ČR o ležícím 
zraněném cyklistovi. Když hlídka dorazila na místo, 
prováděla jedna z přítomných osob masáž srdce 
cyklisty. Strážníci proto použili defibrilátor a prová-
děli masáž hrudníku do doby, než přijela zdravot-
nická záchranná služba.

MP přijala oznámení o nahém muži, který zmateně 
pobíhá po ulicích města. Protože budil značné po-
horšení, byl zahalen a byla mu poskytnuta ochran-
ná rouška. Zdravotnická záchranná služba odvezla 
mladíka do psychiatrické léčebny.

Koncem dubna nakupoval strážník MP ve svém 
osobním volnu v prodejně v Kolíně. Všiml si muže 
zanedbaného vzhledu, jak prošel kolem poklad-
ny a v ruce pod mikinou nesl zabalenou vrtačku. 
Strážník se za ním vydal a prokázal svou přísluš-
nost k Městské policii Čelákovice. Pachatel se po-
kusil utéct, ale byl zadržen. Převzala si ho hlídka 
PČR.

Vážení a milí senioři!
Epidemie pomalu končí, ale strach z ní v nás 
zůstane ještě dlouho. V této době jsme museli 
být všichni velmi opatrní a vzájemně ohleduplní, 
poslouchat rady lékařů a pokyny epidemiologů 
a hygieniků. Právě oni se nám snažili říci, co je 
pro nás bezpečné, a jak se chovat, abychom vše 
zdárně přestáli. Pomalu si opět začneme zase 
zvykat na běžné povinnosti a radosti života.
Zakrývání dýchacích cest ještě chvíli potrvá, 
a to v uzavřených prostorách a dopravních pro-
středcích. Je to však to minimum, čím všichni 
můžeme přispět, nejen k našemu zdraví, ale 
i zdraví všech lidí kolem nás. Samozřejmě i ven-
ku si musíme všichni dávat pozor a po návratu 
domů pečlivě dodržovat hygienu. Zvládli jsme 
pandemii dobře, teď je jen na nás, jak respek-
tujeme okolí kolem nás a jak se budeme chovat. 
Pokud najdeme respekt vůči druhým okolo nás, 
tak jsme vyhráli i svůj vlastní boj.
Je to složité, ale jsou tu i akce pro radost, kte-
ré přišly či přijdou za vámi. Každé úterý jsme si 
společně od 18 hodin mohli zazpívat při Koncer-
tu pro radost, které nás pobavily a rozezpívaly 
u našich monitorů. Děkujeme radnici za orga-
nizaci a zpěvákům, kteří nikdy nezpívali za tak
těžkých podmínek, ale zato s elánem a radostí.
Ale i další akce za vámi přicházejí až domů. Na-
příklad kroužek Trénování paměti, který vede
lektorka Renáta Nentvichová Novotná. Ta při-
pravila úkoly a ve spolupráci s odborem pro
občanské záležitosti byly již čtyřikrát rozneseny
v obálkách za vámi domů, aby přinesly zábavu
všem seniorům z kroužku. Do dvou roznosů

senioři

Dodržování krizových opatření ve městě 
v době nouzového stavu
(v období od 13. 4. do 13. 5. 2020)

Městská policie Čelákovice obdržela v uvede-
ném období celkem 12 telefonických oznáme-
ní od občanů (učiněn záznam v informačním 
systému MP – Manager) na porušení zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů a zákona č. 240/2000 
Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), ve zně-
ní pozdějších předpisů. Další přestupky zjistili 
strážníci vlastní činností. 
Strážníci obecních policií k projednání těchto 
přestupků příkazem na místě nebyli oprávněni 
do 12. května, do kdy se vše muselo oznamovat 
správním orgánům. Od 13. května nabyl účin-
nosti zákon č. 243/2020 Sb., dle kterého lze pře-
stupce postihovat pokutou do výše 10 000 Kč. 
Avšak přestupku podle krizového zákona se 
může dopustit fyzická osoba pouze za trvání 
nouzového stavu (ten skončil dne 17. května).
Naprostá většina oznámení strážníkům byla na 
nenasazení ochranné roušky nebo jiné ochrany 
úst a nedovolené shlukování lidí. Po příjezdu 
strážníků na místo byla zjednána náprava pře-
vážně napomenutím. 
V jednom případě byla strážníky poskytnuta 
rouška osobě, která ji neměla. Jednalo se o psy-
chicky narušenou osobu, která běhala úplně 
nahá po městě – převoz do psychiatrické léčeb-
ny. Celkem 11x bylo upozorněno na nedovole-

né shlukování lidí (popíjení alkoholu, grilování, 
hlasitá hudba), které bylo řešeno napomenutím. 
Navíc probíhal rozvoz roušek po městě senio-
rům na základě podkladů předaných od odboru 
pro občanské záležitosti Městského úřadu (3x 
asi 30 obálek). Rovněž 3x byla řešena osoba 
bez roušky, která neuposlechla opakovaných 
výzev strážníků a následně byla uložena bloko-
vá pokuta ve výši 3x 300 Kč, která byla na místě 
uhrazena. Největším problémem bylo opět cho-
vání drogově a alkoholově závislých osob vy-
sedávajících na náměstí. V této souvislosti byla 
sepsána žádost na odbor legislativy Minister-
stva vnitra týkající se možnosti uložení zákazu 
pobytu na náměstí.
V době nouzového stavu strážníci Městské po-
licie ztotožnili a zadokumentovali firmu, která 
opětovně vyváží podnikatelský odpad do kontej-
nerů po městě, přičemž toto jednání bylo předá-
no odboru životního prostředí Městského úřadu 
k řešení. Dále došlo k zadržení řidiče pod vlivem 
alkoholu, který byl předán Policii ČR, a k zadrže-
ní řidiče, který nevlastní řidičské oprávnění, a ten 
byl rovněž předán Policii ČR. V inkriminovaném 
období byl rovněž použit defibrilátor z důvodu 
kolapsu osoby na ulici. Městští strážníci také 
asistovali hasičům u dvou požárů.

Marek Drobný, velitel Městské policie  
Čelákovice

byly přiloženy zdarma i roušky, které ve svém 
volném čase šijí dobrovolníci (pro kroužek Tré-
nování paměti šila a darovala roušky Radka 
Körnerová). Děkujeme i Městské policii, kte-
rá roznáší obálky, pátý roznos je již připraven 
a můžete se těšit ještě do konce června na další.
Místostarostka Nikola Ottl rezignovala a na místo ko-
ordinátora seniorských aktivit jmenovala Rada města 
mě. Jmenuji se Jana Vondráčková a tímto bych vás 
ráda pozdravila a zároveň vám vyjádřila svůj velký 
obdiv, jak jste dosud nastalou situaci zvládali.
Blíží se léto plné krásného počasí a sluníčka, 
které, jak doufám, si každý z vás maximálně 
užije. A já se již nyní těším na září, kdy se s vámi 
osobně setkám na zájmových kroužcích a bu-
deme si vyprávět, co krásného jsme o prázd-
ninách zažili, kam bychom se mohli společně 
podívat, možná i na Zahradu Čech do Litoměřic.
V závěru ještě připomínám službu nákupu po-
travin či vyzvednutí léků, kterou zabezpečuje 
Pečovatelská služba Čelákovice (tel.: 721 361 
041). Mohou ji využít osoby v karanténě/izolaci, 
osoby starší 65 let zdržující se na území města 
a také osoby zdravotně postižené, které jsou dr-
žiteli průkazu TP, ZTP a ZTP/P.

Jana Vondráčková, zastupitelka

KONTAKTY:
Jana Vondráčková, zastupitelka, 

e-mail: javon.celakovice@gmail.com,
odbor pro občanské záležitosti, 

tel.: 326 929 118
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Dotace poskytovatelům sociálních 
služeb schváleny! 

Pro město Čelákovice je vedle podpory Pečovatelské služby stěžejní i dal-
ší podpora sociálních služeb, které jsou poskytovány buď na území měs-
ta anebo občanům našeho města mimo něj. Zastupitelé města schválili 
program na poskytování programových dotací na prosincovém zasedá-
ní a vyhlášen byl dne 2. ledna. Žádosti byly přijímány v období od 3. do 
28. února a realizace projektů může probíhat od 1. ledna až do 31. prosin-
ce. Vyúčtování programové dotace je nutné předložit poskytovateli, městu 
Čelákovice, nejpozději do 31. března 2021.
Celkem bylo podáno 11 žádostí o programovou dotaci. S ohledem na
vyhlášený nouzový stav se k nim mohli vyjádřit členové komise bytové
a sociální, ale samostatně je neprojednávali. Dvě žádosti byly z dotační-
ho řízení pro nesplnění podmínek programu vyřazeny. Na schůzi Rady
města konané dne 31. března byly schváleny čtyři žádosti v úhrnné výši
96 375 Kč, na zasedání Zastupitelstva města konaném dne 6. května bylo
schváleno pět žádostí v úhrnné výši 343 990 Kč. Stanovený limit půl mili-
onu korun nebyl zcela vyčerpán a všem žádostem, které splňovaly přede-
psané požadavky, bylo vyhověno v plné výši.
Dotační politika města týkající se nejen spolků a sportovních subjektů,
ale i sociálních služeb a případných nových tematických okruhů nově
spadá plně do kompetence místostarosty I.

Petr Studnička, místostarosta I

U Nehvizd vznikne terminál 
vysokorychlostní trati

Správa železnic (SŽ) připravuje výstavbu vysokorychlostní trati VRT Polabí 
a počítá se zahájením výstavby v roce 2026. U Nehvizd má být vybudován 
terminál Praha – Východ včetně velkokapacitního parkoviště s 3 000 par-
kovacími místy a zastávkami hromadné dopravy. SŽ zveřejnila 4. května 
opakované zadávací řízení na zpracování dokumentace pro vydání roz-
hodnutí o umístění stavby (DÚR) první vysokorychlostní trati v České re-
publice v úseku Praha-Běchovice – Poříčany.
První dílčí úsek VRT Praha – Brno, který se dostal do této fáze přípravy, za-
číná v železniční stanici Praha-Běchovice a končí zapojením do stávajících 
traťových úseků Poříčany – Pečky a Sadská – Nymburk město. Součástí 
tendru je mimo DÚR také zpracování dokumentace vlivů záměru na životní 
prostředí (EIA). 
Předpokládaný termín splnění hlavní části veřejné zakázky je stanoven na 
14 měsíců od účinnosti smlouvy o dílo uzavřené s vybraným dodavatelem. 
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 240,5 milionu korun 
včetně opčního plnění.
K veřejné zakázce proběhla již vloni v září předběžná tržní konzultace, kte-
ré se zúčastnili zástupci 11 projekčních společností z Česka, Německa 
a Francie.

Josef Pátek, starosta, Petr Studnička, místostarosta I

Plánovaný terminál Praha – Východ v blízkosti dálnice D11 u Nehvizd na VRT Polabí 
spojující Prahu s Brnem se nachází v bezprostřední blízkosti města Čelákovic. Zdroj: SŽ

Pomáháme pečujícím rodinám
Pečujete o dítě s postižením nebo o seniora? Rozhodujete se o tom, 
zda zvládnete pečovat v domácích podmínkách? Nevíte, na koho se 
obrátit? V Brandýse nad Labem můžete nově využít nabídky Centra pro 
komunitní práci střední Čechy (CPKP), které poskytuje poradenství pro 
rodiny, jež pečují o blízkého člověka.
Na pracovnice Centra se může obrátit kdokoliv z ORP Brandýs nad La-
bem – Stará Boleslav, kdo dlouhodobě pečuje o dítě nebo dospělého 
s postižením nebo o seniora. Kontaktní místo najdete na adrese: Masa-
rykovo náměstí 60, v 1. patře, Brandýs nad Labem.
Koordinátorky pomoci jsou připraveny pomoci i rodinám, které teprve 
zvažují, zda jsou schopny se v domácím prostředí postarat například 
o seniora s demencí nebo s jiným onemocněním. Jedná se o situace,
kdy je rodina postavena před rozhodnutí změnit své dosavadní fungo-
vání, musí se domlouvat, jak si péči rozdělí, zda ji lze skloubit se zaměst-
náním apod.
CPKP nemá registrované sociální služby, nenahrazuje tedy služby, jako
je pečovatelská služba, osobní asistence apod. Lidem, kteří se na ko-
ordinátorky pomoci obrátí, nabízí především poradenství. Koordinátorky 
s nimi proberou jejich individuální rodinnou situaci a pomohou jim hle-
dat praktické řešení. Doporučí jim vhodné sociální či zdravotní služby,
nasměrují je na sociální odbor nebo úřad práce. Koordinátorky se snaží
pečující podpořit i v tom, aby se nebáli požádat o pomoc, aby mysleli

Koordinátorky pomoci: 
Petra Pospíšilová, e-mail: petra.pospisilova@cpkp.cz, tel.: 777 783 533
Klára Cingrošová, e-mail: pecujici.brandysko@cpkp.cz, tel.: 775 390 271
Radka Franců, e-mail: pecujici.brandysko@cpkp.cz, tel.: 777 876 470

Občanská poradna v plném provozu
Občanská poradna Respondeo po omezení služeb kvůli epidemii koro-
naviru obnovila provoz. „Klienti mohou znovu využít osobní konzultace, 
případně se na nás mohou obrátit i telefonicky či e-mailem,“ uvádí vedoucí 
služby Hedvika Stuchlíková. „Pro klienty je připravena dezinfekce a dezin-
fikujeme také poradenské prostory, samozřejmostí je nošení roušky a o to-
též žádáme i klienty,“ dodává Stuchlíková.
Občanská poradna řešila v uplynulých týdnech kromě běžných dotazů 
také řadu otázek v souvislosti s koronavirem, ať už se jednalo o ošetřov-
né, překážky v práci na straně zaměstnavatele, výpověď z nájmu či sníže-
ní mzdy. Nouzový stav a opatření proti šíření viru zkomplikovaly klientům 
také soudní či správní řízení, protáhly se lhůty vydání rozhodnutí či nařízení 
soudních jednání. „S uvolněním vládních nařízení se vše pomalu vrací do 
normálu a klienti pokračují v řešení problémů, které řešili před začátkem 
epidemie,“ říká Hedvika Stuchlíková a doplňuje: „Očekáváme ale, že její 
následky se nejen v občanské poradně, ale i v dalších sociálních službách 
teprve projeví. Jsme připravení být klientům nápomocni.“ 
Objednání / informace – tel.: 325 511 148, e-mail: info@respondeo.cz.

Naďa Hanuš Vávrová, Respondeo

i na sebe a snažili se například péči rozdělit mezi více osob. V některých 
případech nabídnou pečujícím jednorázové bezplatné konzultace s od-
borníky z oblasti psychologie, psychiatrie, fyzioterapie apod. 
Kromě individuálního poradenství organizuje Centrum také vzdělávací 
aktivity pro pečující. Dne 16. června proběhne v prostorách DPS ve Sta-
ré Boleslavi první vzdělávací seminář pro pečující s názvem „I pečující 
potřebuje péči“. Budeme hovořit o tom, jak zvládat náročné situace, 
které pečování přináší.

Radka Franců, koordinátorka pomoci

Obnova sekčních šoupat v roce 2020
V roce 2020 je obnova sekčních šoupat uzavíracích uzlů vodovod-
ního řadu rozplánována do pěti etap. Dvě z nich proběhly ve dnech 
20. května a 3. června, ty další budou následovat ve dnech 16.–17.
června, 2. září a 16. září. Standardně vždy v čase od 8.00 do 16.00
hod., v případě dvoudenního přerušení dodávek pitné vody bude rea-
lizace probíhat přes noc od 22.00 do 5.00 hod. Realizace již proběhla
v ulicích Polské, Dělnické, Lidické, Zahradní, Chodské a V Prokopě.
Další etapy budou probíhat na křižovatce ulic Sedláčkovy a Kostelní,
Sedláčkovy a Masarykovy, Ve Skále a Sedláčkovy a U Podjezdu a Ko-
zovazské, dále pak v ulicích Družstevní, Lipové, Jungmannově, Tře-
bízského, Příční a naposledy Na Stráni. Za způsobené komplikace se
předem omlouváme!

Josef Pátek, starosta, Miroslav Opa, místostarosta II
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Pietní akty MěO KSČM
Pietní akty v rámci májových oslav organizuje naše MěO KSČM kaž- 
dý rok u příležitosti ukončení 2. světové války a osvobození Česko-
slovenska od nacistických okupantů.
Letošnímu 75. výročí jsme v přípravě věnovali velkou pozornost. 
Avšak vzhledem k stávající nepříjemné situaci v podobě nebezpečí 
virové nákazy, která během krátké doby postihla celý svět, naši re-
publiku nevyjímaje, jsme byli donuceni plánované pietní akty značně 
omezit. I přes tyto obtíže se nám podařilo důstojně uctít památku 
obětí a našich osvoboditelů.
V den osvobození, 9. května, jsme položili květiny ke všem památ-
ným místům ve městě i v sousedních obcích Nehvizdy a Lázně Tou-
šeň. Kromě místních členů se těchto pietních aktů zúčastnili i vzácní 
hosté. Poslanec PČR Stanislav Grospič, předseda OV KSČM Zdeněk 
Štefek, krajský zastupitel Zdeněk Milata. Bezesporu hostem nejvzác-
nějším byla atašé Velvyslanectví Ruské federace v ČR. Hosty nemé-
ně významnými byli i přátelé z Prahy, kteří v dobových uniformách 
vojáků Rudé armády na pamětních místech stáli čestnou stráž, a vý-
znamně tak přispěli k důstojnému průběhu aktů.
Děkuji všem, kteří se svou účastí na našich malých pietních aktech 
podíleli na důstojném uctění památky těch, kteří obětovali to nejcen-
nější, co člověk má, své životy, abychom my mohli žít.
Nikdy nesmíme zapomenout ani dopustit, aby jejich památka byla 
jakýmkoliv způsobem zneuctěna a pošpiněna.

Vladimír Duník, MěO KSČM

100 let od prvních parlamentních voleb

Komunisté
V seriálu o hlavních politických stranách meziválečné ČSR pokračujeme 
třetí stranou, kterou je Komunistická strana Československa. O té byla 
zmínka již v souvislosti se soc. demokracií, a to proto, že vznikla na zá-
kladě rozkolu v této straně. Komunisté byli radikální stranou hlásící se 
k revolučnímu marxismu. Šlo o antisystémový prvek čsl. demokracie, kte-
rý ale zcela využíval politických svobod systému, který kritizoval, stejně 
jako zvolených mandátů. Postavení meziválečné KSČ je v celosvětovém 
měřítku naprosto unikátní, protože se v přepočtu na počet obyvatel stala 
největší komunistickou stranou na světě. V absolutních počtech byla na 
třetím místě za bolševickou stranou Ruska a komunistickou stranou Ně-
mecka. Významný byl také fakt, že vznikla z většinového rozkolu v sociální 
demokracii a nešlo o malou skupinku radikálů jako v Polsku či Rumunsku.
Šlo o hlasitou opozici využívající k hlásání svého programu nejen zvole-
ných mandátů, ale také veřejných shromáždění, dokázala velmi dobře 
mobilizovat nespokojené občany. Jednalo se o jedinou čsl. stranu, která 
byla otevřená všem národnostem, a skutečně se její podpora táhla od su-
detských oblastí přes hlavní město, přes Slovensko až na Podkarpatskou 
Rus, kde měla nejsilnější pozice. Ale i v hlavním městě se jí dařilo uspět, 
parlamentní volby v roce 1925 téměř vyhrála (přes 930 tis. hlasů). Její voliči 
byli většinou nekvalifikovaní dělníci v českých zemích, na Slovenku a Pod-

Plakát meziválečné KSČ. Zdroj: Národní archiv

Oživme čelákovický spolek SOKOL
Žijeme ve městě s velkou tradicí. Kdekdo tady mluví o sokolovně a nebo 
do ní chodí. Ale organizace SOKOL v našem městě není. Máme poměrně 
širokou nabídku sportů, zaměřit se na výkon můžeme v různých oblas-
tech, ale nevytratila se nám čestnost, důraz na zdraví, výchova k silnému 
člověku, osobnosti, o které se budeme moci opřít?
Sokol není jen o sportu. Vedle sportovní náplně dbá i na složku kulturní 
a společenskou. Pojďme v našem městě oživit myšlenky vyspělých kultur 
a vrátit se k hodnotám, které přetrvávají již od starověkého Řecka. Usiluj-
me o zdravou společnost. U dětí rozvíjejme nejen touhu po úspěchu a ra-
dosti z výkonu, ale dovednosti, pokoru a zdravý životní styl. Udržujme fit 
naše seniory a kompenzujme pracovní zatížení lidí v produktivním věku. 
Obnovme Sokol Čelákovice, spolek, ve kterém se mohou naši občané po-
tkávat a vzájemně obohacovat.
Přijměte prosím naše pozvání na ustavující valnou hromadu TJ Sokol Če-
lákovice, která se uskuteční dne 16. června 2020 od 18.30 hod. ve Spring- 
centru Čelákovice, Sedláčkova č. p. 105/8.

Zuzana Prokopovičová

karpatské Rusi drobní zemědělci. Oproti jiným stranám šlo o stranu rela-
tivně mladou co do personálního složení a s poměrně vysokým zastoupe-
ním žen (emancipace dle sovětského vzoru byla jejich programem). 
V Čelákovicích se stal starostou za KSČ František Kašák, který byl sice 
zvolen v roce 1919 za sociální demokraty, ale zakládal KSČ ve městě (byl 
i kandidátem do parlamentu v roce 1925). Podruhé vykonával úřad staros-
ty ještě ve 30. letech, ale to už nebylo za KSČ, ale za tzv. komunistickou 
opozici. Ještě v roce 1926 se jim podařilo vyhrát obecní volby, ale pozdě-
ji se jejich podpora výrazně snížila, což nekopíruje celostátní trend, kdy 
především v době hospodářské krize od roku 1929 podpora KSČ znovu 
narůstala. V době ohrožení demokracie se komunisté postavili v rámci tzv. 
lidové fronty na obranu státu, aspoň v rétorické rovině. Ještě v roce 1938 
byla strana rozpuštěna a asi nejvíce byla postižena nacistickým terorem, 
působila v ilegalitě. Mnoho komunistů bylo činných v odboji. Po znovuob-
novení v roce 1945 šlo o nejsilnější politickou stranu v ČSR.

Martin Dolejský, kurátor Městského muzea v Čelákovicích
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Dne 1. června 2020 se doži-
la krásných 90 let paní Anna 
BOHUSLAVOVÁ. 
Hodně zdraví a pohody do 
dalších let přeje celá rodina.

Dne 18. května 2020 uply-
nulo 15 let od úmrtí našeho 
otce, dědy a pradědy pana 
Jiřího ŠEBESTY, narozeného 
3. května 1924.
Stále vzpomínají syn Jan Še-
besta s rodinou.

Dne 31. května 2020 by oslavi-
la 80. narozeniny naše mamin-
ka a babička paní Ivana HE-
NYŠOVÁ a 12. června 2020 
uplyne 5 smutných let, co nás 
náhle a navždy opustila.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
s námi. S láskou vzpomínají dcery Jana s rodi-
nou, Ivana a vnučka Kateřina.

Dne 6. června 2020 by osla-
vila osmdesáté narozeniny 
naše maminka a babička, paní 
Zděnka ZEMANOVIČOVÁ.
Byla nesmírně laskavým 
a obětavým člověkem, který 
velmi chybí, nejen její rodině. 
S láskou vzpomínají dcery a syn s rodinami.

Dne 13. června uplyne 10 let 
od úmrtí našeho tatínka, dě-
dečka a pradědečka pana 
Jaroslava NETÍKA.
Stále vzpomínají dcera Marie 
a syn Jaroslav s rodinami.

Dne 26. června 2020 uplyne 
10 let od úmrtí naší milované 
manželky, maminky, babičky 
a prababičky paní Jany KAR-
BULOVÉ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
na ni s námi. Stále vzpomínají 
manžel Josef, syn Roman, dcera Jana, vnou-
čata a pravnoučata.

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

Vážení spoluobčané,
věřím, že situace s koronavirem se blíží ke zdárné-
mu konci a já mám tu čest poděkovat všem, kteří 
v té nelehké době byli s námi a pro nás. Jak se 
říká, něco zlého pro něco dobrého, a opět se mi 
toto rčení potvrdilo. Semklo nás to. Lidé, za nor-
málních okolností neteční, šediví, zamračení, se 
k sobě začali chovat slušně, ohleduplně a s láskou 
a úctou jeden k druhému. Všichni se snažili doslo-
va o sto šest, aby mohli pomoci. Komukoliv. Jak-
koliv. Důvod? Jeden společný nepřítel – Covid-19. 
Měli bychom se z podobných situací poučit. Vždyť 
přeci úsměv nikoho nic nestojí a zcela jistě potěší. 
Snad toto společné sounáležití ještě chvíli potrvá. 
Zajímalo by mě, jak to vnímáte vy ostatní.
Ráda bych poděkovala jmenovitě slečně Ane-
tě Vostrovské a panu Hynkovi Chalupníčkovi 
za velikou ochotu při šití roušek, kterými moc 
pomohli Pečovatelské službě Čelákovice, dále 
tvořivé dílně Ola la, která nám taktéž přispěla 
rouškami. Dále patří velký dík městysu Nehviz-
dy, jeho vedení, za poskytnutí dezinfekce, což 
zprostředkoval radní Marek Skalický. Velký dík 
patří samozřejmě i vedení města Čelákovic, kte-

chodíme kolem nich

Pečovatelská služba 
Čelákovice

Prutníky

Rád bych tentokrát připomněl místa, která v na-
šem městě a jeho nejbližším okolí bývala zdrojem 
materiálu pro košíkářské či „pletácké“ řemeslo, 
kvetoucí od druhé poloviny 19. století po dobu 
přibližně šedesáti let. Vysvětlím proč. Po ne-
dávném upozornění na jednu z takových lokalit 
slovy „tady býval prutník“ jsem byl tázán, co to 
znamená. Úsměv z tváře tazatele, který si spletl 
prutník s proutníkem, tedy záletníkem, zmizel až 
po vysvětlení, že jde o pole, na němž zdejší koší-
káři pěstovali a sklízeli vrbové proutí. Z toho pak 
po úpravách pletli nejen košíky, nůše, ošatky, 
ale i sedací nábytek a další užitečné věci. Mnozí 
z nás toto řemeslo pamatují už jako doznívající, 
zejména v osobách několika mistrů košíkářů, ješ-
tě počátkem 50. let století dvacátého.
Košíkáři tedy nebloudili s nožíky po okolí, aby 
ořezávali divoce rostoucí vrbičky, tak jako dnes 
my, když chystáme pomlázky před Velikono-
cemi. Vrbové proutí si cíleně pěstovali v zaklá-
daných prutnících. Na vhodných, tedy vlhkých 
a prosluněných místech sázeli – nejlépe na jaře 
– vybrané vrbové řízky do řad, oddělených ri-
goly zadržujícími vodu. Z řízků vyrostly vrbové
keříky – babky – z nichž mohli už po roce a pak
každoročně několik let řezat kvalitní proutí, a to

vždy buď v období vegetačního klidu, nebo zja-
ra v dubnu a květnu. Takových prutníků bývalo 
v našem městě a v okolí několik. Nejbližší pod 
svahem V Nedaninách mezi čelákovickým klu-
bem potápěčů a vodáků a „zrcadlovým“ areá-
lem Amirro, s. r. o., další pod továrnou Kovohu-
tě v místech nynější chatové kolonie a také za 
bývalým zahradnictvím mezi ulicemi Husovou 
a Křižíkovou pod západním svahem železnič-
ního náspu. Jiný prutník na levém břehu Labe 
býval východně od zaplavené pískovny u jiřin-
ských tenisových kurtů směrem k Sedlčánkám 
nebo v prostoru dnešního jezera Malvíny. Na 
pravém břehu Labe bývaly prutníky mezi lesem 
Lipovka a železnicí. Tyto již dávno zaniklé prut-
níky připomínají někde už jen zbytky vrbových 
porostů přerostlých ve stromy nebo sotva zře-
telné rigoly. Prastará místa s hojným výskytem 
divoce rostoucího proutí pak připomínají po-
místní jména jako „Ve Vrbí“, nebo „Za Vrbami“.

Ivan Vaňousek

Přerostlý prutník V Nedaninách. Foto: -iv-

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.

ré nám také poskytlo velké množství dezinfek-
ce. Dále paní V. H. za potěšení chuťových po-
hárků našich klientů a mnoha dalším, kteří nám 
v nelehké době poskytli pomocnou ruku.
Při psaní tohoto článku se mi mlží oči dojetím. 
Jak už jsem psala na začátku, touha pomoci 
byla doslova hmatatelná.
Ještě jednou srdečně děkuji vám všem.

Václava Snítilá
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Knihovna v době 
koronaviru

V pátek 13. března se z nařízení vlády ČR za-
vřely všechny knihovny. Během této doby se 
vzájemně podporovali knihovníci se spisovateli, 
ilustrátory a nakladateli.
V době uzavření jsme se střídali – vyřizovali te-
lefonáty, e-maily, vybírali bibliobox, opravovali 
a přebalovali knihy v hlavní budově i na poboč-
kách, uklízeli, myli okna, dezinfikovali…
Od 20. dubna, kdy došlo k uvolnění podmínek, za-
čala u nás probíhat rozsáhlá revize knižního fon-
du. Podle dostupných informací se měly knihovny 
otvírat až v poslední vlně, tj. 8. června. Po nečeka-
né informaci ze dne 23. dubna, že knihovny ote-
vřou již od pondělí 27. dubna, bylo nutné domluvit 
posunutí otevření naší knihovny alespoň o týden, 
abychom revizi stihli dokončit. Proto jsme praco-
vali i o víkendech.
Knihovna opět otevřela čtenářům v pondělí 4. 
května. Během celého dne jsme obsloužili v dět-
ském oddělení asi 50 čtenářů a v dospělém 150 
čtenářů. Knihy se vrací pouze do biblioboxu, ne-
chávají se 3 dny v karanténě a až poté odečtou 
čtenářům z konta. Knihy z biblioboxu vybírá kni-
hovnice v pravidelných intervalech a odnáší do 
karanténní místnosti. Průběžně také připravujeme 
knihy, o které si čtenáři žádají, aby si je poté už 

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

Smutné knížky, obrázek ilustrátora Jiřího Fixla. Zdroj: 
archiv knihovny

jen vyzvedli. Mnozí si však knihy přichází vybrat 
do knihovny. Pravidla pro navštívení knihovny na-
jdete na jejích webových stránkách a facebooku. 
V krátkých intervalech také dezinfikujeme vstupní 
prostory, kliky atd. Stejný postup je i na poboč-
kách knihovny v Sedlčánkách a V Prokopě, které 
jsou již také otevřené v běžných výpůjčních ho-
dinách, jen se knihy vrací do připravené krabice.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Naděžda Picková, ředitelka

Tolik vrácených knih je každý den odneseno do karanté-
ny. Foto: archiv knihovny

Půjčování knih v době pandemie. Foto: archiv knihovny

Poznámka redakce
V minulém čísle Zpravodaje je na str. 15 chybně 
uvedeno jméno Adolf Dufek, správné je Adolf 
Dudek.

zkuste to s námi

V letošním, pro nás slavnostním roce, 
si můžete vyzkoušet úkoly, kvízy, 
testy, které připravují knihovnice pro 
žáky ZŠ. Pro červnové číslo Zpravo-
daje jsou k připomínce významné 
české spisovatelky Boženy Němcové, 

a to vzhledem k letošnímu 200. výročí jejího narození.

K R T E Č E K Í N R T Ě V

E U V E Č E R N Í Č E K O

L P B B R M CH A R B A Í CH

Í R B I O A R A A N J F O

M E O O K N S V M P Á O M

E CH T N B U Ů A M Á J A Ů

Ř T A M K E L O B J L Á R

K R B E C L K A P A T K K

Á V O T S E B E Š V L K A

OSMISMĚRKA
Vyškrtej slova v osmisměrce a ze zbylých písmen doplň text: „Podle vídeň-
ské matriky se Božena Němcová narodila 4. února 1820 jako...“

AMÁLKA, BOBEK, BOLEK, EMANUEL, FÍK, JÁJA, KRBEC, KRTEČEK, 
KŘEMÍLEK, KUBIKULA, MACH, MÁJA, MAT, PÁJA, PAT, RUPRECHT, SŮL, 
ŠEBESTOVÁ, TERASA, VEČERNÍČEK, VĚTRNÍK, VLK, VOCHOMŮRKA

POHÁDKY BOŽENY NĚMCOVÉ
Ze „slabik“ sestavte názvy pohádek Boženy Němcové. Každá „slabika“ je 
použitá pouze jednou.
SED PO ME ČERT PRI A
ČER KÁ PO PEL TRE CHY
O ČA SLU STA NE NÁ
NC TRÁ RO KA KR HO
BA ČNÍ TŮV KU MĚ RÁ
KAV SÍČ CŮ JA NÍ KY
KU NĚ A PÝ VĚ TR
NÍ ŠVA JA KU GR CHA
Správné odpovědi najdete opět v dalším čísle Zpravodaje města Čeláko-
vic i s novým úkolem. 

Zde jsou správné odpovědi z minulého čísla.
Přiřaďte dokončení:
Láska hory přenáší; Sytý hladovému nevěří; Lež má krátké nohy; Stokrát nic 
umořilo vola; Mluviti stříbro, mlčeti zlato; Po bitvě je každý generál; Co oko 
nevidí, to srdce nebolí; Ranní ptáče dál doskáče; Bez peněz do hospody 
nelez; Mezi slepými jednooký králem; Kam čert nemůže, nastrčí babu; Když 
se dva perou, třetí se směje; Ráno moudřejší večera; Tichá voda břehy mele; 
Darovanému koni na zuby nekoukej; Koho chleba jíš, toho píseň zpívej; Tak 
dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.
Adrianina nit; Achillova pata; Trn v oku; Damoklův meč; Danajský dar aneb 
Trojský kůň; Chlubit se cizím peřím; Chytit příležitost za pačesy; Každý 
sám nejlíp ví, kde ho bota tlačí; Klanět se zlatému teleti; Kniha sedmi pe-
četěmi uzavřená.
Co znamená, když se řekne…
Poznáte sami, jestli máte filipa. Míti filipa znamená být chytrý, důvtipný, 
umět si poradit. Naděžda Picková, ředitelka Městské knihovny
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volný čas

Nabídka příměstských 
táborů „LÉTO 2020“

V letošním létě jsme rozšířili nabídku příměst-
ských táborů, jejich cena je 1 200 Kč. Rezer-
vovat místo si můžete na e-mailové adrese 
jednotlivých hlavních vedoucích, více informací 
na tel.: 326 991 217 nebo na našich webových 
stránkách. 
n  6.–10. 7. 2020, Máme rádi léto, v MDDM,  

vedoucí: Eva Bukačová, Naďa Pokorná, 
e-mail: bukacka@seznam.cz;

n  6.–10. 7. 2020, Magic, v klubovně v KD, 
vedoucí: Martina Slováková, 
e-mail: martina.slovakova@mddmcelakovice.cz;

n  14.–15. 7. 2020, Sportovní dny s Milošem, 
v MDDM, vedoucí: Miloš a Eva Bukačovi, 
e-mail: bukacka@seznam.cz;

n  13.–17. 7. 2020, Tajemství kotlíkového 
guláše, v klubovně v KD,  
vedoucí: Vojta Slovák, Josef Šimánek, 
e-mail: martina.slovakova@mddmcelakovice.cz;

n  20.–24. 7. 2020, Pokémon Go a jiná dobro-
družství, v klubovně v KD, 
vedoucí: Petr Sedláček,  
e-mail: petr.sedlacek@mddmcelakovice.cz;

n  27.–31. 7. 2020, Harry Potter (NAPLNĚN), 
v klubovně v KD, vedoucí: Andrea Míchalová, 
e-mail: andrea.michalova@mddmcelakovice.cz;

n  17.–21. 8. 2020, Beruška a Černý kocour 
(NAPLNĚN), v klubovně v KD,  
vedoucí: Verča Kratochvílová, e-mail:  
veronika.kratochvilova@mddmcelakovice.cz.
Veronika Kratochvílová, MDDM Čelákovice

Otevřené zájmové útvary

Od 25. 5. se část dětí mohla opět vrátit do škol-
ních lavic. I MDDM od tohoto data zahájil svou 
pravidelnou činnost u většiny kroužků. Snažíme 
se vše zajistit s ohledem na maximální hygienu, 
a proto vše, co jen trochu jde, probíhá pod ši-
rým nebem. Zde je nabídka kroužků, které se 
konají do konce června.

n  Logohrátky, po 15.00–16.00 hod., klubovna v KD;
n  Kutílek, út 14.30–16.00 hod., klubovna v KD;
n In-line, út 15.00–16.00 hod., klubovna v KD;
n Bocce, st 16.00–17.00 hod., klubovna v KD;
n  Street dance, st 17.00–19.00 hod., klubovna v KD;
n  Žonglování, st 18.00–20.00 hod., klubovna v KD;
n  Magic klub, st 18.00–20.00 hod., klubovna v KD;
n  Výtvarka pro školáky, čt 14.00–15.00 hod., 

klubovna v KD;
n  Divadlo od paty k hlavě, čt 15.30–17.00 

hod., klubovna v KD;
n  Klub zábavné logiky a deskových her, pá 

13.00–15.00 hod., klubovna v KD;
n Hraboši, po + st 15.00–17.30 hod., MDDM;
n Foto design, st 15.30–17.00 hod., MDDM;
n Pokémon klub, st 16.00–17.00 hod., MDDM;
n Medvíďata, čt 17.00–18.00 hod., MDDM;

NABÍDKA CELOROČNÍ ČINNOSTI PRO ŠKOLNÍ ROK 
2020/2021 (zájmové kroužky, kurzy, kluby)

SPORT A TURISTIKA
n Pohybové hry 3–4leté děti st 15.30–16.15 hod. (malá tělocvična ZŠ J. A. Komenského)
n Pohybové hry 5–6leté děti a 1. tř. st 16.30–17.30 hod. (malá tělocvična ZŠ J. A. Komenského)
n Plavání I a II pro začátečníky a pokročilé pá 15.15–16.00 a 16.15–17.00 hod. (plavecký bazén)
n Atletika I předškoláci, děti 1.–9. tř., mládež st a pá 17.00–19.00 hod. (tělocvična ZŠ J. A. Komenského)
n Atletika II předškoláci, děti 1.–3. tř. út a čt 15.00–16.00 hod. (sokolovna)
n Atletika III děti od 4. tř. út a čt 16.00–17.30 hod. (sokolovna)
n Střelecký kroužek děti 3.–9. tř. st a pá 15.00–17.00 hod. (střelnice)
n Florbal předškoláci, děti 1.–3. tř. út 16.00–18.00 a pá 13.30–15.30 hod. 

(tělocvična ZŠ J. A. Komenského)
n Bocce sportovci se zdr. znevýhodněním st 16.00–17.00 hod. (klubovna MDDM v KD)
n Orienťáček děti 1.–6. tř. st 15.00–16.30 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Mini badminton pokr. přípravka, děti 1.–4. tř. st 15.00–16.00 hod. (tělocvična MILLS)
n Mini badminton zač. předškoláci, děti 1. tř. st 16.00–17.00 hod. (tělocvična MILLS) NOVĚ OTEVŘEN
n Medvíďata děti 1.–2. tř. čt 17.00–18.00 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Medvědi děti 3.–9. tř. čt 17.00–19.00 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Táborové muzicírování děti 2.–9. tř., mládež, dospělí ne 16.00–18.00 hod. ve vybraných termínech (MDDM Havlíčkova)
n Výletník děti, mládež, dospělí klub, každou sobotu NOVĚ OTEVŘEN
n Fotbal předškoláci, děti 1. tř. NOVĚ OTEVŘEN
n Dopravní výchova děti 10–12 let NOVĚ OTEVŘEN
n Stolní tenis děti 1.–9. tř. st a pá 16.00–17.00 hod. (sokolovna)
n In-line pokročilí předškoláci, školáci út 15.30–16.30 hod. (školní hřiště u ZŠ J. A. Komenského)
n In-line začátečníci předškoláci, školáci jarní kurz 6 lekcí (duben–květen, pá 15.30–16.30 hod.)
n Aerobik děti 2.–5. tř. čt 15.30–16.30 hod. (tělocvična U Frigosů)
n Aerobik pro nejmenší předškoláci, děti 1. tř. čt 16.30–17.30 hod. (tělocvična U Frigosů)
TANEČNÍ
n Street Dance I děti 1.–9. tř., mládež st 17.00–18.00 hod. (tělocvična MILLS)
n Street Dance II děti 1.–9. tř., mládež st 18.00–19.00 hod. (tělocvična MILLS)
n Street Dance III děti od 1. tř., mládež st 19.00–20.00 hod. (tělocvična MILLS)
n TK Rozinky předškoláci, děti 1. tř. pá 15.00–16.00 hod. (tělocvična ZŠ J. A. Komenského)
n TK Bublinky děti 2.–4.tř. pá 17.00–18.00 hod. (tělocvična ZŠ J. A. Komenského)
n TK Storm děti od 7. tř., mládež pá 18.00–19.00 hod. (tělocvična ZŠ J. A. Komenského)
ŘEMESLNÉ
n Hraboši I děti od 4. tř., mládež po 15.00–17.30 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Hraboši II děti od 4. tř., mládež st 15.00–17.30 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Pletení košíků I dospělí, pokročilí so 8.45–14.00 hod. ve vypsaných termínech (klubovna 

MDDM v KD)
n Pletení košíků II dospělí, zač. a mírně pokročilí ne 8.45–14.00 hod. ve vypsaných termínech (klubovna 

MDDM v KD)
n Košíkování I děti 3.–9. tř., mládež ne 10.00–13.15 hod. ve vypsaných termínech (klubovna 

MDDM v KD)
n Košíkování II děti 3.–9. tř., mládež ne 15.00–18.15 hod. ve vypsaných termínech (klubovna 

MDDM v KD)
n Korálkování děti, mládež, dospělí ne 14.00–16.00 hod. ve vypsaných termínech (MDDM Havlíčkova)
n Paličkování děti od 5. tř., mládež, dospělí út 17.00–18.30 hod. (MDDM Havlíčkova)
VÝTVARNÉ KROUŽKY
n Výtvarka pro školáky I děti 1.–9. tř. čt 13.15–14.05 hod. (klubovna MDDM v KD)
n Kutílek I předškoláci, děti 1.–4. tř. út 14.00–15.00 hod. (klubovna MDDM v KD)
n Kutil – ekodílna děti od 2. stupně út 15.30–16.30 hod. (klubovna MDDM v KD)
ESTETIKA A VZDĚLÁVÁNÍ
n Foto design děti od 6. tř., mládež st 15.30–17.30 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Žonglování POI děti 3.–9. tř., mládež st 18.00–19.30 hod. (sálek – učiliště SOS Čelákovice)
n Žonglování POI mládež, dospělí po 19.00–20.30 hod. (sálek – učiliště SOS Čelákovice)
n Angličtina I mládež, dospělí – pokročilí út 16.30–18.30 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Angličtina II mládež, dospělí – více pokročilí út 18.30–20.30 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Hrajeme si s krtkem 3–4leté děti, dospělí čt 8.00–11.30 hod. (klubovna MDDM v KD)
n Šachy – pokročilí děti 3.–8. tř. pá 16.00–18.00 hod. (klubovna v MDDM v KD)
n Lodní modeláři děti 5.–9. tř., mládež út 16.45–19.30 hod. (klubovna v MDDM v KD)
n Magic karetní klub děti 4.–9. tř., mládež a dospělí st 18.00 hod. (klubovna MDDM v KD)
n Logohrátky předškoláci po 14.00–15.00 hod. (klubovna MDDM v KD) NOVĚ OTEVŘEN
n Dámský klub mládež, dospělí pá 18.30–20.00 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Život v zahradě (EKO) děti 1.–9. tř. čt 15.00–16.00 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Francouzština začátečníci děti, mládež, dospělí 
n Klub zábavné logiky a deskových her (Šablony II)
n Pokémon klub děti, mládež, dospělí st 16.00–18.00 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Geocaching děti, mládež po 15.00–16.30 hod. (MDDM Havlíčkova) NOVĚ OTEVŘEN
n Divadlo „Od paty až k hlavě“ 

děti, mládež čt 15.30–17.00 hod. (klubovna MDDM v KD)
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pozvánka do okolí

Houževnatec tygrovaný
Letošní houbařsko-mykologické jaro mělo docela 
slibný začátek, když asi v polovině března po-
měrně hojně vyrazily jarní vřeckovýtrusné houby. 
Žel s nástupem dubna přišlo sucho a prakticky 
celý duben nešlo o čerstvou houbu v našem okolí 
ani zavadit. Až koncem první květnové dekády se 
začaly některé houby objevovat, byť v množství 
mnohem menším, než je jindy obvyklé. Nicméně 
jsme během první poloviny května zaznamenali 
růst těchto jedlých druhů hub: čirůvka májovka, 
závojenka podtrnka, bolcovitka bezová, sírovec 
žlutooranžový, choroš šupinatý, polnička tuhá 
a houževnatec tygrovaný.
Houževnatec tygrovaný vytváří plodnice s 2 až 
8 cm širokým kloboukem, který má podvinutý 
okraj a ve středu nálevkovitou prohlubeň. Barva 
je bílá, přičemž povrch klobouku je posetý černo-
hnědými vláknitými šupinami. Lupeny má husté, 
sbíhavé, na ostří jemně zoubkaté (zoubkaté ostří 
je charakteristický znak všech druhů houžev-

Houževnatec tygrovaný. Foto: Miroslav Rudolf

Aby záda nebolela, úterý 9., 16., 23. a 30. 6., 
18.30–20.00 hod., zahrada RC Routa, pravi-
delná otevřená skupina na téma „Zdravý ži-
votní styl“, vedená fyzioterapeutkou Martinou 
Pěchníkovou. Vstup 50 Kč, nutná rezervace 
předem na tel.: 606 660 421.

Rodinné bubnování, středa 10. 6., 10.00–
11.00 hod., zahrada RC Routa, pravidelná ote-
vřená skupina pro rodiče s dětmi i jednotlivce, 
vedená Janou Vachkovou. Vstup 50 Kč/rodi-
na, rezervace předem není nutná. Bližší info na 
tel.: 606 660 421.

Opékání buřtů a posezení na zahradě Routy, 
čtvrtek 11. 6., 17.00–19.00 hod., zahájení tradiční-
ho opékání buřtů, s sebou buřty a dobrou náladu.

Klub náhradních rodin: seminář Dítě s poru-
chou učení, sobota 13. 6., 10.00–14.00 hod., 
zahrada RC Routa, lektorka Petra Priknero-
vá, seminář je určen pěstounům a zájemcům 
o NRP. Bližší info Lenka Slováková, e-mail:
slovakova.routa@seznam.cz, tel.: 603 538 763.

Homeopatie, středa 17. 6., 18.30 hod., zahra-
da RC Routa, na otázky: „Co je homeopatický 
lék? Co je možné pomocí homeopatie léčit 
a pro koho je homeopatie vhodná?“ odpoví 
Lucie Košařová, která se při své mnohaleté lé-
kárenské praxi zabývá i alternativními způsoby 
léčby, jako je homeopatie nebo fytoterapie. 
Vstup zdarma, rezervace předem není nutná.

Klub „fotrů“, čtvrtek 18. 6., 18.30 hod., zahra-
da RC Routa, otevřená skupina pro otce s Mi-
chalem Tillerem, tentokrát na téma prázdnin. 
Posedíme, pokecáme a vyměníme si pár „fo-
trovských“ zkušeností a nápadů, jak si užít ro-
dinné prázdniny. Rezervace předem není nut-
ná. Vstup 50 Kč. Bližší info na tel.: 606 660 421.

Dětský klub ROUTA pro děti 1.–5. třídy, pon-
dělí–pátek, 12.00–19.00 hod., Rybářská 166, 
služba zdarma pro rodiče zaměstnané, OSVČ 
či na ÚP, možnost nepravidelné docházky. Na-
bízíme doprovod dětí ze školy do klubu, pří-
padně z klubu na kroužky, pestrý odpolední 
program – tvoření, hry, sport, příjemné prostře-
dí, vlastní zahrada – častý pobyt dětí venku, 
vhodné i pro děti se specifickými potřebami –

Pokračování na str. 19

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

n Medvědi, čt 18.00–19.00 hod., MDDM;
n  Táborové muzicírování, ne 14.00–16.00 + 

16.00–18.00 hod., MDDM;
n  Atletika, st + pá 17.00–19.00 hod., Městský 

stadion Čelákovice;
n  Florbal – přípravka, st + pá 17.00–19.00 

hod., Vikomt.

Na str. 14 vám přinášíme kompletní nabídku 
kroužků. Do kroužků se můžete hlásit na výše 
uvedených kontaktech. Rádi vám zodpovíme 
veškeré informace. Připravujeme pro vás osob-
ní setkání s lektory, podrobnosti k jednotlivým 
kroužkům, ukázky a další zajímavé aktivity, kte-
ré vás čekají na Festivalu volnočasových aktivit, 
který se koná 12. září na zahradě MDDM a kde je 
také možné dítě přihlásit do kroužků. 

Veronika Kratochvílová, MDDM Čelákovice

Kroužky – aktivity pro 
radost – znovu otevřeny

Děkujeme všem dětem a rodičům, kteří v době 
osamění pomohli a zapojili se do projektu Jarní 
síla každému. Všechny vaše obrázky a vzkazy 
jsme předali klientům místní Pečovatelské služ-
by.
V květnu jsme se konečně dočkali a opět jsme se 
mohli potkat s našimi kamarády při pravidelných 
aktivitách. Svou činnost obnovila gymnastika, 
balet, hra na hudební nástroje i výtvarné činnos-
ti. Různá opatření byla různě náročná, ale zvládli 
jsme to. Máme otevřeno až do 26. června 2020. 
Každý si teď může přijít vyzkoušet i jednotlivé 
lekce, které zůstanou v trvalé nabídce pro příští 
školní rok. Závazný rozvrh již najdete na našich 
webových stránkách.

Změna termínu 
Noci kostelů

Nadnárodní koordinátoři tradiční akce Noc kos-
telů po delších debatách a úvahách o zrušení 
celé akce rozhodli nakonec o přesunu termínu 
konání na pátek 12. června.
Dle aktuálního plánu uvolňování omezení souvi-
sejících s epidemií koronaviru bude tedy možné 
přivítat příznivce Noci kostelů v mezích aktuál-
ních opatření. Letos jsou návštěvníci zváni do 
kostelů a modliteben také prostřednictvím mul-
timediálních prostředků a internetové sítě.
Pro letošní Noc kostelů organizátoři vybrali mot- 
to ze Žalmu 104, kde se jako vždy zmiňuje slovo 
NOC: „Učinil jsi měsíc k určování času... Přivádíš 
tmu, NOC se snese... Slunce vychází... Člověk 
vyjde za svou prací“. (Žalm 104, verše 19–23)
Proč právě tyto verše jsou mottem Noci kostelů 
2020? V letošním roce byl původní termín Noci 
kostelů pátek 5. června, což je také Mezinárodní 
den životního prostředí. Autoři motta se tak po-
kusili spojit téma Noci otevřených kostelů, tedy 
míst, kde lidé chválí Boha za stvoření a za život, 
s tématem úcty k životnímu prostředí. V letošní 
krizové situaci se k tomuto tématu přidává ještě 
intenzivněji prostá lidská touha po životě v pro-
středí nezatíženém ze znečištění chemickými, 
infekčními a jinými činiteli, po životě v klidu 
a harmonii s přírodou i ostatními lidmi.

Mira Poloprutská, farářka CČSH

houbařské okénko

Slavnost k památce 
mistra Jana Husa

Zveme vás na Slavnost k památce mistra Jana 
Husa dne 6. července 2020 v 18.00 hod. v evan-
gelickém kostele – areál evangelického sboru 
na náměstí B. Hrozného v Lysé nad Labem.
Promluví Eva Doležalová, zástupkyně ředitele 
Historického ústavu AV ČR.
Účinkují: Eva Bendová Charvátová – zpěv, Petr 
Benda – housle, Drahomíra Matznerová – varhany. 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické

natců). Třeň je 3–6 cm dlouhý, posetý šedohně-
dými šupinkami. Roste od dubna do začátku lis-
topadu na kmenech, hlavně pařezech listnatých 
stromů – nejvíce vrb a topolů. V atlasech je uvá-
děn jako typická houba lužních lesů. Ale v našem 
okolí ho nalézáme i v parcích či trávnících, kde 
je ukrytý nějaký zbytek již v podstatě vegeta-
cí zarostlého pařezu. Jedná se o jedlý druh, ale 
sbírají se pouze mladé plodnice, protože starší 
jsou příliš tuhé. Je zaměnitelný především za 
houževnatce šupinatého, který je mohutnější, vý-
razně tužší, má řidší a hrubší šupiny na klobouku 
a roste především v podzimním období na paře-
zech jehličnanů. Mezi jeho blízké příbuzné patří 
i houževnatec jedlý, který u nás v přírodě neros-
te, ale pěstuje se uměle. Ten je především do-
vážen z východní Asie a prodáván pod názvem 
„shii-take“.

Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek,  
Spolek houbařů Čelákovice

S potěšením vám můžeme oznámit, že se po-
dařilo připravit i pestré letní tábory. Letos před-
stavujeme i nové zaměření – fotograficko-turis-
tické. Kompletní nabídka viz na www.aktra.cz.

Lukáš Sodomka, AKTRA.cz



16 / zpravodaj města čelákovic

volný čas / sport

16 / zpravodaj města čelákovic

téma

Tenisový klub Čelákovice 
slaví 90. výročí!

Písemné dokumenty, jako jsou zápisy ze schůzí 
a kronika, kterou založili, silně emočně působí 
na každého čtenáře.
Činnost TK se nezastavila ani za války. Mnozí 
z činovníků klubu se aktivně zapojovali do od-
bojové práce proti německým okupantům a při-
nášeli i oběti.
Léta komunistické nadvlády však přinesla zásad-
ní změny v životě společnosti, tedy i ve sportu 
a tělovýchově. Nastalo období sjednocené tělo-
výchovy, falešného budování. Tenis byl postaven 
téměř mimo zákon – byl prohlášen komunistic-
kými vůdci za buržoazní sport. Tenisové kurty 
U Bohuslavů byly zrušeny. Klub byl začleněn pod 
TJ Sokol – Kovohutě a tenis téměř zanikal.

ZAJÍMAVOSTI
n  Na dvorcích U Bohuslavů několikrát hrál 

v barvách „Tenisového klubu Českosloven-
ští důstojníci Milovice“ slavný legionářský 
brigádní generál Kutlvašr, který mimo jiné 
byl vojenským velitelem Pražského povstání 
v květnu 1945 a za „odměnu“ pak perzeku-
ován nastupujícím totalitním režimem.

n  V roce 1933 se poprvé stal dorosteneckým 
přeborníkem našeho TK „Bogan“ Mašek, 
když ve finále zvítězil nad svým bratrem 
Miroslavem (bratr Miroslav zahynul v době 
květnových událostí 1945 u železničního 
mostu).

n  Významnou sportovní událostí pro náš TK 
se stala dne 8. června 1940 sportovní ná-
vštěva budoucího profesionálního tenisty 
a vítěze Wimbledonu z r. 1954 pana Jaro-
slava Drobného.

30. až 50. léta
TK vznikl při malé slavnosti dne 6. července
1930 v prostorách dvora a zahrady U Bohu-
slavů za náměstím, kde je dnes školní hřiště.
Rodina Bohuslavů poskytla nejen pozemky, ale
celé technické a finanční zázemí rodícího se
klubu a stala se na dlouhá léta hlavním pilířem
jeho dalšího rozvoje. Klub vznikl z dobrovolníků,
kteří vytvořili sportovní kolektiv, přihlásili se do
soutěží a stali se velmi aktivním článkem spor-
tovního života města. K hlavním aktérům tehdy
patřili Miroslav Zachar (řídící učitel obecné ško-
ly), manželé Plašilovi (rodiče v současnosti nej-
staršího čestného člena TK Jiřího Plašila (*1927)
a JUDr. Otakar Petřík, velký sportovec a později
sportovní funkcionář, který byl na přelomu sto-
letí u vzniku fotbalové Sparty, ve dvacátých le-
tech prvním předsedou Čs. asociace fotbalové
a čestným členem Čs. olympijského výboru.
První utkání se uskutečnilo o týden déle (13.)
s LTK Sokol Pečky a naši vyhráli 10:9. Ke zná-
mým hráčům a postavám patřili: Dr. Emanuel
Hosperger, Bohumil Socha, Antonín Urban, Jo-
sef Čáp, Zdeněk Hrubý, Luďa Plašilová, Marké-
ta Petříková...
V této a pozdější době před válkou začínají
s tenisem i lidé, jejichž jména jsou nám velice
blízká: Bohumil Mašek (zvaný Bogan), Václav
Šimon, Karel Bohuslav st. či Josef Hanžlík.
Z 50. let pak Váša Vyskočil, Zdeněk Klingora,
Pepík Kašička a Pavel Beneš.
Je obdivuhodné, s jakou svědomitostí a peč-
livostí tito lidé dbali o to, aby po nich nepřišla
potopa, ale naopak, aby klubové problémy a je-
jich řešení se staly vzorem pro příští generace.

60. až 80. léta
Pro příznivce tenisu nastávají změny k lepšímu
až v druhé polovině 50. let, kdy tehdejší režim
organizoval různé akce – zejména akce „Z“ –
v jejichž rámci mohli dobrovolníci budovat nová
hřiště a stadiony. U nás v Čelákovicích v rámci
akce „Z“ vzniká 5, později 6 tenisových kurtů
spolu s volejbalovými a hlavním „Stadionem
Míru“ v prostoru u Labe, kde je najdete dodnes.
S výstavbou kurtů přichází starost o jejich sprá-
vu a údržbu. Obnovuje se činnost tenisového
klubu, nově již jako součást Tělovýchovné jed-
noty Spartak. Budují se závodní družstva od
mládeže až po dospělé, hrají se soutěže druž-
stev, jednotlivci se zúčastňují nejrůznějších tur-
najů od místních až po celostátní. Zázemí však
tvoří jen malá klubovna, o niž se oddíl tenisu dělí 
s volejbalem.
Po čase tak přichází zásadní rozhodnutí – pro
další rozvoj tenisu je potřeba nové, větší, funkč-
ní zázemí – započne výstavba nové klubové bu-
dovy (dokončena je v roce 1973). Následně se
TK otevírají nové možnosti v organizování turna-
jů a rozvíjení společenského života.
Hlavními osobnostmi TK i v této době byli Bo-
huslavovi, dále pak Kašičkovi, Maškovi, Pán-
kovi, Paálovi. Pilířem oddílu však byla rodina
Josefa Uhra, otce současného předsedy TK
Jaroslava Uhra (dosáhl celostátních úspěchů –
byl na dlouhou dobu ligovým hráčem, později
trenérem).
Nutné je zmínit Jiřího Filipa, původně vynikají-
cího fotbalového brankáře, později dlouholeté-
ho předsedu oddílu TK, Zdeňka Klingoru, vše-
stranného sportovce, který vedle pedagogické
kariéry dlouhá léta také zastával funkci před-
sedy oddílu TK, jehož byl i předním hráčem,
Mirka Faita, Mílu Kvapila, Láďu Pánka, Mirka
Vlčka, Rudu Rikla, Bohouše Béma, Vláďu Eise
– také předseda oddílu.
Z žen připomeňme hráčky Janu Hlavicovou,
později Komersovou, Zuzku Krajovou, nyní Va-
vrošovou, Blanku Svobodovou, nyní Větrovco-
vou, Jiřinku Poledníkovou či dlouholetou stráž-
kyni klubové kasy Zdeničku Horáčkovou.

V 70. letech přichází nová vlna hráčů i nové 
trenérské metody. V klubu nějaký čas působil 
pozdější metodik a ústřední trenér tenisového 
svazu František Zlesák, který předal pevné teni-
sové základy tehdejším juniorům – Jarda Uher, 
Vláďa Karel, Petr Tuček, Luboš Rathouský, Ota 
Kaufman. Mezi mladšími a dětmi pak Jiří Horá-
ček ml., Ladislav Paál ml., Aleš a David Riklovi.

Dne 6. července si připomíná devadesát let od svého vzniku Tenisový klub Čelákovice (dále 
jen TK). Vzhledem k současné koronavirové situaci neplánuje klub žádné oslavy, ale dovoluje 
si všem pamětníkům, zájemcům a občanům města alespoň formou příspěvku ve Zpravodaji 
připomenout historii tenisového sportu v Čelákovicích.
Náš TK a jeho členové mohou na svou historii vzpomínat a připomínat si ji s láskou a vděkem 
ke všem, kteří ji utvořili. Je to historie bohatá a stala se významnou součástí historie našeho 
města.

Areál TK byl dokončen v roce 1956. Foto: archiv 
klubu

Areál TK – trénink mladých, jaro 1982. Foto: archiv 
klubu

Areál TK po dostavbě klubovny, rok 1973. Foto: archiv 
klubu
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Do tenisu se zapojují nové rodiny, které jsou dodnes oporami TK – Sukovi, 
Šuráňovi, Koderovi, Lustigovi, Kotkovi, Götzlovi, nová generace Maško-
vých, Uhrových...
Nejvýznamnějším hráčem, kterého čelákovický TK odchoval, je David Rikl 
(*1971) – byl daviscupovým reprezentantem, profesionálním hráčem okru-
hu ATP, finalistou Wimbledonu z roku 2001 a US Open 2004 v deblu a ví-
tězem řady ATP turnajů.
K předním českým ligovým hráčům své kategorie pak z našeho TK patří 
Jiří Horáček ml., Ladislav Paál ml., Aleš Rikl, později Bára Suková a Daniel 
Lustig.

90. léta až současnost
Po roce 1989 přišly nové možnosti, ale i problémy. Zatímco minulý re-
žim si nedělal v procesu socializace starosti se soukromým vlastnictvím,
doba po sametové revoluci přinesla éru náprav křivd, přišla doba re-
stitucí majetků. Tedy změny vlastníků a pochopitelně i nových, zejména
právních problémů, které vyvolávaly pro mnoho organizací problémy exi-
stenční. Toto se dotklo i našeho TK, který se v roce 1991 osamostatnil.
Ale opět díky obětavosti a z velké části i finanční pomoci mnoha členů
klubu a podpory města Čelákovice se podařilo majetkové poměry vyře-
šit, a zajistit tak příštím generacím existenci a fungování našeho teniso-
vého klubu.
Klub se stále účastní soutěží družstev a turnajů jednotlivců. Mnoho turnajů 
také pořádá, stejně tak i kempy pro děti a mládež. Opět díky pomoci rodi-
čů a členů klubu máme možnost od roku 2016 hrát v nafukovací hale na
dvou kurtech i v zimním období.
V posledním desetiletí jsou hybnými silami TK rodiče mladých hráčů z Te-
nisové akademie, která se stále rozrůstá a již čítá přes 90 hrajících dětí,
jsou to především Fišerovi, Soukupovi, Šuráňovi, Hozmanovi, další gene-
race Uhrů, Koderů a Riklů. V rámci Akademie jsou odpovědnými trenéry
Luboš Soukup, Jirka Šuráň, Bára Suková a jsme velice rádi, že součástí
trenérského týmu je stále i pan Jiří Medonos (*1947), trenér se zkušenost-
mi i ze zahraničí, kapitán Fed Cup týmu v letech 1984–1989 a nositel oce-
nění fair play z roku 2018.

V současné době jsou nejaktivnějšími hráči mládežnických turnajů a týmo-
vých soutěží: Dominik Hozman, Vanessa Hozmanová, Štěpán Fišer, Nella 
Uhrová, Vítek Šuráň, David Červený, Sofie Bidzilia, Adéla Soukupová, Alž-
běta Válková, Alex Hendrych a Matyáš Kodera.

Areál TK – centrum mládeže s novým povrchem, jaro 2019. Foto: archiv klubu

Tenisový klub Čelákovice evidoval na konci roku 2019 celkem 237 členů – 
53 dětí do 10 let, 80 mladých do 19 let a 104 dospělých. Pevně věříme, že 
se náš Tenisový klub Čelákovice v plné svěžesti dočká i 100 let existence 
a bude i nadále platnou a silnou součástí sportovního i společenského ži-
vota v Čelákovicích.

Téma zpracoval
výbor klubu

Pohled na tenisový areál z ptačí perspektivy. Foto: Kamil Voděra

První strana kroniky. Tým mužů, tým žen a společné foto s klubovou vlajkou před prvním utkáním s podpisy hráčů (areál U Bohuslavů). Klubová vlajka se bohužel nedochovala. 
Foto: archiv klubu
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TJ Spartak Čelákovice, z. s.

Po koronavirové přestávce se rozjíždějí no-
hejbalové soutěže, byť jen zatím na nejnižších 
úrovních.
V okresním přeboru se soutěž nastartova-
la 13. 5. Bude se hrát jednokolově a C-tým 
zajížděl k prvnímu zápasu do Stratova (5:3). 
Krajský přebor, v kterém nastupuje B-tým, měl 
uzávěrku k přihlášení se do soutěže 15. 5. Bliž-
ší informace zatím nebyly k dispozici. V soutě-
žích řízených ČNS, v kterých máme zastoupe-
ní A-týmu mužů, žen a dorostu, do uzávěrky 
tohoto čísla nebylo vydáno žádné konkrétní 
vyjádření. Zatím se rozhoduje o možném star-
tu 30. 5.
Ve čtvrtek 21. 5. proběhlo přátelské utkání 
A-týmu s Čakovicemi. Zápas mohlo sledo-
vat maximálně 100 osob v 2metrových roze-
stupech. Pro ostatní bylo utkání vysíláno na 
YouTube. Toto vysílání nebylo veřejné, ale po 
zaplacení dobrovolného vstupného na trans-
parentní účet. Výtěžek byl věnován na generá-
tor ozónu pro základní školy zřizované městem 
Čelákovice.
V kádru A-týmu během zimní a jarní přestávky 
proběhly mnohé změny. Odešli Holas, Ftačník 
a Kaděra, a tak uvidíme, jak se bude týmu bez 
těchto opor dařit. Na fotografii představujeme 
širší nominaci.

Petr Flekač

Nohejbalový oddíl

sport

Nominace kádru A-týmu pro letošní sezonu. Foto: ar-
chiv oddílu

I my máme za sebou zvláštní, virově ukonče-
nou sezonu. Soutěže byly ukončeny 2–3 kola 
před koncem podle průběžných výsledků, aniž 
by se hrálo o postup či o sestup.
Áčko mužů skončilo v divizi na třetím mís-
tě. Celý rok jsme tahali čelo, nicméně série 
zdravotních problémů nás odsunula na prv-
ní nepostupové místo. Nečekali jsme takový 
výsledek a považujeme ho za veliký úspěch. 
Dobrá zpráva je, že body dodávali nejen Dvo-
řák a Iglo, ale i další hráči – Kurel, Mlejnek, 
Dražinovský, pomohli i mladí kluci z ELIZZA 
Praha. Muži B skončili v OP1 na druhém mís-
tě a stále mají teoretickou šanci na postup do 
KP2. Céčko v OP2 dohrálo na pátém místě, 
v závěru si už několikrát zahráli i někteří starší 
žáci. V OP3 jsme měli družstvo mladých (D), 
které obsadilo 9. místo, ale kluci nezklama-
li a na konci sezony už Vlček, Čech, Wolf či 
Kuba Dvořák sbírali hodně bodů. Rekreační 
hráči hrající pro radost z pohybu pak skončili 
na posledním, 12. místě. 
Druhá vlna mládeže si zahrála družstva na 
okrese Mělník a obsadila 5. místo. V dlouho-
dobých bodovacích soutěžích okresu vyhrál 
Tomáš Musil mladší žáky, Ondra Čech byl 
celkově čtvrtý. Matěj Vlček první dva turnaje 
vyhrál, další bohužel neodehrál, jinak jsme asi 
měli vítěze dva. Tomáš Musil (dvouhra) a On-
dra Čech (čtyřhra) se stali okresními přeborní-
ky, Ondra byl ještě v singlech třetí. V krajských 
BTM se nejlépe vedlo opět Vlčkovi a Čechovi. 
Z prvního náboru se ukazuje nadějně asi 5–6 

Oddíl stolního tenisu

dětí, Adam Vorasický už začal hrát i okresní 
soutěže. 
A jak dál? Jak postavíme soutěže, v tomto 
okamžiku není jasné. Tlučou se v nás herní 
ambice s větším prostorem pro účast mladých 
v okresních soutěžích, asi letos vsadíme na 
mladé. Po znovuotevření sokolovny začínáme 
trénovat, hlavně mládež, chceme přes prázdni-
ny dohnat manko. Srpen, to je soustředění dětí 
v Jaroměři, tentokrát na celých 10 dnů. V září 
pak chceme znovu doplnit stavy mládeže ná-
borem. A na konci září – přijďte se na nás podí-
vat do sokolovny!

Petr Dvořák, předseda oddílu

Měsíc bez kontaktu máme za sebou. Ti větší 
s námi stále trénují on-line, ti menší to vyzkouší 
občas. Je těžké si psát, když ještě nechodíte 
do školy. Nyní se již blíží čas, kdy se potká-
me opět přímo. Za účelem venkovních trénin-
ků nám vedení Spartaku zakoupilo zahradní 
šachovnice, splňující velikostí normy pro roze-
stup mezi hráči (2 m), a patří mu dík za rychlou 
reakci.
Druhou dobrou zprávou je nominace Lindy 
Kubíčkové (aktuálně 16. dívky republikového 
žebříčku kategorie D10) na Mistrovství Evro-
py konané on-line. Na volná místa ve svých 
kategoriích nastoupili i další členové našeho 
klubu, jmenovitě Tomáš Sedmihradský, Bru-
no Topenčík, Antonín Pešek a Adam Mrázek. 
O výsledcích vás budeme informovat v prázd-
ninovém čísle.

Šachový oddíl

Trénink na velkých šachovnicích. Foto: archiv oddílu

Pro větší motivaci vytvořila dvojice Zbyněk 
Jankovský (TJ Spartak Čelákovice) a Braňko 
Husárik (Joly Lysá nad Labem) turnajový klub 
na internetu. Zde se začali utkávat naši svě-
řenci. Vysoká úroveň se potvrdila již v prvním 
turnaji, kdy proti sobě nastoupili medailistka 
z MČ a hned 4 medailisté z krajských přeborů. 
Do této konkurence se nebojácně pustili naši 
nováčkové a nevedli si vůbec špatně. Nejmenší 
z nich (Jonáš Fadrný) vybojoval 2,5 bodu z 5, 
a to ještě nechodí do školy. Velká gratulace.
Václav Mácha svědomitě pokračuje v organi-
zování internetových turnajů, a udržuje tak for-
mu dospělé části před očekávanou dohrávkou 
soutěží.

Peter Janda

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

Městský bazén
Městský bazén Čelákovice je po 72 dnech nu-
cené odstávky od 25. května otevřen v mimo-
řádném režimu. S ohledem na zákaz dopoled-
ního plaveckého výcviku pro základní školy, 
vydaný MŠMT, se Čelákovická sportovní roz-
hodla v nevídané míře rozšířit otevírací dobu pro 
veřejnost. Ranní plavání v pondělí, středu a pá-
tek je prodlouženo na celé dopoledne a rozšíře-
no bylo odpolední i večerní plavání. Snažíme se 
tak rodičům dětí, které již do prázdnin nepůjdou 
do školy, nabídnout maximální možné vyžití 
a nezapomínáme ani na dospělé kondiční plav-
ce. V neposlední řadě chceme co nejvíce snížit 
bezmála dvoumilionovou ztrátu, kterou nám 
koronavirus v prvním pololetí způsobil. Z tohoto 
důvodu bude Městský bazén otevřen po celou 
dobu letních prázdnin, kdy budeme i historicky 
poprvé na všechny červencové a srpnové ter-
míny nabízet sportovně-plavecký příměstský 
tábor.

Petr Bambas, ředitel

OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST
ČERVEN 2020

po 6.15–11.30 – 18.00–21.30
út – – 16.00–21.30

(17.15–19.15 pronájem 1x dráha)
st 6.15–11.30 13.00–15.00 19.00–21.30
čt 7.30–11.30 – –
pá 6.15–11.30 13.00–15.00 17.00–21.30
so – 11.00–13.00 16.00–21.00

(9.00–11.00 senioři/ZTP)
ne – 11.00–13.00 16.00–21.00

(9.00–11.00 senioři)

Pozn.: V průběhu otevírací doby pro veřejnost může být 
kdykoli jedna plavecká dráha vyhrazena k jiným účelům.
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OCR Čelákovice

Síla. Foto: archiv OCR Čelákovice

V době koronaviru
Duben, stejně jako pro většinu, ani pro nás nebyl 
úplně šťastným měsícem. Vyhlášení nouzového 
stavu a zákaz shromažďování nám přerušily 
neuvěřitelně dlouhou šňůru každotýdenních tré-
ninků táhnoucí se od samotného založení naší 
skupiny v roce 2015. Čas jsme ale využili pro 
plánování a přípravy dalších aktivit, a je se tak 
na co těšit! Zároveň jsme připravili řadu výzev, 
které mohly zpříjemnit dlouhé období karanté-
ny. Bylo skvělé vidět týmového ducha, i když 
dočasně jen pomocí fotek a videí. Nicméně o to 
radostnější byl návrat k tréninkům v průběhu 
května, byť ještě s omezeními.

Honza Pfeffer, OCR Čelákovice

Co bude dál? Otázka, na kterou hledá odpověď 
každý. My se zaměříme na problémy kolem fot-
balu. Pokud jde o profesionální soutěže, tam je 
celkem jasno a vše potvrdilo grémium zástup-
ců mužstev I. a II. ligy. I když z počátku zdaleka 
nebyli jednotní, tak po delším jednání dospěli 
k dohodě a liga bude dohrána v plném rozsahu, 
i když bez diváků. Na úrovni kraje „dorazilo“ zá-
sadní rozhodnutí 11. 5., a to přineslo pro Union 
možnost plného tréninku, případně sehrání pří-
pravného zápasu s maximální účastí 100 osob. 
Pochopitelně při dodržení hygienických podmí-
nek a odpovídající desinfekce včetně tréninko-
vých pomůcek. Trenér Skuhravý pozval hráče 
na trénink 13. 5. Účast byla dobrá, hráči byli 
natěšeni a do konce května se scházeli jednou 
týdně. Nikdo nový se zatím neobjevil, i když je 
možné, že by se tak mohlo stát. Neoficiálně 
se proslýchá, že některá mužstva se přihlásí 
do nižších soutěží a budou zeštíhlovat kádr. 
Do losování soutěží je ještě hodně času, a tak 
je možná řada změn. Vedení mužstva dostalo 
několik nabídek k přátelským zápasům, a tak 
se uvidí, jak trenér nabídku využije. Stejně jako 
A-mužstvo zahájil přípravu i trenér Kujal s do-
rostem, který v nedohraném ročníku atakoval
postup do divizní soutěže. Vzhledem k tomu,
že kádr dorostu opustí jen dva hráči, je naděje,
že i v příštím ročníku může dorost pomýšlet na
nejvyšší metu. I vedení dorostu využije několik
nabídek k přípravným zápasům. Uvolnění ka-
rantény využijí i mužstva žáků k přípravě.
Fotbalové aktuality jsou téměř nulové, a tak
vám nechám nahlédnout do historie Unionu
z doby divizní. Byl podzim 2010 a na pozici
hrajícího trenéra přichází bývalý reprezentač-
ní útočník Vráťa Lokvenc. Na svém kontě měl
účast na Mistrovství světa 2006, dvě účasti na
evropském šampionátu 2000 a 2004, celko-
vě 74 startů za reprezentaci a 14 vstřelených
branek. Ve své kariéře prošel několika kluby

– Spartou Praha, se kterou získal pět mistrov-
ských titulů, ze zahraničních pak v Kaisers- 
lauternu, Salzburgu, Bochumi a končil v Ingol-
stadtu 2009.
Za Union poprvé nastoupil k utkání v Děčíně
a během jedné a půl sezony odehrál 17 zápa-
sů, ve kterých vstřelil 4 branky. Není to zrovna
moc, ale jako skaut Salzburgu musel hodně
cestovat, proto nemohl několik zápasů ode-
hrát. Přestože v Unionu nesehrál mnoho zá-
pasů, patří k významným hráčům v éře klubu.
Příští rok bude rokem 100. výročí založení fotbalu 
v Čelákovicích. Vedení klubu má v plánu uspořá-
dat ve spolupráci s Městským muzeem v Čeláko-
vicích výstavu trofejí a dokumentů. Tímto se ob-
racím na příznivce kopané s žádostí o zapůjčení
předmětů spojených s fotbalem (fotografie, pla-
káty, dresy, písemnosti aj.). Kontakt viz webové
stránky: sk-union-celakovice.webnode.cz.

Milan Šikl

Vratislav Lokvenc v souboji o míč v zápase SK UNI-
ON–PŘEDNÍ KOPANINA z jara 2012, což byl i poslední 
zápas za Union. Foto: archiv M. Šikla

SK UNION – FOTBALOVÁ 
PAUZA KONČÍ?

Pokračování ze str. 15

individuální přístup. Kapacita omezena, již nyní 
přijímáme přihlášky dětí. Bližší info tel.: 608 
311 333, e-mail: routa-detskyklub@seznam.cz.

Vzdělávací projekt ReStartuj kariéru 
s ROUTOU!
Přihlašování do všech plánovaných aktivit po-
kračuje, registrace i bez nutnosti osobního se-
tkání. Zajistěte si svou účast již nyní, kapacita 
projektu je omezena. Restart klub – pro úspěšný 
návrat do zaměstnání či nový start po MD/RD; 
Manažerská akademie pro ženy – rozvoj mana-
žerských dovedností a podpora žen ve vedou-
cích pozicích; praktické kurzy firemní angličtiny 
a moderní počítačové kurzy; individuální karié-
rové a právní poradenství. Doprovodné hlídání 
dětí. Denní, víkendové i večerní kurzy. Aktivity 
projektu jsou zdarma, určené pro rodiče dětí do 
15 let (na MD/RD či v zaměstnání), osoby peču-
jící, nezaměstnané. Přihlášky a informace Mar-
kéta Javorská, tel.: 608 723 465, e-mail: restart.
routa@gmail.com, www.restartujkarieru.cz. 

Plavecké kurzy, obnovíme od 10. 9. 2020.

Angličtina a němčina, opět v prezenční for-
mě, RC Routa, přihlášky na další školní rok 
2020/2021 na www.rc-routa.cz. Bližší info na 
tel.: 721 355 798.

Dětský klub ROUTA – jsme 
tu pro vás a vaše děti

I ve školním roce 2020/2021 bude provoz Dět-
ského klubu ROUTA pokračovat. Od pondělí do 
pátku, případně ve vybraných dnech, zcela zdar-
ma nabízíme péči o školáky a školačky. Náš ko-
lektiv bude od září připraven postarat se o děti, 
které navštěvují první stupeň ZŠ v Čelákovicích 
a jejichž rodiče potřebují sladit pracovní rytmus 
s péčí o ně. Dětský klub je specifický svou pro-
dlouženou otevírací dobou, v pracovním týdnu 
máme otevřeno vždy od 12.00 do 19.00 hod. Na-
víc v rámci služby Doprovod vyzvedneme děti po 
vyučování nebo obědě a převedeme je do Klubu. 
Rodiče mohou využít i speciální službu, kterou je 
doprovod dítěte na další mimoškolní aktivitu.
Program klubu přizpůsobujeme potřebám dětí 
i rodičů. Pokud je to jen trošku možné, děti tráví 
čas venku na zahradě – k dispozici máme uza-
vřenou zahradu s několika sportovními prvky. 
S dětmi se podle možností snažíme zvládnout 
domácí přípravu, případně pomoci s domácími 
úkoly. Nudu vyháníme některou z našich zá-
sob společenských her, a kdo chce, může se 
zabavit výtvarnou činností (klubový materiál je 
bezplatný). Pro veliký zájem dětí připravujeme 
pro ně každý den pestré svačinky. Klub fungu-
je jako pravé útočiště – stalo se několikrát, že 
„našemu“ dítěti ujel autobus, zrušili mu kroužek 
nebo se jednoduše doma bálo – nejsnadnějším 
řešením bylo zazvonit na zvonek klubu.
Měli byste zájem o služby Dětského klubu ROU-
TA? Přijďte se k nám podívat, rádi vás uvidíme. 
Další informace získáte prostřednictvím e-mailu: 
routa-detskyklub@seznam.cz, kde si také mů-
žete domluvit prohlídku. Přihlášky dětí na školní 
rok 2020/2021 přijímáme od 1. června.

Helena Jandurová

str. 34 prosinec 2016

INZERCE

INZERCE Uzávěrka č. 1/2017 je 12. 12. 2016! Cena inzerce: řádkové 20 Kč/1 cm2 + 21 % DPH, plošné 28 Kč/1 cm2 + 21 % DPH. Min. celková cena však 200 Kč + 21 % DPH.
Zvýhodněná inzerce: Celá strana -20 %, polovina strany -10 %, nebo opakovaná: čtvrtletí (1x 100 %; 2x -20 %), pololetí (1x 100 %; 5x -30%), rok (1x 100%; 11x -40 %).

• Koupíme zahradu v Čelákovicích nad 200 m2. 
Tel.: 603 364 486, e-mail: virtova@virtova.cz.
• Koupím garáž v Čelákovicích. Vím, že se cena 
pohybuje nad 200 000 Kč. Tel.: 702 407 165.
• Provedu kompletní profesionální úklid va-
šeho domu, bytu či firmy. Pracuji s vlastními 
prostředky a diskrétně. Tel.: 605 288 370. Vaše 
hospodyně v akci.
• Ivona Peterková – Domácí zdravotní péče, 
poskytujeme komplexní péči o nepohyblivé-
ho klienta, odběry biolog. materiálu, ošetření 
kožních defektů a další. Tel.: 731 147 686, 
e-mail: ivi.peterkova@seznam.cz, www.
zdravotnipece-ivi.cz.
• Salón Martina: Pedikúra – 230 Kč, senioři
180 Kč (možnost i do domu), tel.: 702 429 238. 
Kadeřnictví tel.: 606 120 482. Modeláž akryl. neh-
tů tel.: 602 126 512. Masáže tel.: 776 564 168. 
Půjčovna společenských a svatebních šatů
(půjčovné 500–4 500 Kč) tel.: 606 120 482. Starý
Vestec 5, www.martina-salon.cz.
• Pronajmu dlouhodobě řadovou garáž v ulici 
J. Zeyera, Čelákovice. Tel.: 607 576 017.
• Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 v  Nehviz-
dech. Parkování v  uzamčeném objektu s  ka-
mer. systémem, wi-fi, TV. Cena 8 500 Kč/měs. 
Tel.: 775 219 671.
• Nabízím pronájem zařízené kanceláře (Ma-
sarykova ulice, Čelákovice) při společném uží-
vání. Cena dle dohody. Více informací na  tel.: 
603 851 196 nebo e-mailu: info@vittop.cz. 
• Funny dance – tanec a cvičení pro každého! 
Přijď si zatancovat na hity, které Ti zvednou ná-
ladu! Lehké choreografie na zábavné písničky, 
osvědčené cviky a pohodový přístup! Tělocvič-
na u bazénu, každý čtvrtek v 19.00 hod., cena 
60 Kč. Věkově neomezeno! Začínáme 12. 1. 
2017. Info a rezervace: funnydance.celakovi-
ce@gmail.com.
• Pronajmu byt 2+1 v  Čelákovicích. Tel.: 
777 676 201.
• Nabízím k pronájmu byt 2+kk, 50 m2 v centru 
Čelákovic. Volný od ledna 2017, nájemné činí 
6 500 Kč/měs. + poplatky dle spotřeby. V bytě 
se nekouří, další informace na tel.: 774 142 904.
• Prodám byt 3+1 s garáží v Čelákovicích, uli-
ce Na Stráni, cena k  jednání 3,1 mil. Kč. Tel.: 
775 312 834 po 17.00 hod.
• Prodám domek ve středu města, odhadní 
cena 3 200 000 Kč. Možnost dohody. Bez RK. 
Tel.: 604 772 940
• Hledáme pečlivou paní na pravidelný a dlou-
hodobý úklid velkého domu v  Jiřině. Uvítáme 
spolehlivou, pečlivou paní, která je časově fle-
xibilní. Součástí úklidu je žehlení prádla. Pre-
ferujeme dlouhodobou spolupráci. Ozvěte se 
prosím na tel.: 773 970 779.
• Přijmeme prodavačku do  našeho kolektivu 
do  prodejny v  Horních Počernicích na  prodej 
pekařských výrobků a lahůdek. Ranní – odpo-
lední směna. Nástupní plat 12  000,- čistého. 
Pekařství Moravec, tel.: 605 858 198.
• Prosíme o pomoc. Hledá se kastrovaný ko-
cour rezavo-bílé barvy. Byl naposledy viděn 
v pátek 4. 11. v Havlíčkově ulici v Čelákovicích. 
Má černý obojek s  částí kovového uzávěru 
na adresu, zbytek ztratil. Prosíme o informace 
na tel.: 604 785 989. Všem moc děkujeme.

Dentální hygiena
v Kozovazech nabízí bělení zubů,

pískování pigmentací, léčbu
parodontózy, odstranění

zubního kamene.

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

tel.: 326 710 708.

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

Naložíme a odvezeme cokoliv.
Stěhování.

Telefon: 773 484 056

PRONAJMU CHALUPU 
V KRKONOŠÍCH

http://chalupanahorach.webnode.cz

12_2016_ZMC.indd   34 28.11.2016   16:23:47




