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Nová ředitelka Pečovatelské služby str. 3
Rada města jmenovala s účinností od 1. červen-
ce novou ředitelkou Pečovatelské služby, která 
je jednou ze třinácti příspěvkových organizací 
zřízených městem Čelákovice, paní Lucii Muc-
kovou.

Prázdninový rozhovor str. 5
Členka redakční rady Zpravodaje a zastupitelka 
Jindra Chourová položila dotazy starostovi Jo-
sefu Pátkovi a místostarostům Petru Studničko-
vi a Miroslavu Opovi v již tradičním prázdnino-
vém rozhovoru s vedením města.

Téma měsíce: Městská sportoviště str. 10–11
Miroslav Opa, místostarosta, do jehož gesce 
spadá agenda sportu, a Petr Bambas, ředitel 
Čelákovické sportovní, zpracovali červencové 
téma Zpravodaje zaměřené na městská sporto-
viště na území Čelákovic. V textu naleznete řadu 
zajímavých informací.

Poděkování spolku Basketbal 
Čelákovice str. 16
Trenérka mini přípravky basketbalu Sabina 
Karlová Hořejší děkuje malým sportovcům 
i rodičům za jejich přízeň, ale i za zvládnutí 
období pandemie, kdy žádné tréninky nepro-
bíhaly.
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ČELÁKOVICE 2040 – SHRNUTÍ 
DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

V květnu probíhala betonáž pilot pro jednotlivé opěry na březích i v řece pro provizorní most přes Labe, v červnu byla realizována betonáž základů podpěr provizorního mostu 
na obou březích i v řece. Foto: -dv-

Město Čelákovice je spolu s Broumovem, Marián-
skými Lázněmi, Moravskými Budějovicemi a Slavi-
čínem zapojeno do řešení projektu „Predikce bu-
doucích výzev sídel do 15 000 obyvatel a foresight 
souvisejících trendů“, který podpořila Technologic-
ká agentura ČR. Od prosince 2019 do května 2020 
probíhalo v těchto městech dotazníkové šetření. 
V Čelákovicích vyplnilo v únoru a březnu 2020 tiš-
těnou a elektronickou verzi dotazníku celkem 252 
osob starších 15 let a 216 žáků základních škol  
(8. a 9. třída) a středních škol. A jaké jsou ve struč-
nosti výsledky za Čelákovice?
Téměř 77 % dotazovaných konstatovalo, že zde 
bydlí rádi, 72 % osob se město a jeho okolí líbí. 
Celkem 56 % respondentů by si naše město vy-
bralo pro život jednoznačně znovu, pokud by se 
rozhodovali, kde budou žít. Dalších 31 % zaškrtlo 
odpověď spíše ano. Zároveň 70 % responden-
tů vůbec neuvažuje o tom, že by se odstěhovalo. 
Jako důvod pro stěhování byly zmiňovány nejčas-
těji rodinné důvody (12 %) a lepší životní prostředí 
(12,5 %).
Velmi pozitivně byla hodnocena základní vybave-
nost města a dostupnost mateřských a základních 
škol, nejlépe pak informovanost o dění ve městě 
(82 %) a svoz a likvidace odpadů (77 %). Občané 

doporučují nejvíce investovat do dopravní infra-
struktury a kvality životního prostředí. Mladí lidé 
(žáci, studenti) doporučují zaměřit se jednoznačně 
na bezpečnost ve městě (63 %) a na kvalitu život-
ního prostředí (59 %), následně na sociální péči 
(53 %) a sport (52 %). Image města je nejčastěji 
spjata s pojmy Labe, Polabí, domov, hezké okolí 
a dostupnost Prahy. U mládeže se vyskytují nej-
častěji asociace domov a drogy. 
Ze silných stránek je zmiňována dopravní dostup-
nost města a blízkost Prahy, mezi slabými strán-
kami dominovaly drogy a parkovací možnosti. 
Největší investiční potřeby města jsou shledávány 
v oblasti možností pro parkování a rozvoje sporto-
višť včetně sportovní haly. Mládež považuje za nej-
důležitější výstavbu skateparku a rozvoj školství.
Ke zvýšení bezpečnosti ve městě navrhují respon-
denti více městských strážníků v ulicích, zlepše-
ní funkčnosti kamerového systému, aktivní práci 
s drogově závislými a znepříjemnění pobytu těmto 
osobám v centru města a zrušení ubytoven.
Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili do dotaz-
níkového šetření! Řada podnětů a odpovědí je pro 
nás další inspirací v práci pro občany města.

Josef Pátek, starosta,
Petr Studnička, místostarosta I



2 / zpravodaj města čelákovic

volný čas / sportzprávy z radnice / informace

ZPRAVODAJ MĚSTA ČELÁKOVIC. Ročník 42 (rok 2020), číslo 7. Periodický tisk územního samosprávného celku vydává město Čelákovice, vychází 11x nebo 12x ročně, www.celakovice.cz,  
IČO 240117, DIČ CZ00240117, v nákladu 6 100 kusů. Zajišťuje Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, odbor školství, informací a kultury. Adresa redakce: Městský úřad Čelákovice,  
náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice, Dagmar Vitáčková – redakce, tel.: 326 929 110, fax: 326 991 237, e-mail: zpravodaj@celakovice.cz. Redakční rada: Petr Studnička – předseda, Jindra Chou-
rová, Roman Štěrba, Vladislav Švestka, Ivan Vaňousek, Jan Volín, Andrea Wolfová. Příspěvky v doporučeném rozsahu cca 1 500 znaků zasílejte na adresu redakce, vždy do 15. dne v měsíci, není-li 
na stránkách ZMČ uvedeno jinak. Redakční rada si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků, případně jejich neotištění. Archiv vydaných čísel bez inzerce ve formátu pdf –  
www.celakovice.cz, oddíl Informace, sekce Zpravodaj. Tiskne: Iva Vodáková – Durabo, Na Stráni 1301, 250 88 Čelákovice, IČO 12229385, www.durabo.cz. Tiskárna neodpovídá za kvalitu reprodukcí 
nekvalitních fotografií a předloh. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky – MK ČR E 12704. Vyšlo dne 1. 7. 2020 v Čelákovicích.  POZOR! Uzávěrka pro číslo 8/2020 je 15. 7. 2020.

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.

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

Hezké léto všem!

Toto vydání Zpravodaje se vám dostává do 
rukou na začátku července. Žákům, studen-
tům, učitelům i nepedagogickým pracovníkům 
začaly prázdniny, byť byl průběh školního roku 
2019/2020 významně ovlivněn pandemií CO-
VID-19 způsobené šířením koronaviru SARS-
-CoV-2. Jsem rád, že všechny mateřské školy 
zřízené městem Čelákovice zabezpečí letos 
svůj provoz i v letním období. Změny se do-
týkají významně i pořádání letních dětských 
táborů. S ohledem na hygienické požadavky 
bude většina letošních táborů příměstských, 
přímo za město se na jejich organizaci podílí 
především Městský dům dětí a mládeže, dále 
pak Čelákovická sportovní. 
Věřme, že 1. září 2020 zahájíme nový školní rok 
2020/2021 bez významnějších omezení a bu-
deme moci přivítat prvňáčky ve „velké“ škole, 
stejně tak bude výuka zahájena ve zcela nově 
dokončené budově Základní školy v Kostelní 
ulici. Prostorově se bezpochyby uleví i objektu 
Základní školy v ulici J. A. Komenského.
V těchto dnech mi ale dovolte, abych všem 
popřál krásné prázdniny a příjemně stráve-
nou dovolenou. Věřím, že ti, kteří budou moci 
cestovat, stráví alespoň část své dovolené 
i v tuzemsku, aby podpořili českou ekonomiku 
a místní podnikatele nejen v cestovním ruchu.
Dopad pandemie COVID-19 se významně 
projevuje v rozpočtu města a v jeho hospoda-
ření. Vedle omezení investic se úspory týkají 
i provozních výdajů, nevyhnuly se ani Zastu-
pitelstvu města ani Městskému úřadu ani pří-
spěvkovým organizacím, které město zřizuje. 
Očekávaný propad příjmů odhadujeme v roce 
2020 ve výši 50 mil. Kč, a to je opravdu vysoká 
částka. Prioritou je dokončit realizované inves-
tice, především dostavbu Kamenky, kanalizaci 
ve vnitřní části Záluží a postupnou obnovu sta-
ré zástavby Jiřiny. Při posuzování investic mají 
jednoznačnou přednost ty, na které se podaři-
lo získat dotační prostředky. 
Po více než čtvrt roce ukončil činnost Krizo-
vý štáb města Čelákovic a výdaje rozpočtu 
města na boj s koronavirem byly vyčísleny 
v částce 991,1 tis. Kč. Doufáme, že alespoň 
část těchto peněz se nám podaří získat zpět 
do rozpočtu města díky Fondu solidarity EU. 
Letošní léto bude přece jenom jiné. Zcela mi-
nimalizována je organizace hromadných spo-
lečenských akcí městem a jeho příspěvkovými 
organizacemi. Věříme, že na podzim už bude 
situace jednodušší a začneme se společně 
opět osobně na těchto oblíbených akcích po-
tkávat.
Přeji všem krásné léto prožité ve zdraví!

Petr Studnička, místostarosta I

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET

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

SEPARUJTE TYTO
PLASTY A NÁPOJOVÉ

KARTONY VE ŽLUTÝCH
KONTEJNERECH NA PET

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

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

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

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

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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Jak sama uvádí, jejím životním smyslem je sna-
žit se pomáhat různým sociálním skupinám 
i jednotlivcům nejen v nepříznivé životní situaci, 
ale i přihlížet k individuálním potřebám každého 
jedince, aby každý člověk mohl žít kvalitním pl-
nohodnotným životem. 
Do výběrového řízení se přihlásilo celkem osm 
uchazečů, z toho šest žen a dva muži. V násle-
dujícím rozhovoru vám nově jmenovanou paní 
ředitelku, která se své funkce ujala s účinností 
od 1. července, blíže představujeme.

Proč jste se rozhodla přihlásit se do výbě-
rového řízení na obsazení vedoucí pracovní 
pozice ředitelky Pečovatelské služby Čelá-
kovice?
LM: „Rozhodla jsem se přihlásit do výběrového 
řízení na obsazení vedoucí pracovní pozice ředi-
telky Pečovatelské služby Čelákovice z důvodu 
zájmu o tuto pozici. Hlavním důvodem byl můj 
zájem pracovat v sociální oblasti.“
Máte zkušenosti s řízením příspěvkové orga-
nizace či s agendou sociálních služeb?
LM: „Přímé zkušenosti s vedením příspěvkové 
organizace nemám, ale věřím, že budu moci vy-
užít své dosavadní zkušenosti s organizací a ří-
zením činnosti (provozu) mateřské školy.“ 
Plánujete změny v činnostech, které zabez-
pečuje čelákovická Pečovatelská služba?
LM: „Myslím si, že činnost a služby Pečovatel-
ské služby Čelákovice jsou nastaveny na dobré 
úrovni, kterou bych chtěla zachovat. Mým hlav-
ním úkolem je nyní seznámit se více s prostře-
dím Pečovatelské služby a zajistit především její 
činnost. Určité vize do budoucnosti mám, proto-
že vždy je co zlepšovat a zkvalitňovat. Dle mého 
názoru by se změny ve fungování měly realizovat 
postupně a měly by vést ke zlepšení stávajícího 
stavu.“
Jak vnímáte dopad pandemie COVID-19 na 
život seniorů a znevýhodněných osob?
LM: „Z hlediska dopadu pandemie vnímám prá-

Do funkce ředitelky čelákovické Pečovatelské služby 
jmenovali radní Lucii Muckovou

Lucie Mucková (LM) se narodila v Kutné Hoře a v současné době žije v nedalekých Jirnech. 
Vystudovala na vyšší odborné škole obor Sociální práce a na vysoké škole obor Speciální 
pedagogika – vychovatelství. Ve své dosavadní profesní kariéře působila v oblasti školství 
jako pedagog, zástupkyně ředitelky a zastupující ředitelka v mateřské škole. Působila jak ve 
veřejném, tak v soukromém sektoru.

vě seniory a další sociálně či zdravotně znevý-
hodněné osoby například kvůli vysokému věku 
a dalším nemocem, které jsou typické v procesu 
stárnutí, jako jednu z nejvíce ohrožených skupin 
obyvatel nemocí COVID-19. Právě senioři a dal-
ší sociálně či zdravotně znevýhodněné osoby 
procházeli náročným obdobím, a to nejen kvůli 
izolaci, kdy byli odtrženi od svých rodin a dalších 
sociálních kontaktů. Lidé v pokročilém věku či 
jinak znevýhodněné osoby jsou často zranitel-
ní a křehcí, potřebují asistenci s každodenními 
činnostmi, jsou odkázáni na pomoc ostatních. 
Dopad pandemie dle mého názoru zasáhl ne-
gativně celou populaci včetně ostatních znevý-
hodněných obyvatel ve všech oblastech života, 
především v oblasti citové i sociální, které mají 
významný vliv na zdraví člověka a jeho fungování 
v běžném životě.“ 
Považujete za vhodnou výstavbu nového Do-
mova pro seniory na území města Čelákovic?
LM: „Ano, považuji. Z hlediska budoucího roz-
voje města je nutné věnovat pozornost stárnoucí 
populaci. Počet lidí dosahujících seniorské-
ho věku stoupá.  Potřeby seniorů a nároky na 
průběh dalšího života se u jednotlivých seniorů 
velmi liší. Jako nejdůležitější snaha se prokazuje 
schopnost udržení aktivního života po co nej-
delší dobu. Domov pro seniory je sociální služ-
ba s komplexní péčí založenou na moderních 
terapeutických postupech. Zahrnuje nepřetr-
žité sociální a zdravotní služby, lékařský dozor, 
stravování a rozmanité volnočasové aktivity. 
Tato služba je určená lidem, kteří ze zdravotních 
důvodů již nemohou zůstat doma a potřebují 
odbornou péči. Jedním z důležitých úkolů spo-
lečnosti je umožnit stárnoucím spoluobčanům 
naplnění vědomí smysluplnosti svého života.“

Děkuji za odpovědi na položené otázky 
a přeji vám mnoho úspěchů ve vaší funkci!

Petr Studnička, předseda redakční rady 
Zpravodaje

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/dů-
chodce/první pes, 150 Kč/důchodce/další pes.
Poplatek byl 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

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.

Nová elektronická úřední deska města. Foto: -dv-
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o čem jednali radní města

ZŠ Kostelní
Rada města rozhodla o výběru pro město nej-
vhodnějších nabídek na plnění nadlimitních ve-
řejných zakázek a schválila uzavření příslušných 
smluv, a to na dodávky interiérového vybavení 
nové dostavby ZŠ v Kostelní ulici:
n  část 1 – dodávka nábytku, v ceně 

4 705 432,27 Kč včetně DPH s INTERDEKOR 
HP, s. r. o.;

n  část 2 – dodávka techniky a vybavení, v ceně 
3 048 373,57 Kč včetně DPH s Compo Inte-
riéry, s. r. o.

Hala BIOS
Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo mezi 
městem Čelákovice a DUOS, s. r. o., jako zhoto-
vitelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem „Čelákovice – rekonstrukce vzducho-
techniky a úprava strojovny sportovní haly BIOS“ 
v celkové ceně 588 400,01 Kč včetně DPH.

Finanční záležitosti
Rada města schválila rozpočtové opatření – 
změnu rozpočtu města Čelákovic 2020 č. 5, 
účetní závěrky za rok 2019 třinácti příspěvko-
vým organizacím města a vzala na vědomí pře-
suny mezi položkami v rámci paragrafu 5213, 
6112 a 6171 rozpisu rozpočtu města 2020 pro-
vedené k 30. 4. 2020.
Dále doporučila Zastupitelstvu města vyjádřit 
souhlas s celoročním hospodařením města Čelá-
kovic za rok 2019, a to bez výhrad, schválit účet-
ní závěrku města Čelákovic za rok 2019 a výsle-
dek hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 
69 560 975,78 Kč převést na účet výsledků hos-
podaření předcházejících účetních období.

Obnova ČOV
Radní schválili zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu na služby s názvem „Čelákovice – ČOV 
– obnova pojezdů dosazovacích nádrží“ po-
stupem dle čl. 3 odst. 1 Směrnice č. I/11/2018 
k zadání veřejných zakázek malého rozsahu 
akciové společnosti 1. SčV a zároveň schvá-
lili uzavření a text příslušné smlouvy v celkové 
ceně 717 602,60 Kč včetně DPH.

Koncepce mobility
Rada města schválila uzavření a text příkazní 
smlouvy mezi městem Čelákovice a Smart-
Plan, s. r. o., jako zhotovitelem na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „Manage-
ment projektu – koncepce mobility města Čelá-
kovic“ v celkové ceně 363 000 Kč včetně DPH.

Obnova vodovodního řadu v Záluží
Radní schválili zadání veřejné zakázky malého roz-
sahu na stavební práce s názvem „Obnova vodo-
vodního řadu v Záluží“ postupem dle čl. 3 odst. 1 
Směrnice č. I/11/2018 k zadání veřejných zakázek 
malého rozsahu akciové společnosti 1. SčV a zá-
roveň schválili uzavření a text příslušné smlouvy 
v celkové ceně 919 452,99 Kč včetně DPH.

Komise a pracovní skupina
Rada města zrušila k 31. 5. 2020 komise pro re-
vitalizaci Městského stadionu Čelákovice a pro 
výstavbu sportovní haly Čelákovice a poděko-
vala předsedům a členům za jejich činnost.
Následně zřídila s účinností od 1. 6. 2020 pra-
covní skupinu radního Martina Bajera pro výstav-
bu sportovní haly Čelákovice ve složení: Martin 
Bajer (předseda), členové – Ondřej Bouška, Jan 
Prokůpek, Marek Skalický, Martin Spilka, Micha-
ela Uhrová, Radim Vysloužil, Václav Tichý, Petr 
Bambas, Aleš Kužílek a Michal Novotný.
Dále Rada města určila tajemnicí komise bytové 
a sociální, pro záležitosti sociální, Janu Prchalo-
vou, referentku odboru pro občanské záležitos-
ti, s účinností od 10. 6. 2020 a vzala na vědomí 
rezignaci ze dne 1. 6. 2020 Václavy Snítilé na 
pozici členky této komise.

Ředitelka Pečovatelské služby
Rada města s účinností od 1. 7. 2020 jmenovala do 
funkce ředitelky příspěvkové organizace zřizované 
městem Čelákovice: Pečovatelská služba Čeláko-
vice, příspěvková organizace, Lucii Muckovou.

Prodej nákladního vozidla
Radní schválili záměr na prodej nákladního vo-
zidla značky TATRA CAS 32 za minimální kupní 
cenu 1 494 800 Kč včetně DPH.

Prodej obecních bytů v Milovicích
Rada města schválila v souladu s pravidly po-
stupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 
Čelákovice v obci Milovice vymezených v do-
mech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, 
jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový 
prostor, celkem 96 záměrů na prodej bytových 
jednotek za minimální částky – tyto byly zveřej-
něny na úřední desce města Čelákovic.

Právní služby
Rada města schválila uzavření a text smlou-
vy mezi městem Čelákovice a Kubík Partners  
advokátní kancelář, s. r. o., jako zhotovitelem 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s ná-
zvem „Čelákovice – poskytování právních služeb“ 
v celkové ceně 2 178 Kč včetně DPH za 1 hodinu.

Komunikace v Přístavní ulici
Rada města schválila zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu na služby s názvem „Čelákovi-
ce – zpracování PD – rekonstrukce komunikace 
v ulici Přístavní“ postupem dle čl. 3 odst. 1 Směr-
nice č. I/11/2018 k zadání veřejných zakázek ma-
lého rozsahu a následně schválila uzavření a text 
smlouvy o dílo mezi městem Čelákovice a Pro-
ject ISA, s. r. o., jako zhotovitelem na její plnění 
v celkové ceně 326 095 Kč včetně DPH.

Výběr z usnesení RM č. 14–18/2020.
-dv-

výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

Úředník – referent/ka odboru sta-
vebního úřadu MěÚ Čelákovice

Pracovní poměr: na dobu neurčitou (možno 
i zpočátku na zkrácený úvazek).

Místo výkonu práce: Městský úřad Čelákovice.

Platové zařazení: 9. platová třída dle NV 
č. 222/2010 Sb. a 341/2017 Sb., v plat. znění, 
nebo 10. platová třída v případě doložení osvěd-
čení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti 
při územním rozhodování a při rozhodování na 
úseku stavebního řádu a vyvlastnění.

Termín nástupu: ihned nebo dohodou.

Předpoklady:
n  stanovené § 4 zákona 312/2002 Sb., („zákon 

o úřednících“).

Kvalifikační předpoklady:
n  vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví 

nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou 
v oboru stavebnictví;

n  vysokoškolské vzdělání v bakalářském stu-
dijním programu v oboru stavebním nebo 
vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnic-
tví.

Výhodou při výběrovém řízení je:
n praxe v oboru stavebnictví;
n  znalost zákona o územním plánování a sta-

vebním řádu (stavební zákon);
n řidičský průkaz sk. B.

Další požadované dovednosti a schopnosti:
n  uživatelská znalost MS Office + pozitivní 

vztah k PC;
n spolehlivost;
n pečlivost a příjemné vystupování.

Charakteristika vykonávané práce:
n výkon agendy stavebního úřadu – 9. třída;
n výkon stavebního úřadu – 10. třída.

Přihlášky s požadovanými doklady 
(podrobně viz webové stránky města) 
a v určené formě je nutno doručit nej-
později do pondělí 20. července 2020, 
11.00 hod., osobně do podatelny MěÚ 
Čelákovice, nebo poštou na adresu MěÚ 
Čelákovice, náměstí 5. května 1, 250 88  
Čelákovice.

Kontakt + další informace: Ilona Luštinco-
vá, vedoucí OSÚ, tel.: 326 929 135.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výbě-
rové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevy-
brat žádného uchazeče.

Kontejner na použitý textil. Foto: -dv-
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PRÁZDNINOVÝ ROZHOVOR  
S VEDENÍM MĚSTA ČELÁKOVIC

Aktuálně probíhající VIII. volební období zastupitelstev obcí v letech 2018–2022 se brzy přiblíží do své poloviny. Stejně jako v letech minulých 
i tentokrát přinášíme ve Zpravodaji prázdninový rozhovor s vedením města Čelákovic. Odpovědi na dotazy poskytli starosta Josef Pátek (JP), 
místostarosta I Petr Studnička (PS) a místostarosta II Miroslav Opa (MO).

Pane starosto, v čem se nejvíce změnila situ-
ace města oproti loňskému červenci?
JP: „Situace se změnila zcela zásadně kvůli 
pandemii COVID-19 a velmi znatelnému útlumu 
ekonomiky. Velmi významně se sníží zejména 
daňové příjmy do rozpočtu města, klesnou i ne-
daňové příjmy, protože se snažíme pomoci na-
příklad podnikatelům v městských nebytových 
prostorech. Odhadujeme letošní propad příjmů 
na 50 milionů korun. To je obrovská částka. Byli 
jsme nuceni nejen utlumit investiční činnost, ale 
i redukovat provozní výdaje města.“

Bylo náročné vypořádat se s pandemií  
COVID-19 v jarním období letošního roku, 
pane místostarosto Studničko?
PS: „Ano, mohu potvrdit, že to bylo pro město 
náročné, ale jsem přesvědčen, že díky pomoci 
ze všech stran se podařilo toto období zvlád-
nout. Je pravda, že po tak dlouhou dobu tří 
měsíců nebylo nikdy v novodobé historii města 
krizové řízení aktivováno. S panem starostou 
jsme oba v Zastupitelstvu od roku 2006, chod 
města známe velmi dobře. Dlouholetá zkuše-
nost s působením v samosprávě města se uká-
zala být velkou výhodou. Sehraný tým tvořil jak 
Krizový štáb, tak Městský úřad i všechny naše 
příspěvkové organizace. Bez součinnosti všech 
zainteresovaných bychom se neobešli. Všichni 
si zaslouží velké uznání a poděkování!“

Místostarosta Opa má na starosti investice. Do-
tkla se jich nějakým způsobem epidemiologická 
situace panující u nás od března do června?
MO: „Žádná realizovaná investice nebyla zcela 
zastavena, maximálně došlo ke zpomalení prací. 
Přesto se nám daří držet stanovené termíny. Ka-
menka, kanalizace v Záluží, Jiřina, optimalizace 
trati – tyto strategické investice pokračují nadále. 
S ohledem na propad příjmů, o kterých se již zmi-
ňoval starosta Pátek, jsme byli nuceni některé in-
vestiční aktivity utlumit. Proto nebyla zahájena re-
konstrukce elektroinstalace v Kulturním domě za 
8 mil. Kč či dlouho očekávaná rekonstrukce hřiště 
u Základní školy v ulici J. A. Komenského za 25 

mil. Kč. Zlepší-li se ekonomická situace a po-
daří-li se zvýšit příjmy do rozpočtu města, jsme 
připraveni v investiční aktivitě nadále pokračovat. 
V tuto chvíli jsou zahajovány pouze investice, na 
které se podařilo získat dotační prostředky.“

Dočkáme se sportovní haly, či to není na po-
řadu dne?
MO: „Samotné výstavbě sportovní haly předchá-
zí ještě hodně kroků. Jedním ze stěžejních je, že 
zastupitelé schválili 5. změnu územního plánu, 
díky které budeme moci vůbec do území spor-
tovní halu umístit. Následně musíme získat před-
mětný pozemek do majetku města. Zde bude vše 
odvislé jak od jeho ceny, tak od ekonomických 
možností města. Následovat bude povolovací 
proces, zpracování projektové dokumentace, 
zadání veřejné zakázky a teprve potom přichází 
do úvahy samotná výstavba sportovní haly. Je 
zřejmé, že v tomto volebním období se toto vše 
nedá zvládnout. Pro potřeby tělesné výuky, ale 
i pro sportovní subjekty bude připravena kom-
pletně zrekonstruovaná tělocvična BIOS, v areá-
lu Kamenky vzniká i zcela nová tělocvična.“

Jakých změn se dočkáme v oblasti školství 
či kultury?
PS: „Nejviditelnější změnou ve školství bude 
zkvalitnění vzdělávacího prostoru díky podstat-
nému navýšení kapacity Základní školy v Kostel-
ní ulici. V novém pavilonu bude zahájena výuka 
od 1. září 2020 a kapacita školy se zvýší o 200 
žáků z původních 650 na 850 žáků. Věřím, že 
nadále bude pokračovat příprava výstavby no-
vého objektu pro potřeby Městského domu 
dětí a mládeže v Kollárově ulici. Ve věci kultury, 
umožní-li to epidemiologická situace, obnovíme 
kulturní a společenské akce, na kterých se bude-
me moci opět setkávat. Určitě se uskuteční slav-
nostní otevření přístavby Kamenky (19. září) či 
udělení Výroční ceny města Čelákovic (28. října). 
O organizaci adventu rozhodne epidemiologická 
situace a stanovené podmínky. Věřím, že i tato 
velmi oblíbená akce se letos na čelákovickém 

náměstí uskuteční. V oblasti dotací nelze oče-
kávat žádné dramatické změny v nastaveném 
systému, s výjimkou toho, že dojde k poklesu 
peněžních prostředků v rozpočtu města vyčle-
něných na dotační politiku. Uskrovnit se musí 
nyní solidárně i sportovní subjekty a spolky.“

Jak vnímáte dobu postcovidovou z hlediska 
samosprávy vy osobně, pane starosto?
JP: „Mohu konstatovat, že pozitivně. Přestože 
v Zastupitelstvu máme na některé věci odlišné 
názory, vyhodnocení krizového řízení i současné-
ho stavu hospodaření města proběhlo za osob-
ního setkání zástupců všech tří volebních stran, 
které jsou v Zastupitelstvu zastoupeny, tedy 
ODS, PRO Č a ANO 2011. Ukazuje se, že je sna-
ha současnou nelehkou situaci překonat společ-
ně. Je zřejmé, že této odpovědnosti jsou si plně 
vědomi všichni zastupitelé města. Chtěl bych 
tímto ocenit konstruktivní přístup i snahu nalézt 
vzájemnou dohodu a vydat se společně jedním 
směrem v rozvoji našeho města. Kéž by to tak-
to fungovalo na všech úrovních v našem státě. 
Sám si však uvědomuji, že se blíží krajské volby, 
ve kterých i já kandiduji, a proto očekávám, že 
na úrovni regionální i celostátní se bude situace 
spíše přiostřovat. Rád bych v závěru tohoto roz-
hovoru poděkoval všem, kteří se zvládáním pan-
demie COVID-19 aktivně městu pomáhali.“

Jindra Chourová, členka redakční rady  
Zpravodaje

Generální rekonstrukce tělocvičny BIOS, stavba další 
nové tělocvičny či výstavba nového venkovního hřiště 
výrazně přispějí ke zkvalitnění podmínek nejen pro vý-
uku tělesné výchovy, ale i pro sportovní subjekty půso-
bící na území města. Dostavba areálu Kamenky a další 
vyvolané investice dosáhnou výdajů ve výši asi 200 mil. 
Kč. Zdroj: -jp-

Bude-li epidemiologická situace příznivá, uskuteční se 
za účasti vedení města a vedení školy slavnostní před-
stavení dostavby nového pavilonu v areálu Základní 
školy v Kostelní ulici a dalších návazných investic v so-
botu 19. září. Zdroj: -jp-

Sanaci kolejového lože prováděl v červnu v 1. traťové koleji 
mezi Lysou nad Labem a odbočkou Káraný stroj PM 200-2 R 
německé společnosti eurailpool GmbH. Bližší informace 
o probíhající optimalizaci traťového úseku mezi Lysou nad 
Labem a Čelákovicemi naleznete na str. 8. Foto: -ps-

Odbočka Káraný – Čelákovice, traťový úsek poblíž bý-
valé barokní ermitáže sv. Václava. Foto: -dv-
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SHRNUTÍ ČINNOSTI KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC
(25. 5. – 9. 6. 2020)

V souvislosti s postupným uvolňováním restrik-
tivních opatření vlády ČR v souvislosti s dopady 
pandemie COVID-19 se i Krizový štáb města 
Čelákovic scházel méně často. Postupně byla 
ukončena distribuce alkoholové dezinfekce An-
ti-COVID i provoz „Čelákovického rouškomatu“. 
Díky finanční podpoře nohejbalového oddílu TJ 
Spartak Čelákovice a spolku czela.net, byly po-
řízeny tři generátory ozonu umožňující dezinfek-
ci vybraných prostor.
Krizový štáb města Čelákovic vyslovil poděko-
vání všem občanům a návštěvníkům města za 
dodržování krizových opatření vlády ČR, mimo-
řádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR 
a usnesení Krizového štábu města Čelákovic 
po celou dobu jejich platnosti a účinnosti, záro-
veň děkuje všem dobrovolníkům, fyzickým oso-
bám podnikajícím (živnostníkům), právnickým 
osobám (obchodním společnostem), spolkům, 
neziskovým organizacím a dalším za nezištnou 
pomoc městu Čelákovice při zvládání pandemie 
COVID-19. Krizový štáb poděkoval též všem 
členům Zastupitelstva města Čelákovic, zaměst-

nancům Městského úřadu Čelákovice, veliteli 
a strážníkům Městské policie Čelákovice, veliteli 
a dobrovolným hasičům Jednotky sboru dobro-
volných hasičů Čelákovice, ředitelkám a ředite-
lům a zaměstnancům všech příspěvkových or-
ganizací zřízených městem Čelákovice, ředitelce 
a zaměstnancům společnosti Q-Byt Čelákovice, 
spol. s r. o., za pomoc a součinnost městu Če-
lákovice při zvládání pandemie COVID-19 a za 
operativní spolupráci s Krizovým štábem města 
Čelákovic. V závěru své činnosti ocenil pomoc 
Krizovému štábu města Čelákovic z řad odbor-
níků, především lékařů, lékárníků a dalšího zdra-
votnického personálu, při zvládání pandemie 
COVID-19 a vyslovil zvláštní poděkování za péči 
o seniory, klienty Domů s pečovatelskou službou 
a další znevýhodněné skupiny obyvatel na úze-
mí města Čelákovic všem zaměstnancům Pe-
čovatelské služby Čelákovice v době pandemie 
COVID-19 a rovněž vyslovil zvláštní poděkování 
všem složkám Integrovaného záchranného sys-
tému za součinnost městu Čelákovice při zvládá-
ní pandemie COVID-19.

Z rozhodnutí starosty města byla činnost Krizo-
vého štábu města Čelákovic ukončena ke dni 
9. června, přesně po třech měsících od zahájení 
jeho činnosti. Takto dlouho nebylo zatím v no-
vodobé historii města krizové řízení aktivováno.
Vyčísleny byly uznatelné výdaje z rozpočtu 
města Čelákovic přímo související s pande-
mií COVID-19, které dosáhly celkové částky 
991 105,33 Kč.
Výstupem krizového řízení je Souhrnná hod-
notící zpráva o činnosti Krizového štábu města 
Čelákovic v období od 10. března do 9. červ-
na 2020 a rovněž bude aktualizován dokument 
nesoucí název Plán krizové připravenosti města 
Čelákovic. Ústřední krizový štáb pracující pod 
Ministerstvem vnitra ukončil svou činnost ke dni 
11. června.
Věříme, že život města se vrátí do normálu co 
nejrychleji!

Josef Pátek, starosta,  
předseda Krizového štábu,

Petr Studnička, místostarosta I, 
místopředseda Krizového štábu

Vítání občánků v sezoně 2019/2020
Obřad vítání občánků se již stal v našem městě 
tradicí, a pevně věřím, že tradicí milou a mezi 
rodiči vítanou.
Na obřad zveme rodiče s dětmi ve věku přibliž-
ně 6–8 měsíců, podmínkou je trvalý pobyt dětí 
na území města Čelákovic. Pokud zde rodiče 
s miminkem bydlí, ale hlášeni k trvalému pobytu 
jsou jinde, je možno se o účasti na vítání občán-
ků domluvit na odboru pro občanské záležitosti.
Vítání občánků probíhá od září nebo října da-
ného roku do května, případně června násle-
dujícího roku (školní rok). Samotný obřad trvá 
přibližně 20 minut, jeho slavnostní atmosféru 
zajistí prostředí obřadní síně Městského úřadu 
a především pak kulturní vystoupení dětí z Ma-
teřské školy Přístavní a žáků Základní umělecké 

školy Jana Zacha. Součástí obřadu je uvítání 
nových občánků, podpis rodičů do pamětní kni-
hy narozených, kde je uvedeno jméno, příjmení 
a datum narození jejich dítěte. Poté je předán 
rodičům dar v upomínku na slavnostní den. Bě-
hem obřadu je možno fotografovat a natáčet. 
Přítomen je také profesionální fotograf, který fotí 
pro Zpravodaj města Čelákovic, a je možno si 
domluvit i profesionální fotografování po skon-
čení obřadu. Nijak neomezujeme počet příbuz-
ných a hostů pozvaných rodiči dítěte, všichni 
jsou vítáni.
V období od října 2019 do února 2020 jsme 
přivítali celkem 65 dětí, z toho 24 holčiček a 41 
chlapečků. 
V březnu 2020 do našeho života bohužel 

Vítání občánků v sezoně 2019/2020. Foto: Jiří Suchý

vstoupila opatření k omezení šíření nemoci 
COVID-19, způsobenou koronavirem. Vláda 
ČR vyhlásila na celém území státu nouzový 
stav kvůli koronaviru a ohrožení zdraví oby-
vatel, a to od 12. března 2020. S ohledem na 
přijetí těchto mimořádných opatření byl svolán 
Krizový štáb města v souladu s právními před-
pisy a Plánem krizové připravenosti města Če-
lákovic. Jedním z opatření, které krizový štáb 
přijal, bylo i zrušení všech kulturních, sportov-
ních, společenských a dalších akcí, soutěží, 
přehlídek a dnů otevřených dveří organizova-
ných městem Čelákovice a jeho příspěvko-
vými organizacemi, a to do 30. června 2020. 
Toto opatření se tedy dotklo i obřadu vítání 
občánků, který nemohl v tomto období pro-
bíhat. Nezbývá než doufat a věřit, že během 
léta se situace obrátí k lepšímu a všichni se ve 
zdraví sejdeme na podzim při vítání našich ma-
lých občánků. Rodiče, kteří obdrželi pozvánku 
na vítání březnové, případně měli domluveno 
vítání v dalších jarních měsících, dostanou 
opět novou pozvánku poštou.
Ráda bych touto cestou také poděkovala všem, 
kteří se podílejí na přípravě obřadu a svým vy-
stoupením vytvářejí slavnostní atmosféru při 
vítání nových občánků města Čelákovic. Ať už 
jsou to děti z Mateřské školy Přístavní pod ve-
dením paní učitelky Radky Křížové, nebo žáci 
Základní umělecké školy Jana Zacha, které 
vede pan učitel Jan Šturm, všem patří obrovský 
dík. 
Přeji vám všem i vašim blízkým pevné zdra-
ví a hodně sil při zvládání nečekaných situací. 
Věřím, že každá krize nás něčím posílí a vrátí 
se mezi nás úcta, respekt k druhému člověku, 
ohleduplnost, soudržnost mezi lidmi v rodině 
i ve společnosti.
Čeká nás léto plné slunce, zážitků a dobrodruž-
ství, užijte si je ve zdraví a dobré náladě.

Radka Körnerová, vedoucí odboru  
pro občanské záležitosti
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Otázka  

????
Město Čelákovice je členem Místní akční 
skupiny Střední Polabí za veřejný sektor od 
doby jejího vzniku. Členem Výboru MAS je za 
město Čelákovice radní Martin Bajer, který 
má naši důvěru a plnou podporu. Největší 
přidanou hodnotou místního partnerství ve 
středním Polabí je získávání dotací z postup-
ně vyhlašovaných výzev. V tomto programo-
vém období EU je v našem regionu přeroz-
dělováno 80 mil. Kč. Díky dotaci od MAS 
Střední Polabí může město Čelákovice pořídit 
nové hasičské vozidlo pro naše dobrovolné 
hasiče či proběhne oprava prostor v domě 
v Sedláčkově ulici, které využívá RC Routa. 
Prostřednictvím Místních akčních plánů (MAP) 
získávají dotace i čelákovické školy, zejména 
prostřednictvím tzv. Šablon. Roční členský 
příspěvek ve výši 120 tisíc korun je mnohoná-
sobně vyvážen milionovými dotacemi, které 
se daří získávat do rozpočtu města Čeláko-
vic. Proto členství i spolupráci hodnotíme – 
vyjádřeno školními známkami – na výbornou! 
Děkujeme všem, kteří zabezpečují činnost 
MAS Střední Polabí.

Josef Pátek, zastupitel

Když se MAS Střední Polabí v roce 2013 
zakládala, velké nadšení u zastupitelů nepa-
novalo. V počátcích se totiž připravovaly cíle 
a strategie, peníze začaly „přes“ MASku téct 
do regionu až později. V součtu jich vůbec 
není málo. Můžeme si o dotacích myslet, co 
chceme, ale pokud je to jeden ze způsobů, 
jak dostat peníze pro místní aktivity navíc, 
tak je třeba jej využít! V Čelákovicích jde kon-
krétně například o 100 000 Kč na vybudování 
informačního centra, 404 706 Kč na vzdělá-
vání zaměstnanců MŠ Přístavní, 1 401 698 Kč 
na školního asistenta pro ZŠ Komenského, 
445 170 Kč na vzdělávání pedagogů MŠ 
Rumunská, 274 295 Kč na chůvu v MŠ 
Ekolandia, 38 545 Kč na sportovní pomůcky 
pro Čelákovickou sportovní a také dotaci 
pro fyzickou osobu na příměstské tábory. 
Soutěž Fextovo území i k nám přivádí více 
návštěvníků. Členství v MAS Střední Polabí je 
tedy jednoznačně přínosné, spolupráce záleží 
vždy na konkrétních lidech, kteří se jí účastní, 
podle nás je na místě na rozvoji spolupráce 
dál pracovat.

Zdeňka Tichá, zastupitelka

Místní akční skupina Střední Polabí (MAS) je 
společenstvím občanů, neziskových organi-
zací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné 
správy, které spolupracuje na rozvoji venko-
va, zemědělství a na získávání finanční pod-
pory z EU a z národních programů pro svůj 
region. Město Čelákovice spolu s Brandýsem 
nad Labem patří mezi nejvýznamnější členy. 
Jako zástupce města ve výboru MAS hodno-
tím spolupráci velmi pozitivně. MAS přinesla 
za poslední čtyři roky do našeho regionu přes 
140 milionů korun, z toho 56 milionů získala 
MAS díky strategii CLLD (komunitně vedený 
místní rozvoj). Město Čelákovice z toho již 
získalo na své projekty přes 11 milionů. I letos 
se daří podpořit další zajímavé projekty, jako 
je nový vůz pro naše hasiče či rekonstrukce 
prostor pro RC Routa. Členské příspěvky, 
které město do MASky vkládá, se tak bohatě 
vrací. Věřím, že i v následujícím dotačním 
období 2021–2027 bude naše spolupráce v 
rámci MAS minimálně stejně úspěšná.

Martin Bajer, zastupitel

Jak hodnotíte naše členství a spolupráci s MAS Střední Polabí  
v programovém období 2014–2020?
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V souladu s pravidly rubriky Zastupitelská aréna položila otázku volební strana ANO 2011.

Rozšiřujeme síť  
kontejnerů na textil

O odevzdávání použitého šatstva, textilií, ale i hra-
ček a kabelek je mezi vámi, občany našeho města, 
velký zájem. Proto po dohodě s provozovatelem 
kontejnerů na použitý textil schválila Rada města 
přidání dalších čtyř kontejnerů na stanoviště:
n Dukelská x Fügnerova;
n J. A. Komenského u č. p. 1648;
n Na Švihově u parkoviště v jižní části ulice;
n Třebízského x Krajní;
a přesun kontejneru z ulice U Dubu v Císařské 
Kuchyni k ulici Čelákovské.
Kontejnery na sběr textilu patří společnosti KOU-
TECKÝ, s. r. o., která je i obsluhuje (na provoz sítě 
tedy město nemusí vynakládat žádné finanční pro-
středky). V našem městě je máme již od roku 2011.
Co se s obsahem zelených kovových kontejnerů 
po svozu stane?
Část je opětovně použita bez přepracování – 
nositelné oblečení, obuv či hračky jsou předá-
vány partnerským charitativním organizacím. 
I proto byly původní nádoby postupně vyměně-
ny za nové, s označením „Projekt pomoci pro 
FOD Klokánek“.
Nevyužitelné oděvy a textilie jsou recyklovány 
na čisticí hadry apod.
Do kontejnerů na textil tedy, prosíme, nedávejte 
věci znečištěné, mokré nebo plesnivé.
A vše zabalte do igelitových tašek nebo pytlů, 
abyste zabránili navlhnutí či zašpinění a usnad-
nili další manipulaci. Děkujeme vám.

Lenka Rašínová, vedoucí odboru  
životního prostředí

Zastupitelé schválili  
přijetí úvěru

Restriktivní opatření vlády ČR v souvislosti 
s šířením koronaviru SARS-CoV-2 způso-
bujícího onemocnění COVID-19 se promítlo 
nejen do ekonomického cyklu, ale i do hos-
podaření obcí a měst v České republice. 
Jedním z důvodů je financování vybraných 
opatření státu prostřednictvím vratky daně 
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
(srážková daň ze mzdy). O část této daně 
v rámci rozpočtového určení daní obce při-
šly. V rozpočtu města Čelákovic se tato sku-
tečnost projeví, dle odhadu společnosti Ci-
tyfinance, poklesem daňových příjmů v roce 
2020 o přibližně 40 mil. Kč, dalších deset 
milionů korun je propad způsobený v oblasti 
nedaňových či kapitálových příjmů. Přestože 
Ministerstvo financí předpokládá meziroční 
propad daňových příjmů ze sdílených daní 
u obcí letos ve výši 23 mld. Kč (- 10,4 %), 
čelákovičtí zastupitelé se řídili ve svém roz-
hodování konzervativnějšími a méně přízni-
vými odhady, které předpokládají meziroční 
propad příjmů o asi 20 %. 
Takto výrazný propad daňových příjmů nebylo 
možné při schvalování rozpočtu města na rok 
2020 v prosinci 2019 předvídat. Jen pro srov-
nání, v době hospodářské krize v roce 2009 
poklesly daňové příjmy Čelákovic o 6,7 mil. Kč. 
Stát proto pro zmírnění dopadu pandemie  
COVID-19 na rozpočty obcí reagoval v letoš-
ním roce schválením kompenzačního bonusu 
ve výši 1 200 Kč na jednoho obyvatele.

S ohledem na realizaci rozsáhlých investič-
ních akcí, jakými jsou dostavba Kamenky, 
výstavba kanalizace v Záluží či rekonstrukce 
veřejného prostoru ve staré zástavbě v Jiři-
ně, se město potýká především s poklesem 
peněžních prostředků (Cash Flow). Bez nich 
by nebylo možné hradit faktury za provede-
né práce, zároveň je nutné zabezpečit provoz 
města (platy zaměstnanců, příspěvek zřizova-
tele příspěvkovým organizacím atp.). Zároveň 
samospráva města nechce „projíst“ získané 
finanční prostředky z prodeje bytů v Milovi-
cích na provozu města, neboť deklarovala, že 
budou použity výhradně na strategické inves-
tiční projekty.
Z tohoto důvodu oslovilo město tři bankovní 
instituce, z nichž dvě poskytly nabídku na po-
skytnutí úvěru včetně příslušné smlouvy. Po 
zvážení všech podmínek i s ohledem na nízkou 
úrokovou míru schválilo Zastupitelstvo města 
na svém zasedání konaném dne 24. června při-
jetí úvěru ve výši 50 mil. Kč s dobou splatnosti 
10 let a úrokem ve výši 1,09 % p. a., a to od 
České spořitelny. Přijetí úvěru doporučil za-
stupitelům města rovněž finanční výbor Zastu-
pitelstva pod vedením předsedkyně Markéty 
Reisiegelové. 
Město má splaceny veškeré úvěry z minulosti 
a nemusí úvěr zajišťovat svým majetkem. Díky 
přijetí úvěru bude možné dokončit a financovat 
rozběhnuté investiční akce. V další realizaci 
budou mít přednost ty investice, které budou 
kryty z dotačních prostředků.

Josef Pátek, starosta,
Petr Studnička, místostarosta I,

Miroslav Opa, místostarosta II
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informace

střípky z činnosti  
městské policie

V případě potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

Strážníci MP přijali oznámení o krádeži mobilu. 
Oznamovatel ho půjčil osobě, kterou zná „tak tro-
chu od vidění“. Ta s mobilem nastoupila do vlaku 
a odjela neznámo kam. Vzhledem k hodnotě tele-
fonu asi 15 tis. Kč byla přivolána PČR.

Hlídka MP si všimla osoby, u které byl předpoklad, 
že je hledána PČR. Kontrolou a lustrací u PČR se 
podezření potvrdilo a hledaná osoba byla převeze-
na na služebnu PČR.

Na služebnu MP donesl poctivý nálezce batoh na-
lezený na ulici. Byla v něm písemnost, podle níž 
městská policie v nedalekém městě kontaktovala 
majitelku. Ta si do Čelákovic s poděkováním pro 
svůj cyklobatoh přijela.

Bylo oznámeno fyzické napadení v místním baru. 
Podnapilý muž krvácel z obličeje, zdravotnická 
záchranná služba ho odvezla do nemocnice. Byla 
informována PČR.

Strážníci MP nalezli vůz Avia nezvykle zaparkova-
ný na polní cestě na okraji města. Zjistilo se, že vo-
zidlo bylo právě odcizeno v Čelákovicích. Na místo 
přijela hlídka PČR i se šťastným majitelem.

Hlídka MP přijala oznámení o podezřelé osobě 
potulující se v zástavbě rodinných domů na okraji 
města. Šlo o podnapilou osobu, kterou zde vysa-
dili kolegové z práce za účelem vystřízlivění.

Cestou z práce si strážník všiml volně pohozeného 
horského kola na ulici. Zajistil je a přivolal své kole-
gy. Mezitím si všiml podezřelé osoby, která právě 
vymontovávala autorádio ze zaparkovaného vozi-
dla. Osobu zadržel do příjezdu hlídky MP. Vzhle-
dem k tomu, že se na místě nalezlo velké množství 
věcí odcizených nedávno při vloupáních, převzala 
případ PČR.

Hlídka MP přijala oznámení o podnapilé ženě s ko-
čárkem. Strážníci ji nalezli v centru města a zjistili 
u ní značnou přítomnost alkoholu. Proto byl na 
služebnu MP přivolán pracovník orgánu sociálně-
-právní ochrany dětí k dalšímu šetření.

V době, kdy strážníci řešili jinou událost na slu-
žebně PČR, přiběhla žena ohlásit, že ve vedlejším 
domě hoří. Z bytu se valil hustý štiplavý dým. Na 
zvonění ani bouchání nikdo nereagoval, proto byly 
vyraženy vchodové dveře. V bytě, kde nebylo sko-
ro vidět, byl nalezen spící muž. Spolu se psem byl 
vyveden před dům, byla přivolána záchranná služ-
ba a hasiči. Strážníci uhasili jídlo hořící na sporáku 
a byt odvětrali.

Strážníci MP přijali oznámení o osobě, která na 
náměstí poškozuje majetek města. Zajistili osobu, 
která poškodila lavičku a držák na kola. Protože 
šlo o přestupek, byla této osobě uložena bloková 
pokuta.

Vážení a milí senioři!

V červnu začalo léto, slunce nám pozlatí tvá-
ře a dodá náladu a energii do života. Krásné 
počasí láká na vycházky do okolí, posedět na 
zahrádky pohostinství na kafíčko a zmrzlinu 

senioři

a vůbec užívat pěkného počasí a dopřávat si 
čerstvého vzduchu.
A protože energii nám dodává slunce a lepší 
nálada, tak jak toho využít... Připravili jsme si 
pro vás soutěž o nejlepší prázdninový rukoděl-
ný výrobek. Obrázky výsledků práce svých ši-
kovných rukou posílejte na e-mailovou adresu: 
seniori@celakovice-mesto.cz. Album výrobků 
budeme aktualizovat na facebookové stránce 
Senioři a také na veřejném albu, které následně 
pošleme každému, jehož e-mail máme v evi-
denci, kde budou návštěvníci bodovat. Body se 
sečtou a po prázdninách budou první tři výherci 
odměněni pěknými dárky.
Soutěžit můžete s čímkoliv, co vás baví, od ple-
tenin, kreslených obrázků po malovaná vajíčka, 
výrobky ze dřeva, z látek, jak je komu libo. Těší-
me se na vaše práce.

Jana Vondráčková, zastupitelka

KONTAKTY:
Jana Vondráčková, zastupitelka, 

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

tel.: 326 929 118

Dodržování restriktivních opatření v souvislosti 
s COVID-19 na území města

(v období od 14. 5. do 9. 6. 2020)

Městská policie Čelákovice obdržela v uvede-
ném období dvě telefonická oznámení od obča-
nů (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 před-
pisů. Tato oznámení byla zaměřena na nedodr-
žení zavírací doby restaurací, což bylo řešeno 
domluvou a současně byla provedena osvěta 
v restauračních zařízeních ve městě. Městská 
policie neobdržela v uvedeném období již žádné 
oznámení od občanů na nenošení roušky nebo 
jiné ochrany horních cest dýchacích. Vedle běž-
né činnosti zajistili městští strážníci rozvoz roušek 
pro seniory dle požadavků odboru pro občanské 
záležitosti Městského úřadu Čelákovice.

Do Čelákovic se v uplynulém období přistěho-
valo mnoho kriminálně závadových osob z ji-
ných měst v České republice, což způsobilo 
nárůst kriminální i další přestupkové činnosti. 
Tyto osoby se v nočních hodinách pohybují po 
městě a páchají trestnou, resp. přestupkovou 
činnost. Zvýšily se i problémy s opilými osoba-
mi a nárůst agresivity je zřetelný u osob drogo-
vě závislých.
Vzhledem k tomu, že byl již ukončen na území 
našeho státu nouzový stav a postupně se život 
vrací do normálních kolejí, budeme vás nadále 
informovat o naší činnosti v oblíbené rubrice 
„Střípky z činnosti Městské policie“.

Marek Drobný, velitel Městské policie  
Čelákovice

Optimalizace traťového úseku  
Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)

Informace k postupu prací na stavbě Správy 
železnic nesoucí název Optimalizace traťové-
ho úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice 
(mimo):
n  v období od června do 9. července probíhá vý-

luka 1. koleje a je jednokolejný provoz v úseku 
Lysá nad Labem – Odbočka Káraný, v úseku 
Odbočka Káraný – Čelákovice je zachován 
dvoukolejný provoz;

n  v období od 15. června do 21. června byl za-
veden jednokolejný provoz v úseku Lysá nad 
Labem – Čelákovice z důvodu práce sanač-
ního stroje, práce stroje probíhaly v nepřetrži-
tém provozu 24 hodin denně, od 10. července 
dojde k překlopení výluky a bude vyloučena 

2. kolej v úseku Lysá nad Labem – Odbočka 
Káraný;

n  v květnu probíhala betonáž pilot pro jednotlivé 
opěry na březích i v řece pro provizorní most 
přes Labe, v červnu byla realizována betonáž 
základů podpěr provizorního mostu na obou 
březích i v řece, trať bude na provizorním pře-
mostění zřízena od září do listopadu a v pro-
sinci 2020 bude snesena a zlikvidována po-
lovina původního železničního mostu, v roce 
2021 budou probíhat práce na novém želez-
ničním mostu a v prosinci 2021 bude snesen 
a zlikvidován provizorní most.

Petr Studnička, místostarosta I,
Miroslav Opa, místostarosta II
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co nového ve městě

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.

Smetanová zmrzka
Na náměstí 5. května č. p. 113, pod restaurací 
U Bohuslavů, 8. června otevřel Petr Viďourek 
provozovnu s názvem „Smetanová zmrzka“. Na-
bízí zde vyhlášenou točenou zmrzlinu z Opočna, 
párek v rohlíku s 77% obsahem masa a osvě-
žující ledovou tříšť. Zmrzlina je bezlepková, a to 
včetně kornoutku na vyžádání. Nyní můžete vy-
užít akce – sbírat razítka a každý desátý výrobek 
mít za odměnu zdarma. Platba pouze hotově.

Otevírací doba:
po–ne 10.00–18.00 hod.

Veterinární sanita
První mobilní veterinární sanita s výjezdní služ-
bou pro Čelákovice a okolí. Jestli váš mazlíček 
potřebuje naočkovat, odčervit a odblešit, zkrátit 
drápky, začipovat (vystavit Pet-pas), odstranit 
zubní kámen, laboratorně vyšetřit krev, moč 
nebo trus, vykastrovat/vysterilizovat, dovézt 
léky nebo kvalitní krmivo nebo třeba jen dobře 
poradit, zavolejte MVDr. Peteru Skladanému, 
který přijede za vámi s plnohodnotnou pojízd-
nou veterinární ordinací. Vaše zvířátko ošetří za 
mírné ceny a v domácím prostředí! Více infor-
mací na www.veterinarni-sanitka.cz, tel.: 607 
838 797, e-mailu: info@veterinarni-sanitka.cz.

Pekařství Hello!
Hello pekárny najdete na nejvýznamnějších do-
pravních uzlech po celé ČR! Jednu také na na-
šem nádraží. 
Čerstvé pečivo každý den, v sortimentu najdete 
i široký výběr pečiva bezlepkového!
Provozuje Lagardere Travel Retail, a. s., tel. do 
prodejny: 797 872 370, více informací na http://
pekarstvi-hello.cz/hello.

Otevírací doba:
po–pá  5.30–18.00 hod.

chodíme kolem nich

Kvetoucí symboly
Ještě neutichly letošní vášnivé diskuse o tom, 
kdo nás v roce 1945 více osvobodil. Zda so-
větští vojáci 1., 2. a 4. ukrajinského frontu mno-
honárodnostní Rudé armády spolu s vojáky 
2. polské armády, armády Rumunska, vojáky 
1. čs. armádního sboru včetně volyňských Če-
chů, nebo vojáci 3. US Army. V případě Prahy 
– zda se Pražané v rámci českého květnového 
povstání spolu s „odpadlíky“ z ROA – osvobodili 
sami, či ne. Ještě neutichly diskuse o tom, která 
z armád měla více ztrát, zda jejich větší počet 
nesouvisí s neschopností velitelů, či dokonce 
zda je nezpůsobila také otrava alkoholem. Dis-
kutujícím mezi tím uniklo, že na lukách, v trávě 
na okraji polí a příkopů rozkvetly rudé květy vl-
čích máků – přijatého to symbolu vojáků všech 
stran padlých ve dvou světových válkách. Tato 
luční květina, která v evropských přírodních 
podmínkách kvete od května do srpna, se ve 
velkém množství objevila na bojišti 1. světové 
války v západních Flandrech v okolí belgického 
města Ypry. Postupně se stala symbolem krve 
tisíců lidí, kteří padli v dubnových, květnových 
a dalších dnech roku 1915 na flanderských po-
lích. Tradici květu vlčího máku odstartovala bá-
seň kanadského podplukovníka McCraye: „Na 
polích flanderských vlčí máky kvetou, tam mezi 
kříži, řada za řadou. Zde hrob je náš… do vašich 
rukou vkládáme teď svou hořící pochodeň a vy ji 

neste dál. Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš 
žal.“ Zvláštní je, že květ vlčího máku je zároveň 
symbolem Dne válečných veteránů, tedy vojá-
ků přeživších válečné hrůzy, který připadá na 
11. listopad. To už vlčí máky dávno nekvetou. 
Na padlé lidé vzpomínají a litují jejich zmařených 
životů. Těch, co přežili – veteránů, si váží a uctí-
vají je. Často jen podle toho, na čí straně bojo-
vali. Veteránů válek ukončených i bohužel stále 
ještě vedených. Zase příležitost k diskusím. Po-
nechme diskuse objektivním historikům, litujme 
padlých, važme si „našich“ veteránů a přejme 
si, aby nebylo již třeba „nosit hořící pochodně“. 
Vnímejme raději právě teď krásu kvetoucích vl-
čích máků v okolí našeho města.

Ivan Vaňousek

Vlčí máky u Sedlčánek. Foto: -iv-

Dne 22. června oslavila naše 
babička a maminka Jana DO-
TŘELOVÁ své 74. narozeniny.
Za celou rodinu jí přeje hlav-
ně hodně zdravíčka a sil do 
života její dcera Lenka s ro-
dinou.

Dne 3. července 2020 uplyne 
7 let, kdy nás navždy opustil 
pan František MIKULKA.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.
S láskou vzpomínají man-
želka Věra, dcera Renata 
a vnuci Štěpán a Vojtěch.

Dne 26. července 2020 uply-
nou 3 roky, co nás náhle 
opustil náš drahý syn a bratr 
Miroslav PETRŽEL.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. Děkujeme.
S láskou vzpomínají rodiče 
a bratr Tomáš.

Dne 28. července 2020 uply-
ne 15 let, kdy nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, 
tatínek a děda pan Ladislav 
KUKLA.
Stále vzpomínáme. 
manželka Hana, dcera Laďka 

s rodinou, syn Ládik s rodinou a vnoučata

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

Dne 10. února bylo otevřeno holičství na adrese Ma-
sarykova ulice č. p. 211. Nyní, po koronavirových 
opatřeních, mohou opět muži a děti využit nabíze-
né služby. Objednávky na tel.: 601 575 857. Se-
střih od 150 do 200 Kč, kompletní úprava (vč. vou- 
sů apod.) od 400 do 450 Kč. V salonu je také kos-
metika (Julia Zevlova, tel.: 774 134 412) či solárium 
(ceny 10 nebo 13 Kč/min.). Platba pouze hotově.

Otevírací doba:
po–pá 9.00–20.00 hod.
so 8.00–12.00 hod.

-dv-

Holičství
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Městská sportoviště

vem dopravního projektování (SUDOP) jako 
„výuková hala a tělocvična SOU“. Odpovědným 
projektantem se stal Petr Brýdl a investorem 
stavby byl TOS Čelákovice.
Základem při stavbě haly byla ocelová kon-
strukce doplněná ve spodní části pórobeto-
novými a plynosilikátovými tvárnicemi tloušťky 
300 mm v kombinaci s prosklenou copilitovou 
stěnou. Stropní konstrukce o celkových rozmě-
rech 42 x 19 m byla vyrobena z dvojice trapézo-
vých plechů oddělených izolační vatou. Stropy 
zázemí jsou z desek Hurdis tloušťky 80 mm, 
škvárového násypu a izolace v podobě polysty-
renu o celkové tloušťce 80 mm.
V původním projektu bylo kromě stávajících 
hřišť také to na basketbal (26 x 14 m), které 
se však nakonec nerealizovalo. Tribuna nabízí 
možnost sezení ve čtyřech řadách rozdělených 
vstupním schodištěm asi pro 110 lidí a ke stání 
pojme tribuna další desítky diváků.
V průběhu 1. etapy rekonstrukce zázemí v létě 
2015 vznikly pod tribunou (pravá část) nové šatny, 
sprchy a WC. 2. etapa rekonstrukce zahrnovala 
levou část zázemí pod tribunou, kde vznikly v létě 
2016 sklady pro sportovní kluby působící v hale. 
Závěrečná a nejzásadnější etapa rekonstrukce 
proběhla v období červen–září 2017. Město Če-
lákovice získalo dotaci od Státního fondu životní-
ho prostředí ve výši 2,46 milionu korun. Podařilo 
se kompletně vyměnit střechu i obvodové stěny, 
díky čemuž se výrazně snížila energetická nároč-
nost budovy. Instalována byla nová vzduchotech-
nika s rekuperací a ohřevem vzduchu a došlo i na 
výměnu nevyhovujícího osvětlení. Celkové nákla-
dy rekonstrukce dosáhly výše 8,1 mil. korun.

Tělocvična BIOS
Školní tělocvična BIOS u ZŠ Kostelní byla dosta-
věna v roce 1987. Jednalo se o typový konstrukč-

Městský bazén
Plavecký bazén v Sadech 17. listopadu byl pro-
jektován v letech 2001–2002 firmou SURPMO 
inženýrská a projektová společnost, a. s., jako 
modernizace Základní školy J. A. Komenského. 
Odpovědným projektantem byl Jiří Novák a sta-
vební povolení bylo vydáno v březnu 2002.
Výstavbu bazénu prováděla pro město Čelákovice 
v letech 2002–2003 společnost BOSTAS, s. r. o., 
Mladá Boleslav. Subdodavateli byly firmy Gaset, 
s. r. o., Žamberk (výrobce dřevěných příhradových 
konstrukcí), Kovo Kasejovice Mont, s. r. o., (vzdu-
chotechnika), Renox P, s. r. o., Kamenice nad Li-
pou (realizace izolací a keramických obkladů ve-
řejných bazénů), Bazenservis, s. r. o., Týniště nad 
Orlicí (bazénová technologie) a MSP automatik 
s. r. o., Hradec Králové (měření a regulace).
Stavba byla dokončena na jaře 2003, město 
Čelákovice bazén převzalo v květnu 2003, ko-
laudace proběhla v létě roku 2003 a plavecký 
bazén je v provozu od podzimu téhož roku.

Sportovní hala Vikomt
Víceúčelová sportovní hala Vikomt s povrchem 
Taraflex se nachází v ulici U Učiliště a byla vy-
projektována v letech 1987–1989 Státním ústa-

ní systém z prefabrikovaných dřevěných dílců, 
které tvořily skeletovou nosnou konstrukci. Mezi 
jejími jednotlivými prvky pak byla umístěna vlákni-
tá tepelná izolace a azbestocementové desky.
Vedle Sportovní haly Vikmont představuje školní 
tělocvična BIOS stěžejní zařízení pro sportovní 
vyžití v rámci halových sportů a jako taková je 
hojně využívána nejen k výuce, ale i k tréninkům 
a zápasům jednotlivých sportovních klubů. 
Byť se jedná o standardní koncepci tělocvičny 
z druhé poloviny 80. let minulého století, dnes již 
se jedná o koncepci překonanou. Proto v letech 
2019 a 2020 dochází k zásadní rekonstrukci 
dané tělocvičny, v jejímž rámci jsou odstraně-
ny veškeré azbestocementové desky, dochází 
ke kompletní rekonstrukci vnitřní hrací plochy 
včetně vybavení a v rámci rekonstrukce obvo-
dového pláště bude rekonstruovaná tělocvična 
zaizolována způsobem splňujícím veškeré aktu-
álně platné normy a předpisy. Touto investicí ve 
výši asi 40 mil. korun město získává moderní, 
bezpečné a praktické kryté sportoviště.

Městský stadion
Městský stadion v Čelákovicích, dříve Stadion 
míru, byl zbudovaný v letech 1953–1955 v mís-
tech, kudy vedlo před regulací staré koryto Labe. 
V dalších letech pokračovala jeho dostavba po-
dle vzoru stadionu v Helsinkách. Stadion s trav-
natým a škvárovým hřištěm a mezinárodní 400 m 
běžeckou dráhou byl slavnostně otevřen v roce 
1957. Tehdejší tribuna, která se dochovala do 
současnosti, má kapacitu 900 návštěvníků. Stup-
ňovité hlediště k stání bylo schopno pojmout až 
10 tisíc diváků, v minulosti nechybělo ani hoke-
jové hřiště s betonovou plochou pro přírodní led, 
hřiště na házenou a tenisové antukové kurty.
V roce 1965 hrál Spartak Čelákovice fotbalový 
zápas se Slavií Praha (1:3) před návštěvou 15 
tisíc diváků! Ve stejném roce v Čelákovicích 
porazila Slavia celek VSS Košice 2:0 a o rok 
později se na stadionu představily týmy Slavie 
Praha a Interu Bratislava (2:1).
TJ Spartak Čelákovice získal v roce 2014 dotaci 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve 
výši 12,5 mil. korun doplněnou o příspěvek měs-
ta Čelákovic ve výši 5,5 mil. korun na rekonstruk-
ci hlavních sportovních ploch Městského stadio-
nu. Výsledkem je nový atletický ovál a technické 
sektory, které svým provedením a použitými ma-
teriály plně odpovídají zdravotním, hygienickým 
a funkčním požadavkům sportovců.
Rekonstrukcí atletického oválu a technických 
sektorů ale rekonstrukce Městského stadionu 
nekončí. Je připravena studie kompletní revitali-
zace Městského stadionu a byly definovány jed-

Čelákovice se mohou pochlubit nejenom bohatou sportovní historií, ale také současností 
a hlavně budoucností. Mezi dávnou, ale slavnou minulost patří Emil Zátopek, který zaběhl 
na čelákovickém stadionu 29. října 1955 trať v délce 25 kilometrů v čase světového rekordu 
1:16:36,4. Současností jsou rekonstruovaná sportoviště, například Sportovní hala Vikomt, 
hala BIOS, hřiště Na Nábřeží nebo atletický ovál na Městském stadionu i zbrusu nové spor-
toviště v Záluží. Budoucností jsou potom rekonstruované sportoviště u ZŠ J. A. Komenského 
s tartanovým atletickým oválem a fotbalovým hřištěm s umělou trávou nebo plánovaná nová 
sportovní hala.

Stavba Městského bazénu.

Workoutové hřiště v parku ohraničeném ulicemi J. Zeyera a Spojovací. Foto: Kamil Voděra Městský stadion s novou atletickou dráhou. Foto na str. 10–11: archiv města
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notlivé etapy vedoucí k postupné realizaci. Jako první by měla přijít na řadu 
rekonstrukce inženýrských sítí na celém prostoru stadionu a dále pak stavba 
nového sociálního zázemí a rovněž rekonstrukce či kompletní přestavba stá-
vajícího objektu tribuny.

Sportovní hřiště Duhové
Dětské a sportovní hřiště „Duhové“ se nachází v Jiřině u ulice K Borku 
a sousedí s Jiřinským potokem. Název dal hřišti hlavní zdroj financování 
výstavby hřiště, kterým byla v roce 2004 Nadace Duhová energie. O spo-
lufinancování se zasloužily Občanské sdružení Jiřina a město Čelákovice.
V letech 2009 a 2010 proběhla výměna konstrukcí na basketbal, brankových 
sítí a ochranných sítí za brankami a v září a říjnu 2016 došlo k celkové rekon-
strukci původního nepříliš kvalitního sportovního povrchu. Finálním povrchem 
je moderní a bezúdržbový polyuretanový povrch SmartSoft tloušťky 11 mm.

Sportovní hřiště Na Nábřeží
Hřiště v ulici Na Nábřeží, vedle tří pískových hřišť, prošlo kompletní rekon-
strukcí v létě 2017. Původní nevyhovující povrch (umělý trávník se vsypaným 
křemičitým pískem) byl kompletně odvezen, poté došlo k odtěžení vrchní části 
podloží a následovala realizace speciální železobetonové desky. Finálním po-
vrchem je moderní a bezúdržbový polyuretanový povrch SmartSoft tloušťky 
11 mm. Současně s úpravou podloží a povrchu došlo i ke kompletní výměně 
prken v oplocení, k natření nosné kovové konstrukce, osazení nových bas-
ketbalových košů, ochranné sítě a instalovány byly i nové fotbalové branky.

Sportovní hřiště Sedlčánky
Sportovní hřiště Sedlčánky se nachází ve stejnojmenné lokalitě mezi ulice-
mi Matěje Koštíře a Komenského a má vstupy z obou těchto ulic.
Hřiště bylo městem Čelákovice vybudováno v letech 2011 a 2012. Ne-
chybí zde branky na házenou/fotbal, dva streetbalové koše a ochranná 
síť do výšky 5 metrů kolem celého sportoviště. Na asfaltovém podkladu 
byl položen multifunkční umělý kazetový sportovní povrch Bergo Tennis. 
V bezprostřední blízkosti se nachází hřiště na pétanque a od května 2017 
také dvojice fitness prvků Colmex.

Sportovní hřiště V Prokopě
Kompletní rekonstrukci sportoviště, které se nachází mezi domy ve stej-
nojmenném sídlišti, provedlo město Čelákovice v roce 2014. Oplocené 
sportoviště získalo asfaltový podklad, na kterém byl položen multifunkční 
umělý kazetový sportovní povrch Bergo Tennis. Ani zde nechybí branky na 
házenou/fotbal, dva streetbalové koše a ochranné oplocení kolem celého 
sportoviště. V sousedství jsou od května 2017 také fitness prvky Colmex.

Sportovní areál Záluží
Nové sportovní hřiště a workout vznikly v roce 2018 v těsném sousedství 
fotbalového hřiště v Záluží, které prošlo v témže roce zásadní rekonstruk-
cí, při které byla vybudována umělá závlaha napojená na novou studnu.
Areál nabízí víceúčelovou sportovní plochu o rozměrech 30 x 18 m s mo-
dulovým umělým povrchem, basketbalovými koši i fotbalovými brankami. 
Nechybí ani workoutové hřiště o rozměrech 8 x 7 m, asfaltová in-line dráha 
v délce 150 m nebo dva fitness prvky Colmex.

Workout u Penny
Workoutové hřiště u Penny se nachází v parku ohraničeném ulicemi J. Zey-
era a Spojovací v blízkosti Penny Marketu, který dal tomuto sportovišti ne-
oficiální název. Město Čelákovice jej vybudovalo v létě roku 2014, firma MP 
Company, s. r. o., jej vybavila mostem, kruhy, bradly a hrazdovým hníz-
dem. Dopadovou plochou po celé ploše sportoviště je pryžový koberec. 
Od května 2017 jsou součástí workoutu i dva fitness prvky firmy Colmex.

Workout U Hájku
Workoutové hřiště se nachází v lokalitě Jiřina v parku ohraničeném ulice-
mi U Hájku, Jaselskou a Rooseveltovou v blízkosti fotbalového hřiště SK 
Union Čelákovice. Město Čelákovice jej vybudovalo na podzim roku 2014, 
firma MP Company, s. r. o., jej vybavila mostem, kruhy, bradly a hrazdo-
vým hnízdem. Dopadovou plochou po celé ploše sportoviště je kačírek 
ohraničený pryží zakrytými obrubníky. I zde jsou od května 2017 dva fit-
ness prvky firmy Colmex.

Sportovní areál u ZŠ J. A. Komenského
Nový sportovní areál by měl vzniknout celkovou rekonstrukcí stávajícího 
sportoviště u ZŠ J. A. Komenského v blízkosti Městského bazénu a v sou-
sedství fungujícího víceúčelového hřiště.
Stávající veřejně přístupné sportoviště nabízí dva basketbalové koše, as-
faltovou plochu, sektory pro skok daleký a vrh koulí a atletický škvárový 
ovál. Záměrem města Čelákovic je vybudovat z tohoto nevyhovujícího 
sportoviště moderní sportovní areál, který by nabízel vyžití nejen žákům 
a studentům, ale i široké veřejnosti, a to přímo v centru města. Realizace 
byla plánována na rok 2020, ale těsně před zahájením stavebních prací byl 
záměr pozastaven z důvodu pandemie koronaviru a následnému zásadní-
mu výpadku financí v rozpočtu města.

Téma zpracovali
Petr Bambas, ředitel Čelákovické sportovní, p. o.,

Miroslav Opa, místostarosta II

Hřiště Na Nábřeží, stav před a po rekonstrukci.

Letecký pohled na sportovní areál v Záluží.

Vizualizace hřiště u ZŠ J. A. Komenského.
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městské muzeum
Na Hrádku 464, Čelákovice
tel.: 326 991 556, fax: 326 991 192
e-mail: info@celmuz.cz
http://www.celmuz.cz

Léto v knihovně
Knihovna bude otevřena během letních prázd-
nin v běžných provozních hodinách. Knihy si 
můžete půjčovat i vracet v jednotlivých oddě-
leních a na pobočkách V Prokopě či v Sedlčán-
kách.

Otevírací doba knihovny:
po 8.30–11.30 13.00–18.00
út – 13.00–18.00
st zavřeno
čt 8.30–11.30 13.00–18.00
pá 8.30–11.30 –

Pobočka V Prokopě č. p. 1349:
čt – 13.00–18.00
a každé 1. út v měsíci 9.00–11.00

Pobočka v Sedlčánkách, 
Zábranská ul. č. p. 133:
út – 13.00–18.00

Kromě velkého výběru knih a časopisů můžete 
zhlédnout výstavu černého humoru „The TAP 

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

100 let od prvních  
parlamentních voleb

kultura

Výstava Příběh meče
Po dlouhé přípravě a navzdory koronaviru se 
Městskému muzeu v Čelákovicích, p. o., spo-
lečně s týmem předních odborníků podařilo 
připravit plánovanou výstavu Příběh meče. Vý-
jimečný nález raně středověkého meče z Lázní 
Toušeně, který v našich zemích nemá analogii, 
vám bude v originále představen ve výstavní síni 
Městského muzea v Čelákovicích od 11. čer-
vence do 20. září 2020.
Ani o vernisáž nebudete připraveni. Přesunuli 
jsme ji na 19. září 2020, tedy až na závěr vý-
stavy. Vernisáž, tedy lépe řečeno dernisáž, bude 
spojena se křtem stejnojmenné publikace Pří-
běh meče a vyhlášením vítěze literární soutěže. 
Na výstavu jste všichni srdečně zváni.

Pavel Snítilý, kurátor výstavy

Léto s Déčkem
Naši kamarádi z TV „Déčko“ se rozhodli vyjet na 
prázdninovou plavbu na parníku Titán. Pokud 
tě zajímá jejich dobrodružství, můžeš sledo-
vat jejich příběhy na stránkách Déčka, https:// 
decko.ceskatelevize.cz. Protože už od 1. čer-
vence jim budeš moci pomáhat s ..., ale to ne-
můžeme prozradit :-).

Od začátku prázdnin se více dozvíš i v našem 
Turistickém informačním centru v Městském 
muzeu v Čelákovicích, ulice Na Hrádku č. p. 
464, otevřeno máme každý den 9.00–12.00 
a 13.00–17.00 hodin. Více informací již brzy na 
www.letosdeckem.cz.

Turistické informační centrum  
města Čelákovic

Lidovci
V představování hlavních politických stran 
první republiky se přesuneme z levého politic-
kého spektra ke středu a pozornost zaměříme 
na Československou stranu lidovou. Ta vznik-
la v roce 1919 spojením několika křesťanských 
stran. Málo známou skutečností je, že po celé 
meziválečné období fungovala na zemském 
principu, a měla tedy moravského a českého 
předsedu. Tím moravským byl zakladatel stra-
ny, katolický kněz Jan Šrámek. Jedna z nejvý-
raznějších politických postav první republiky. 
Lidová strana se po roce 1919 ocitla v nelehké 
situaci, kdy docházelo k často nespravedlivému 
očerňování katolické církve kvůli údajné podpo-
ře rakouské monarchie. Postupně její hvězda 
stoupala, alespoň v politice. Strana se přihlásila 
k myšlence nového státu, byl u ní silný důraz na 
víru, což je evidentní z faktu, že v čele stáli kato-
ličtí kněží a strana byla s církví velmi úzce prová-
zána. Byla jednoznačným odpůrcem komunis- 
mu, ale současně u ní byl silný sociální aspekt. 
Málo se ví, že lidovci měli výrazné odbory. Vo-
ličská podpora této strany se nacházela na Mo-
ravě, a to hlavně na venkově, v menší míře na 
tom českém. Do prvních voleb roku 1920 šla do 
koalice se slovenskými katolíky, ale toto spo-
jenectví nevydrželo. Jan Šrámek, autor výroku 
„dohodli jsme se, že se dohodneme“, byl trnem 
v oku především komunistické opozice, ale i ji-
ných levicových stran, žádajících odluku církve 
od státu. Lidovcům se podařilo obratným vyjed-
náváním, protože sami neměli zdaleka takovou 
moc a sílu, prosadit řadu bodů jako udržení vy-
učování náboženství ve školách (dobrovolné), 
schválení kněžských platů atd. Po roztržce ČSR 
a Vatikánu (1925) fungovala jako prostředník ve 
znovunavázání diplomatických vztahů.

Předseda Jan Šrámek. Zdroj: www.kdu.cz

Z uvedeného je asi jasné, že středočeské prů-
myslové Čelákovice nebyly baštou lidovců. Jed-
nalo se ale o stranu, která v tomto městě kandi-
dovala. V prvních (obecních) volbách zde v roce 
1919 získala 4 mandáty, ale bylo to v koalici 
s agrárníky. Do parlamentu o rok později ji volilo 
jen 76 voličů z 1 576. Na republikové úrovni to 
bylo 11,3 % a 33 mandátů z 300. I přes relativně 
slabou podporu ve městě je zde doložená čin-
nost jejich tělovýchovné organizace Orel. 
Lidovci se po skončení druhé světové války 
(Jan Šrámek byl předseda exilové vlády ČSR 
v Londýně) stali jedinou nesocialistickou stra-
nou v českých zemích, strana existovala i po 
roce 1948 a existuje dodnes. Ze současných 
parlamentních stran se jedná o druhou nejstarší 
politickou stranu po sociální demokracii.

Martin Dolejský, kurátor
Městského muzea v Čelákovicích

Budova Městské knihovny Čelákovice Na Hrádku. Foto: 
archiv knihovny
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Aby záda nebolela, úterý 7., 21., 28. 7., 
18.30–20.00 hod., zahrada RC Routa, pra-
videlná otevřená skupina na téma „Zdravý 
životní styl“, vedená fyzioterapeutkou Marti-
nou Pěchníkovou. Vstup 50 Kč, nutná rezer-
vace předem na tel.: 606 660 421.

Rodinné bubnování, středa 8., 29. 7., 
10.00–11.00 hod., zahrada RC Routa, pra-
videlná otevřená skupina pro rodiče s dět-
mi i jednotlivce, vedená Janou Vachkovou. 
Vstup 50 Kč/rodina, rezervace předem není 
nutná. Bližší info na tel.: 606 660 421.

Zdravé běhání, úterý 14. 7., 18.30 hod., 
zahrada RC Routa. Pro všechny, kdo rádi 
běhají nebo teprve s během začínají. Před-
náška Jany Klimešové, mistryně republiky 
v krosu a vítězky pražského půlmaratonu, 
o všem, co k běhání patří. Prostor bude i na 
vaše dotazy. Rezervace předem není nutná. 
Vstup 50 Kč.

Klub „fotrů“, čtvrtek 16. 7., 18.30 hod., za-
hrada RC Routa, otevřená skupina pro otce 
s Michalem Tillerem. Posedíme, „pokecáme“ 
a vyměníme si pár „fotrovských“ zkušenos-
tí a nápadů. Rezervace předem není nutná. 
Vstup 50 Kč. Bližší info na tel.: 606 660 421.

Opékání buřtů a posezení na zahradě Rou-
ty, středa 22. 7., 17.00–19.00 hod., zaháje-
ní tradičního opékání buřtů, s sebou buřty 
a dobrou náladu.

kultura / volný čas

TAP načerno“. Jejím hlavním účelem je upo-
zornit na význam černého humoru jako důleži-
té schopnosti komunikovat o vážných věcech 
s nadhledem. Smysl pro černý humor je spe-
cificky česká vlastnost a prochází napříč celou 
naší společností. Zasmějte se společně s námi 
vtipům o lidech s hendikepem. Všechny vybra-
né vtipy prošly tvrdou cenzurou členů kapely 
The Tap Tap – nejtemnější odstín černé legra-
ce je tedy opravdu spolehlivě zaručen. Výstava 
bude přístupná v červenci a srpnu v provozních 
hodinách knihovny. Více informací o výstavě na 
www.tttnacerno.cz.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Naděžda Picková, ředitelka Městské knihovny

zkuste to s námi

V letošním, pro nás 
slavnostním roce, si 
můžete vyzkoušet 
úkoly, kvízy, testy, 
které připravují kni-
hovnice pro žáky ZŠ.

Správné odpovědi z minulého čísla jsou: os-
misměrka – Podle vídeňské matriky se Božena 
Němcová narodila 4. února 1820 jako Barbora 
Novotná; pohádky Boženy Němcové – Sedme-
ro krkavců; Čert a Káča; Popelka; Čertův šva-
gr; O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku; Chytrá 
horákyně; Princ Bajaja; Potrestaná pýcha.
K létu a prázdninám patří cestování. Zkuste ten-
tokrát vyluštit naše hrady a zámky, řeky, hory… 
Přesmyčky jsou z knihy nakladatelství Albatros 
autora Jiřího Havla s názvem „Kdo má smysl 
pro nesmysl“. Kniha byla vydána v roce 2007. 
První písmeno je vždy vytištěno tučně! Správ-
né odpovědi najdete v příštím čísle Zpravodaje 
spolu s novým úkolem.

Naděžda Picková, ředitelka Městské knihovny

Obrázek z výstavy The TAP TAP načerno. Foto: archiv 
zapsaný spolek TAP

Města České republiky
K R U T Á  N O H A
B A R D I  C E P U
N O  B E R U
H R A V É  D Á R C E  K O L
K O N Í  V R A K
R O K  S T A N I C E
C H C E  I  P A R T A
R A K O V Y  L A R V Y
L V I  M O K U
I  E R B  C E L
A  L U H  Č I  O V C E
M Ě Ř I T  I  O C E L
B O R N
M Y L I  S E
H O N Í  D O N

Ř E V  K I N  O P I C
O S A  T R A V
B L Í N ,  Ú S T A  A  M E D

Najdete sedm našich hor a osm řek?
D R B Y
R O U B E N K A
D Ě D  P A R
H O Ř E
O K O  Z  K Á V
P O L E  U Č N I C
K L E C  V O N Í
Š E L M A
K O V  I  Š E L M A
T V A R  S A K
N O R A  H R Á Č E
I  Z R A J E
J A R N Í  K O V
A  L I D  N I C
U N C E  L Ž I

Poznáte, kam se schovaly naše hrady 
a zámky?
J E N  Š K R T L A
H R A  K O T Ě  U C I N K Á
O Ř ,  K O N Í K
R O K  S Y T
Š T Ě P  I  O K N O
I  D L E  C E N
T V Á Ř  O K L I K
N E J E N  Š P R T
N O T A  H R Á  V Č E L E
V L A K  S O V
H Á K  B O L U
T A  L V I C E
K O T E L
A R  I  T Ř I  O B C E
L E V  C T I  A  H E R
V L A K  D U H Y
S R A B  H U L Á K Á

pozvánka do okolí

Dechberoucí výhledy 
z hradu Jenštejn

Od 18. století byla zřícenina hradu Jenštejn vy-
užívána chudšími obyvateli obce pro účely by-
dlení. V následující době došlo v areálu hradu 
k řadě zásadnějších stavebních úprav i drobněj-
ších zásahů. Řada z těchto novodobých úprav 
byla odstraněna při generální rekonstrukci v 70. 
letech 20. století, ale vlivem času se vyskytly na 
stavbě závady, které bylo třeba odstranit. 
Běžný kolemjdoucí spatřil první viditelné kro-
ky zahájení etapy obnovy věže hradu Jenštejn 
výstavbou dřevěného lešení v prosinci 2015. 
V průběhu roku 2019 započaly práce na rekon-
strukci helmice věže. Slavnostní otevření hradu, 
které posunula pandemie koronaviru, se konalo 
29. května. Při příležitosti dokončené rekon-
strukce navrhli a instalovali pracovníci Oblast-
ního muzea Praha-východ z Brandýsa nad La-
bem, pod jehož patronátem a dohledem byly 
realizovány rekonstrukční práce, nově vzniklou 
expozici do prostor hradního domku. Ta je za-
měřena na významnou jenštejnskou osobu – 
přírodního léčitele Jana Mikoláška. Pro návštěv-
níky je za zvýhodněnou cenu k dispozici kniha 
„Paměti přírodního léčitele“, která pojednává 
detailně o Mikoláškově životě.

Z vrcholu věže jenštejnského hradu lze při dob-
ré viditelnosti pouhým okem pozorovat i vrchol-
ky Krkonoš. Otevřeno bývá od dubna do října 
tři dny v týdnu (pátek, sobota, neděle) v čase 
10.00 až 17.00 hod. Více na webových strán-
kách www.muzeumbrandys.cz.

Zdeněk Šimerka, kastelán hradu

Výhled z věže jenštejnského hradu. Foto: archiv Ob-
lastního muzea Praha-východ

Pokračování na str. 14

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
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Dětský klub ROUTA pro děti 1.–5. třídy, již 
nyní přijímáme přihlášky dětí, pondělí–pátek, 
12.00–19.00 hod., Rybářská č. p. 166, služ-
ba zdarma pro rodiče zaměstnané, OSVČ 
či na ÚP, možnost nepravidelné docházky. 
Nabízíme doprovod dětí ze školy do klubu, 
případně z klubu na kroužky, pestrý odpo-
lední program – tvoření, hry, sport, příjemné 
prostředí, vlastní zahrada – častý pobyt dětí 
venku, vhodné i pro děti se specifickými po-
třebami – individuální přístup. Kapacita ome-
zena. Bližší info tel.: 608 311 333, e-mail: 
routa-detskyklub@seznam.cz.

Vzdělávací projekt ReStartuj kariéru 
s ROUTOU 2.0!
Přihlašujte se, registrace i bez nutnosti 
osobního setkání – vzdělávací aktivity pro-
jektu jsou zdarma. Určeno pro rodiče dětí 
do 15 let (na MD/RD či v zaměstnání), osoby 
pečující, nezaměstnané.
Restart klub – pro úspěšný návrat do zaměst-
nání či nový start po MD/RD; Manažerská 
akademie pro ženy – rozvoj manažerských 
dovedností a podpora žen ve vedoucích 
pozicích; praktické kurzy firemní angličti-
ny a moderní počítačové kurzy; individuální 
kariérové a právní poradenství. Hlídání dětí 
zajištěno. Denní, víkendové i večerní kurzy. 
Zajistěte si své místo včas, přihlašujeme již 
na rok 2021. Přihlášky a informace Markéta 
Javorská, e-mail: restart.routa@gmail.com, 
tel.: 608 723 465, www.restartujkarieru.cz.

volný čas / sport

v trávnících podél chodníků, parcích a zahra-
dách. Objevily se opožděně čirůvky májovky, 
dále špičky, polničky, prášivky, kropenatce 
a další obvyklé druhy travních hub. Většina 
těchto hub je buď jedlých, případně nejedlých 
(kropenatec je sice oficiálně mírně jedovatý, ale 
plodnice jsou velmi malé, a tak je otrava praktic-
ky vyloučená). Jen málokdy se stane, že v trávě 
v parku narazíme na skutečně nebezpečně je-
dovatou houbu. Jednou z možností je vláknice 
začervenalá, ve starších atlasech uváděná jako 
vláknice Patouillardova.
Vláknice začervenalá má klobouk o průměru 
3–10 cm, v mládí je zvoncovitě kuželovitý, poz-
ději až rozložený. Povrch klobouku je zpočátku 
šedobělavý, lesklý, později vláknitý až vláknitě 
rozpukaný, okrový. Vlákna červenají dotekem 
nebo stářím vznikají červené skvrny (což je je-
den z hlavních určovacích znaků). Lupeny jsou 
zoubkem přirostlé, zpočátku bělavé či béžově 
našedlé, později jsou růžově hnědavé až hně-
doolivové. Třeň je válcovitý, na bázi trochu roz-
šířený, bělavý, postupně červenající. Dužnina je 
bílá, u dospělých plodnic po rozříznutí pomalu 
červenající. 
Roste v listnatých a smíšených lesích, v parcích 
a zahradách, především v teplých oblastech na 
vápnité půdě. Objevuje se v květnu až září, nej-
častěji v červnu.
Je prudce jedovatá a způsobuje velmi nepříjemné 
otravy, které mohou být smrtelné. Za smrtelnou 
dávku se považuje konzumace 2 až 3 plodnic.  
Obsahuje jed muskarin, který je známý především 
díky muchomůrce červené, v které byl poprvé 
objeven. Muchomůrka červená však muskarinu 
obsahuje relativně málo (jedovatá je díky jiným je-
dovatým látkám). Vláknice začervenalá má tohoto 
muskarinu násobně více – asi tisíckrát více než 
muchomůrka červená. Je proto řazena mezi 10 
našich nejjedovatějších druhů hub. 
Nebezpečná je také možností záměny za jed-
lou závojenku podtrnku a v případě mladých 
plodnic i za čirůvku májovku, která navíc roste 
na podobných místech. Jistou výhodou je, že 
vláknice začervenalá je poměrně nehojná hou-
ba, kterou potkáváme pouze vzácně. Proto byl 
pro nás značným překvapením její růst v parku 

Pokračování ze str. 13

Dobročinný obchod 
Již čtvrtým rokem v našem RC Routa můžete na-
vštívit Dobročinný obchod (DO), který funguje na 
principu vzájemné pomoci. Na základě finančních 
i hmotných darů od našich milých dárců vytváříme 
prodejní místo, kde si můžete zakoupit drobné do-
mácí potřeby, knihy, oblečení pro děti i dospělé.
Prodejem získáváme finanční prostředky na pomoc 
ohroženým rodinám z Čelákovic a okolí. V loňském 
roce se nám takto podařilo získat částku 80 tis. Kč, 
která po odečtení nezbytných provozních nákladů, 
díky vám, může být použita pro konkrétní rodiny na 
zaplacení jejich potřeb (dětské kroužky, doučování, 
školní pomůcky, tábory apod.).
Snažíme se, aby naše náklady byly co nejnižší, 
a tak i pracovní místo paní prodavačky financu-
jeme ve spolupráci s ÚP. Podařilo se nám také 
navázat spolupráci se skladem pro pěstouny, 
kam jsme darovali přebytky z našeho DO.
Během zimy jsme pro vás za pomoci dobrovol-
níků opravili prodejní prostor, aby byl pro vás 
nákup příjemnější. Otevřeno máme od června 
každé úterý a čtvrtek od 10.00 do 18.00 hod. 
V této době je také možné donést vaše dary. 
Přijímáme věci čisté, funkční, neděravé.

Dita Kořínková

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

Příměstské tábory 2020
Příměstské tábory pořádané Čelákovickou 
sportovní, p. o., jsou zahájeny, a to ve větším 
počtu, než bylo původně plánováno... Oblíbené 
sportovně-plavecké příměstské tábory vstoupi-
ly do jubilejního 5. ročníku. Zapojena jsou tra-
dičně všechna naše sportoviště, tedy Městský 
bazén, sportovní hala Vikomt, Městský stadion 
i dětská hřiště a veřejná sportoviště a workouty 
v Čelákovicích.
n 1. turnus: 29. 6. – 3. 7.;
n 2. turnus: 6.–10. 7. (včetně státního svátku);
n 3. turnus: 13.–17. 7.;
n 4. turnus: 20.–24. 7. (nový);
n 5. turnus: 27.–31. 7. (nový);
n 6. turnus: 3.–7. 8. (nový);
n 7. turnus: 17.–21. 8. (dříve 4. turnus);
n 8. turnus: 24.–28. 8. (dříve 5. turnus).
Přihlášku a veškeré podrobnosti najdete na na-
šich webových stránkách.

Petr Bambas, ředitel

Městský bazén
OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

ČERVENEC A SRPEN 2020

po – – 16.00–21.00
út – – 16.00–21.00
st – – 16.00–21.00
čt – – 16.00–21.00
pá – – 16.00–21.00
so – – 16.00–21.00
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.

houbařské okénko

Vláknice začervenalá 
V poslední květnové dekádě začalo po hodně 
dlouhé době dešťové období. Což se po něja-
ké době projevilo relativně hojným růstem hub 

Vláknice začervenalá, 10. června 2020, Sady 17. listo-
padu, Čelákovice. Foto: Miroslav Rudolf

u KD, kde jsme v druhém červnovém týdnu za-
znamenali skupinu několika plodnic.

Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek,  
Spolek houbařů Čelákovice

Interiér Městského bazénu. Foto: archiv ČeSpo
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Po přerušeném konci sezony se opět rozbíhá 
florbalový kolotoč na plné obrátky. Všechny 
naše týmy opět naplno trénují a mužské áčko již 
rozjelo přípravu na nový ročník Národní ligy, kde 
máme jasnou ambici, a to je postup. 
Do ročníku 2020/2021 vstupuje Orka se šest-
nácti soutěžními týmy. V kategorii mužů nasa-
zujeme znovu tři družstva, tedy kromě elitního 
týmu také béčko a céčko. Juniorský tým bude 
hrát druhou ligu, dva týmy dorostenců druhou 

florbal

Tým mužů. Foto: Martin Bajer

Jsme zpět!
Konečně! V květnu jsme se dočkali uvolně-
ní podmínek tak, že jsme byli schopni obno-
vit naši tréninkovou činnost. Od začátku roku 
jsme si testovali rozdělení běžeckého tréninku 
na 2 úrovně a tento systém jsme začali pou-
žívat i nyní. Na naše tréninkové výběhy, které 
jsou k dispozici zdarma pro všechny, jsou tak 
vždy nachystány dvě skupinky. Jedna pro po-
kročilejší běžce a druhá pro ty, kteří se do for-
my teprve dostávají. Při této příležitosti jsme si 
v našem městě vzali pod křídla iniciativu Roz-
běháme Česko, díky čemuž můžeme oficiálně 
říct, že společně Rozběháme Čelákovice! Aby 
toho nebylo málo, přidali jsme další tréninkovou 
jednotku v našem týdenním plánu, a to kruhový 
trénink. Více informací o aktuálním dění najdete 
na našem facebook.com/OCRCelakovice.

Honza Pfeffer, OCR Čelákovice

OCR Čelákovice

Ve skupině se běhá lépe. Foto: archiv OCR Čelákovice

Je červen a omezení z důvodů pandemie jsou 
téměř odvolána. Fotbalová liga se dohrává a na 
nižších úrovních se také „vyjasňuje“. Vedení 
Středočeské fotbalové asociace rozhodlo o za-
čátku mistrovského ročníku fotbalových soutěží 
2020/2021, které otevře úvodní kolo 22./23. srp-
na. Obsazení jednotlivých skupin patrně nedozná 
výrazných změn, a tak ani nebude nutné měnit 
rozlosování. V době, kdy píši tyto řádky, je zná-
ma první změna, a tou je odstoupení SSK Ostrá 
z divize – bude nahrazena třetím celkem přeboru 
SK Kosmonosy. Volné místo v přeboru bylo na-
bídnuto Hlízovu, který nabídku přijal, a to zname-
ná, že do naší skupiny I. A třídy přibude některý 
z účastníků I. B třídy (nejblíže je Slovan Poděbra-
dy). Ostrá využije účasti svého béčka v I. B třídě 
a dále bude mít jediné mužstvo dospělých. A co 
Union?
Pod vedením trenéra Skuhravého trénují fotba-
listé Unionu dvakrát týdně. Nástup na přípravu 
pro nový ročník bude 21. 7. a jsou sjednána pří-
pravná utkání s týmy Kounic, Peček, Úval (vše I. 

fotbal

Nejúspěšnější tým SK Union – starší dorostenci v sezoně 2019/2020. Foto: archiv M. Šikla

Judisté opět na tatami
Po rozvolňování vládních nařízení se od 11. 5. 
opět vrátili k tréninku i judisté z Čelákovic. Judo 
v Čelákovicích už druhým rokem organizuje Judo 
club Bohemia. Působíme ve Spring relax centru 
a v tělocvičně Městského bazénu Čelákovice. 
Judo se zde těší velkému zájmu. Čelákovických 
lekcí juda se letos účastnilo 78 mladých judistů 
a judistek z Čelákovic a blízkého okolí. Nyní tré-
nujeme ve 3 tréninkových skupinách – baby judo 
(4–6 let), začátečníci od 6 let a pokročilí, kteří nás 
už reprezentují na soutěžích juda.
Na nové zájemce se budeme těšit v novém škol-
ním roce 2020/2021. Zkušební lekce je zdarma. 
Více informací o našem klubu najdete na webo-
vých stránkách www.jcbohemia.cz.

Monika Oswaldová, hlavní trenérka  
a předsedkyně oddílu

Děti z baby juda čelákovického klubu Judo club Bohe-
mia. Foto: archiv klubu

Orka do nového ročníku opět se 16 týmy
a třetí dorosteneckou ligu. Dále nasazujeme tři 
týmy starších žáků, tři týmy mladších žáků, tři 
týmy nás budou reprezentovat i v lize elévů a do 
bojů posíláme i přípravku.
Kromě ligových soutěží bude tým mužů bojovat 
v poháru ČFBU a účastnit se budeme také tra-
dičních florbalových turnajů.
Nezbývá, než si přát, aby nový ročník proběhl 
bez komplikací.

Martin Bajer

SK UNION – O MISTROVSKÉ BODY V SRPNU
B tř.), dále s Lysou a Bohemia Poděbrady (kraj. 
přebor). Může ještě dojít ke změnám. Hráčský 
kádr v kolonce odchodů nemá žádnou změnu, 
v kolonce příchodů probíhají jistá jednání, ale za-
tím bez konečného rozhodnutí. Vedení mužstva 
počítá se zapojením dorostenců.
Vynucenou pauzu využívají k přípravě i dorosten-
ci pod trenérem Kujalem. Na rozdíl od dospělých 
sehráli dorostenci několik přípravných zápasů:
ML. BOLESLAV U16–SK UNION 3:1, SK UNI-
ON U19–SOKOL HOSTOUŇ U19 3:3, branky: 
Janák, Šamša, Choura, SK UNION U17–SO-
KOL HOSTOUŇ U17 8:0, branky: Hrdlic, Štrobl 
2, Konečný, Hála, Homola, Pitrůn, SK UNION 
U19–VIKTORIA ŽIŽKOV U18 2:7 (3 x 35 min.), 
branky: Choura, Buriánek, SN. LIBEREC U17–
SK UNION U19 6:0.
Starší žáci sehráli přípravné utkání v Nehvizdech 
s „rodícím se“ celkem dorostu: AFK NEHVIZ-
DY–SK UNION 4:7, branky: Pařízek, Vencl 2, Jiří 
Fantík, Stehlík.

Milan Šikl
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Poděkování
Naši milí minibaskeťáčci a vážení rodiče, ve 
školním roce 2019/2020 bylo pro naši přípravku 
milým překvapením, když v září přibylo mnoho 
vás, nejmenších. 
Z důvodu pandemie jsme však byli nuceni 
ukončit tréninky již v březnu. O to více se bude-
me těšit na září.
V srpnovém Zpravodaji a na facebooku Mini-
basket Čelákovice vám budou podány bližší in-
formace. V případě jakýchkoli dotazů mne kon-
taktujte – e-mail.: sabinakarlova@seznam.cz, 
tel.: 725 779 863.
Děkuji za přízeň a všem přeji spokojené letní 
prázdniny a hodně odpočinku ve zdraví.

Sabina Karlová Hořejší,  
trenérka mini přípravky

Basketbal Čelákovice, spolek

Foto: archiv spolku

Nohejbalový oddíl
A-tým v rámci přípravy sehrál přátelské utkání 
s Čakovicemi. Klasická extraligová soutěž ne-
byla ze strany svazu rozehrána, a tak se vzalo 
zavděk rozehrání turnajovým způsobem. 
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE–TJ AVIA ČAKO-
VICE 4:6
Domácí se ujali vedení 2:0, ale soupeř otočil sérií tří 
výher v řadě. Na 3:3 srovnal Kolenský v singlu, ten-
týž hráč společně s Nesládkem zvládl i odvetnou 
dvojku, ale na vytouženou remízu to však nestačilo. 
Sestava Čelákovic: Flekač, Spilka, Bareš, Neslád-
ek, Matura, Seidl, Löffelmann, Kolenský, Hejtík.
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE–ŠACUNG 4:3
Náhražka ligové soutěže – turnaj na Střeleckém 
ostrově v Praze, se plně vydařila. Na kurtech 
Startu Praha se odehrál turnaj za účasti Čeláko-
vic, Startu, Šacungu a Čakovic B. V dopoledních 
zápasech los určil dvojice Čelákovice proti Ča-
kovicím B a Šacung versus Start. Šacung podle 
očekávání porazil domácí Start 4:1 a Čelákovice 
si v celku jednoduše poradily s Čakovicemi B 4:0. 
Hrálo se na čtyři vítězná utkání s možností střídat 
i v singlu. Další novostí pak bylo, že hráč nesmí 
nastoupit do více než dvou formací. Odpolední fi-
nále již bylo o něčem jiném. Čelákovičtí prohrávali 
0:2, ale dokázali otočit na konečných 4:3.

Dorostenci
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE–TJ SPARTAK 
MSEM PŘEROV 6:1
Proti poslednímu Přerovu nemuseli domácí do-
rostenci vynaložit velké úsilí, aby zápas vyhráli. 
Počasí nepřálo, proto se zápas musel odehrát 
v hale. Sestava Čelákovic: Löffelmann, Seidl, 
Nesládek, Jedlička, Matura D.

Krajský přebor
V KP je B-tým po odehrání čtyř kol zatím na třetím 
místě s poměrem zápasů 1-2-1 a čtyřmi body. Na 
vedoucí pozici je Český Brod s pěti body.

Okresní přebor
Do OP nastoupil C-tým oproti minulé sezoně 
v dost pozměněné sestavě a své první vítězství 
zaznamenal až ve čtvrtém kole nad Nymburkem D 
5:3. V tabulce je zatím na sedmé příčce právě za 
Nymburkem D. V čele se usadilo mužstvo Kounic.

Ženy, divize 2
Ženy měly na úvod top týmy ženské divize 2. 
Podle očekávání oba zápasy prohrály a po prv-
ním kole jsou na posledním místě. Vede tým 
Českého Brodu.

Žáci TJ Spartak Čelákovice. Zleva: František Volf, Mi-
chal Linka, Adam Procházka, trenérka Andrea Šedová, 
Tadeáš Skuhravý, Jakub Linhart. Foto: archiv oddílu

Oddíl stolního tenisu
Zahajujeme nábor dětí pro další sezonu – v září 
2019 jsme ve spolupráci s MDDM uspořáda-
li první organizovaný nábor dětí po delší době 
a získali celkem 20 nových adeptů, se kterými 
jsme začali pilně pracovat. Jsme rádi, že nyní, 
po půl roce hraní, nejméně 6 z nich můžeme 
přesunout do pokročilých, takže od září začnou 
absolvovat první okresní turnaje. A protože část 
dětí po prázdninách pokračovat nebude, roz-
hodli jsme se doplnit stavy talentů. 
Pro sezonu 2020/2021 zahajujeme nábor no-
vých členů do přípravky oddílu stolního tenisu 
TJ Spartak Čelákovice. Hledáme šikovné chlap-
ce a děvčata ve věku od 7 do 10 (11) let, kteří 
mají rádi pohyb, chtějí se naučit hrát stolní tenis 
a nebojí se do toho pořádně plácnout.
Nebojte se a přiveďte své dítě už o prázdninách 
na jeden z našich tréninků! V období prázdnin 
(červenec–srpen) nezahálíme, a tak nás může-
te zastihnout v sokolovně za stoly každé úterý 
a čtvrtek vždy od 17.00 asi do 21.00 hod. Vaše 
dítě absolvuje zkušební trénink, vysvětlíme mu, 
o čem stolní tenis vlastně je a co obnáší se ho 
naučit. Na rozhodnutí budete mít dostatek času, 
novou sezonu začínáme až v září druhým kolem 
náboru, ve středu 2. 9. v 16.00–17.30 hod., rov-
něž v sokolovně.
Stačí nám napsat na e-mail: pripravka@stolnite-
niscelakovice.cz nebo nás kontaktovat na tel.: 
724 554 864, 603 200 050 a domluvit si termín, 
kdy se nám přijdete ukázat. Více informací na: 
http://stolniteniscelakovice.cz/mladez/nabor-2020.

Petr Dvořák, předseda oddílu a trenér,
Matěj Iglo, trenér

Šachový oddíl
První měsíc po uvolnění opatření proběhl bez 
problémů. Tréninky probíhají na našich velkých 
šachovnicích a nutno říci, že obzvláště u bazé-
nu způsobují velký rozruch a třeba v září se ně-
kteří z těch, kteří nyní zvědavě pokukují, přihlásí.
Internetové Mistrovství Evropy proběhlo k naší 
spokojenosti, naši hráči se umístili v první třetině 
startovního pole, stupně vítězů pro ně tentokrá-
te byly příliš vysoko.
Dne 13. 6. jsme hostili finále krajského přeboru 
družstev v šachu. Soutěže se zúčastnily 4 týmy, 
jež postoupily z předkol. Přes to, že jsme nepa-
třili k favoritům, do poslední partie jsme sahali 
po postupu. Bohužel to nevyšlo a my se museli 
spokojit s pěkným druhým, bohužel nepostupo-
vým místem. Velké poděkování patří Anně Vavří-
kové, jež nás přijela podpořit až z Brna. Přes to, 
že organizace probíhala v krátké době, vydařila 
se a vše proběhlo, i v době roušek a dezinfekcí, 
bez problémů. Zde patří velký dík kolektivu pra-

Žáci
Žáci odehráli svůj první turnaj dvojic v Benešově 
u Prahy. Čelákovice nominovaly dvě formace: 
František Volf, Michal Linka, Adam Procház-
ka, Tadeáš Skuhravý, Jakub Linhart. Ve svých 
skupinách skončily obě na druhých místech 
a také shodně vypadly ve vyřazovací části. Pod 
vedením Andrey Šedové se však žáci na svém 
prvním startu neztratili a budou, pokud jim elán 
vydrží, příslibem do budoucna.

Petr Flekač

covníků pizzerie, který pro všechny účastníky 
připravil oběd.
Dospělé týmy se musejí bohužel spokojit 
s umístěním před koronavirovou krizí, s čímž 
rozhodně nejsou spokojené.
Závěrečná soutěž pro naše svěřence proběhla 
20. 6. Hezké prázdniny všem dětem.

Peter Janda

Oddíl atletiky
Dne 1. května náš oddíl spolu s atletikou 
Nehvizdy pořádal mikromítink „Spolu na star-
tu“, který vyhlásil český atletický svaz. Byla to 
celorepubliková akce, která probíhala na více 
jak 180 stadionech napříč republikou.
Dále jsme uspořádali dvě kola Krajské soutěže 
družstev přípravek, kde si naši atleti vedli výbor-
ně. V prvním kole obsadilo družstvo A 3. místo 
a ve druhém kole 4. místo.
V Kutné Hoře se 20. května konal KP ml. žac-
tva, ani zde nechybělo naše zastoupení, měli 
jsme celkem tři kandidáty na medaile, nako-
nec v deštivém počasí dosáhla na bronzovou 
medaili jen Klára Kobková v běhu na 1 500 m 
v čase 5:45.
O stejném víkendu se v Plzni konalo vícebo-
jařské klání, kde nemohl chybět Martin Buch-
ta. Tomu se závod nadmíru povedl a obsadil 
celkově 2. místo výkonem 4 606 bodů, tím se 
zařadil i na druhé místo celorepublikových tabu-
lek. Svým výkonem si zajistil nominaci na mist-
rovství republiky, které se bude konat na konci 
července.

Miroslav Šup, trenér




