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Zastupitelská aréna str. 7
Diskutovanému tématu výskytu narkomanů 
a bezdomovců v centru města se věnují zastu-
pitelé všech volebních stran v čelákovickém 
Zastupitelstvu a navrhují možná opatření spa-
dající do kompetence města, resp. Městské 
policie.

Odpady v roce 2019 str. 8
Radní Marek Skalický a vedoucí odboru život-
ního prostředí Městského úřadu Čelákovice 
Lenka Rašínová informují veřejnost o vyhodno-
cení plnění cílů Plánu odpadového hospodář-
ství města Čelákovic pro roky 2017–2021 za 
loňský rok a o problematice „živnostenských“ 
odpadů.

100 let Městské knihovny str. 11
Městská knihovna připravuje pro každé le-
tošní vydání Zpravodaje rubriku věnovanou 
oslavám jednoho století své existence. V srp-
novém vydání nechybějí přetahovačka a kří-
žovka.

Paddleboard na Labi str. 20
Jan Pfeffer informuje za OCR Čelákovice 
o rozličných aktivitách tohoto sportovního 
subjektu včetně populárního paddleboardu na 
Labi.

z obsahu
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PŘÍSTAVIŠTĚ ČELÁKOVICE

Do tohoto místa u lávky je situována stavba přístaviště osobní lodní dopravy a vedle, směrem k železničnímu mostu, pak přístaviště malých plavidel. Foto: -dv-

Ředitelství vodních cest České republiky (ŘVC 
ČR) chce na Labi zbudovat veřejná přístaviště 
pro malá plavidla a osobní lodě. Stání by měla 
fungovat od léta příštího roku. V srpnu 2020 
proběhnou veřejné soutěže pro lokality Čeláko-
vice, Nymburk, Kolín a Brandýs nad Labem. 
Město Čelákovice má s ŘVC ČR uzavřenou 
smlouvu o koordinaci postupu při realizaci sta-
vební akce „Přístaviště Čelákovice“. Odhado-
vané náklady na výstavbu činí 20 mil. Kč a vy-
budováno bude stání pro 16 malých plavidel 
v blízkosti lávky přes Labe v Čelákovicích. 
Navrhovaná stavba přístaviště malých plavidel 
je situována na levém břehu řeky Labe v řkm 
872,8–872,92. Přístaviště umožňuje stání ma-
lých rekreačních plavidel do 20 m. Plovoucí 
molo o celkové délce 83,2 m a šířce 2,5 m je 
uchyceno k břehu a na něm umístěným kotev-
ním blokům na ramenáty, které umožňují pohyb 
mola v celém rozsahu hladin. Mezi jednotlivými 
rameny je navrženo zavětrování ocelovými lany. 
Molo je rozděleno na osm samostatných sekcí 
o šířce 2,5 m a o délce 10,4 m, které jsou vzá-
jemně pružně spojeny.
Navrhovaná stavba přístaviště osobní lodní do-
pravy je situována na levém břehu řeky Labe 
v řkm 872,7 (nad plavební komorou Čelákovice). 
Přístaviště umožňuje stání osobních lodí o roz-
měru do 85 x 11,4 m o kapacitě jednoho stá-

ní. Pro stání je navržen plovoucí ocelový pod-
honový přístavní můstek o rozměrech 9 x 4 m. 
Konstrukci mola tvoří vlastní podhonový plovák 
a přístupová lávka. 
Z důvodu probíhající stavby „Optimalizace tra-
ťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelá-
kovice (mimo)“ je uzavřena část Labské stezky 
a v úseku Čelákovice – Byšičky je až do dubna 
2022 stanovena objízdná trasa. O objízdné tra-
se bylo informováno i německé nakladatelství 
Verlag Esterbauer GmbH Deutschland, které 
pravidelně vydává v rámci své edice publikaci 
pro cykloturisty Elbe-Radweg Tschechien.

Josef Pátek, starosta,
Miroslav Opa, místostarosta II

Do roku 2021 by mělo být vybudováno na řece Labi 
v Čelákovicích přístaviště pro malá plavidla a osobní 
lodě. Investorem je ŘVC ČR a akce bude financová-
na z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. 
Zdroj: ŘVC ČR
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úvodník Respondeo, z. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

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

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

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

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

Investiční aktivita města
Vážené dámy, vážení pánové,

v médiích můžete neustále slyšet, že ze sou-
časné krize způsobené šířením koronaviru „se 
proinvestujeme“. Město Čelákovice realizuje 
celou řadu rozsáhlých investičních akcí. Zá-
sadním problémem však je, že výnosy ze sdí-
lených daní, které jsou určeny i obcím a měs-
tům, významně poklesly. 
Aby bylo možné současnou investiční akti-
vitu města zachovat, bylo nezbytné schválit 
na červnovém zasedání Zastupitelstva města 
přijetí úvěru ve výši 50 mil. Kč, aby se město 
vypořádalo s výpadkem hotovostních peněž-
ních prostředků. Jsem moc rád, že se na uve-
deném řešení shodli všichni zastupitelé města.
V průběhu měsíce srpna budou dokončovány 
práce spojené s dostavbou základní školy v Kos-
telní ulici. Vedle nového pavilonu včetně jeho 
kompletního vybavení zde vznikne úplně nová 
tělocvična a nové venkovní sportovní hřiště. Cel-
kovou rekonstrukcí prochází rovněž tělocvična 
BIOS. Na takto malé ploše bude proinvestová-
no 200 mil. Kč, jedná se tak o největší investici 
v historii města. Pozitivem je, že část peněžních 
prostředků je hrazena z dotace Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy. Na tomto místě 
mi dovolte, abych vás všechny srdečně pozval 
na slavnostní otevření dostavby Kamenky, kte-
ré se uskuteční v sobotu 19. září od 14.00 do 
17.00 hod. s bohatým kulturním programem.
Práce probíhají rovněž v místní části Záluží, 
kde je realizována výstavba splaškové kanali-
zace. I u této investiční akce se podařilo měs-
tu Čelákovice získat část peněžních prostřed-
ků formou dotace z Operačního programu 
Životní prostředí. K obnově technické infra-
struktury dochází i v Jiřině. Jedná se o rozsáh-
lou investiční akci rozdělenou do sedmi etap. 
Současné práce musí být zároveň dokončeny 
před zahájením prací souvisejících se stavbou 
Správy železnic nesoucí název „Optimalizace 
traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Če-
lákovice (mimo)“. Postup prací je koordinován 
se společností Eurovia CS, za což patří jejím 
pracovníkům poděkování. 
Pokud se ekonomická situace v Česku a finanč-
ní situace města zlepší, je prioritní zahájit re-
konstrukci sportovního hřiště u areálu Základní 
školy v ulici J. A. Komenského v centru města.
Dovolte mi připomenout, že příští vydání Zpra-
vodaje, tedy zářijové, je poslední, ve kterém 
platí sleva na veškerou inzerci ve výši 50 %. 
Pokud ji chcete využít, neváhejte.
Na závěr mého srpnového úvodníku mi dovol-
te, abych všem popřál hezky strávenou dovo-
lenou, pěkné prázdniny a úspěšné zahájení 
školního roku 2020/2021.

Miroslav Opa, místostarosta II

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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V rámci postupného zpracovávání dokumentu „Koncepce mobility města Čelákovic“ již proběhly 
dva zásadní průzkumy. Prvním je průzkum bezpečnosti dopravy – průjezd speciálním vozidlem, kte-
ré zaznamenalo silniční síť na území města, z čehož je následně tvořena tzv. bezpečnostní inspekce 
(zhodnocení celé infrastruktury z pohledu bezpečnosti při rozdělení nalezených rizik na tři stupně: 
nízké, střední a vysoké riziko). Zpracovatelský tým město dále důsledně prozkoumal z pohledu řidiče 
i chodce a vše důkladně nafotil. Byly tak nalezeny krásy města (poklidná stezka kolem Labe, příjem-
né zatravněné sídlištní centrum a náměstí) a stejně tak i běžný městský prostor plný vozidel. Město 
tak čekají ještě dva další průzkumy: „běžný“ průzkum dopravy (intenzity) a průzkum dopravy v klidu 
(parkování). Oba tyto průzkumy budou provedeny v září. 
V současnosti jsou zpracovávány dostupné analytické podklady, a vzniká tak komplexní a kompletní 
popis dopravy a mobility na území města Čelákovic. Kromě toho byla navázána komunikace s vý-
znamnými stakeholdery, aby bylo možné zmapovat současný plánovaný rozvoj města a dát jej do 
kontextu s možným doporučeným rozvojem. 
Hlavním výstupem z analytické části budou četné grafy a tabulky shrnující analytické podklady 
a dále přehledná SWOT analýza (silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby). Především na základě 
těchto výstupů bude doporučen následný rozvoj. 
Nezbytnou součástí analytické části je rovněž pohled a názor občanů, kteří ve městě žijí. 

Petr Studnička, místostarosta I,
Roman Dostál

KONCEPCE MOBILITY MĚSTA ČELÁKOVIC

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 finanč-
ní a plánovací, tel.: 326 929 123 (odpady), 126 
(psi).

informace

1 km

budovy - město Čelákovice
ostatní budovy - blízké obce

silnice II. třídy
významné silnice III. třídy
ostatní komunikace v Čelákovicích
železnice
řeka

železniční stanice/zastávka

hranice města Čelákovice

Legenda

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO 
ROKU 2020/2021

Období školního vyučování ve školním roce 
2020/2021 začne ve všech základních školách, 
středních školách, základních uměleckých ško-
lách a konzervatořích v úterý 1. září 2020.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno 
ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního 
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno 
ve středu 30. června 2021.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek  
29. a pátek 30. října 2020. 
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 
23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 
2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na 
pátek 29. ledna 2021.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro 
Čelákovice stanoveny od pondělí 8. do pátku 
12. března 2021.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek  
1. dubna 2021. Hlavní prázdniny budou tr-
vat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý  
31. srpna 2021.
Období školního vyučování ve školním roce 
2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.
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Legenda:
komunikace
železnice
řeka
Stávající cyklistické trasy
Stávající cyklistická stezka pro chodce
a cyklisty společná
železniční zastávka/stanice
budovy

Základní komunikační systém města. Zdroj: město Čelákovice

Vedení cyklistických komunikací ve městě a jeho okolí. Zdroj: město Čelákovice
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o čem jednali zastupitelé a radní města

Projekt „Nové funkce IS města Čelákovic“ na-
vazuje na projekt „Konsolidace IT Čelákovice“, 
který byl zaměřen na elektronizaci procesů, 
digitalizaci dat či propojení lokálních informač-

Finanční záležitosti
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtová opat-
ření – změnu rozpočtu města Čelákovic 2020 č. 6 
a závěrečný účet města Čelákovic za rok 2019. 
Zastupitelé souhlasili bez výhrad s celoročním 
hospodařením města Čelákovic v roce 2019.
Dále schválili uzavření smlouvy s Českou spo-
řitelnou, a. s., o přijetí úvěru ve výši 50 mil. Kč.

Výroční cena 2020
Zastupitelstvo města udělilo Výroční cenu města 
Čelákovic 2020 Miloši Bukačovi za dlouholetou pe-
dagogickou činnost, zásluhy v rozvoji základního 
a středního školství a sportu na území města Če-
lákovic a mimořádnou aktivitu v oblasti zájmového 
vzdělávání a volnočasových aktivit dětí a mládeže, 
díky kterým je šířeno dobré jméno města Čeláko-
vic nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí.
Předání Výroční ceny doprovází tradice finanč-
ně podpořit dobročinnou organizaci – pro le-
tošní v pořadí již 8. ročník Zastupitelstvo města 
schválilo věnovat dar Sportovnímu klubu vozíč-
kářů Praha, z. s.

Územní plán města
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
n  informaci pořizovatele k dokumentům:
 -  záznam o průběhu veřejného projednání návr-

hu změny č. 5 konaného dne 8. dubna 2020;
 -  vyhodnocení veřejného projednání návrhu 

změny č. 5 konaného dne 8. dubna 2020;
n  stanovisko Krajského úřadu Středočeské-

ho kraje, odboru územního plánování a sta-
vebního řádu (dále jen „krajský úřad“), č. j. 
060289/2020/KUSK ze dne 28. dubna 2020, 
k posouzení návrhu změny č. 5 podle § 55b 
odst. 4 a ve spojení s § 188 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon), ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen „stavební zákon“);

n  sdělení pořizovatele, že k veřejnému projednání 
návrhu změny č. 5 nebyly uplatněny žádné ná-
mitky podle § 55b odst. 2 stavebního zákona.

Zastupitelstvo města ověřilo návrh změny č. 5 
Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice po-
dle § 54 odst. 2 ve spojení s § 55b odst. 7 a § 188 
odst. 3 stavebního zákona a konstatovalo, že:

n  není v rozporu s Politikou územního rozvoje 
České republiky, schválenou usnesením vlá-
dy České republiky č. 929 dne 20. července 
2009, ve znění Aktualizace č. 1, schválené 
usnesením vlády České republiky č. 276 ze 
dne 15. dubna 2015, a Aktualizací č. 2 a 3, 
schválených usneseními vlády České republi-
ky č. 629 a 630 ze dne 2. září 2019;

n  není v rozporu se Zásadami územního rozvoje 
Středočeského kraje účinnými dne 22. úno-
ra 2012, ve znění 1. aktualizace účinné dne 
26. srpna 2015 a 2. aktualizace účinné dne 
4. září 2018;

n  není v rozporu se stanovisky dotčených or-
gánů nebo stanoviskem středočeského kraj-
ského úřadu;

n  při projednávání návrhu změny č. 5 nebyl ře-
šen žádný rozpor postupem podle § 136 odst. 
6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zně-
ní pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

Zastupitelstvo města vydalo změnu č. 5 Územní-
ho plánu sídelního útvaru Čelákovice (zhotovitel 
společnost PRISVICH, s. r. o.) postupem podle 
§ 171 a násl. správního řádu a v souladu s § 6 
odst. 5 písm. c) a § 43 odst. 4 ve spojení s § 55b 
odst. 7 a § 188 odst. 3 stavebního zákona ve 
formě opatření obecné povahy č. 1/2020/OOP.
Následně Zastupitelstvo města uložilo starosto-
vi města:
n  zajistit vyhotovení Územního plánu sídelního 

útvaru Čelákovice zahrnujícího úplné znění 
po vydání změny č. 5 (dále jen „Úplné znění“) 
a toto vyhotovení po nabytí účinnosti změny 
č. 5 opatřit záznamem o účinnosti;

n  doručit změnu č. 5, vydanou ve formě opat-
ření obecné povahy č. 1/2020/OOP v souladu 
s § 173 odst. 1 správního řádu, a Úplné znění 
veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu 
a po dni doručení změny č. 5 a Úplného znění 
vyznačit účinnost změny č. 5;

n  poskytnout Úplné znění po vydání změny č. 5, 
opatřené záznamem o účinnosti, stavebnímu 
úřadu, úřadu územního plánování a krajskému 
úřadu;

n  zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový pří-
stup změnu č. 5 a Úplné znění a místa, kde 
je možné do těchto dokumentací a do do-

kladové dokumentace změny č. 5 nahlížet, 
a oznámit toto jednotlivě dotčeným orgánům 
neuvedeným v předchozím bodu;

n  zpracovat registrační list změny č. 5 a podat 
návrh krajskému úřadu na vložení jeho dat do 
evidence územně plánovací činnosti;

n  uložit změnu č. 5, včetně dokladů o jejím poři-
zování, do archivu města Čelákovic.

MAS Střední Polabí
Zastupitelé schválili zařazení svého správního 
území do územní působnosti MAS Střední Po-
labí, z. s., v Programovém období 2021–2027.
Výběr z usnesení ZM č. 13 ze dne 24. 6. 2020.

Finanční záležitosti
Rada města vzala na vědomí rozpočtová opat-
ření – přesuny mezi položkami v rámci paragra-
fu 3319, 3392 a 5213 rozpisu rozpočtu města 
2020 provedené k 31. 5. 2020.

Obnova vodovodu a kanalizace v Sukově ulici
Radní schválili zadání veřejné zakázky malého roz-
sahu na služby s názvem „Čelákovice – TDS a BOZP 
– Obnova vodovodu a kanalizace v ulici Sukova“, 
postupem dle čl. 3 odst. 1 Směrnice č. I/11/2018 
k zadání veřejných zakázek malého rozsahu.
Následně schválili uzavření a text příkazní 
smlouvy s TDS BOZP, s. r. o., jako příkazníkem, 
na plnění této veřejné zakázky v celkové hodi-
nové sazbě – na TDS 833,69 Kč včetně DPH 
a na BOZP 712,69 Kč včetně DPH.

Dar – vyprošťovací zařízení
Radní schválili uzavření a text darovací smlou-
vy mezi městem Čelákovice jako obdarovaným 
a Českou republikou – Hasičským záchranným 
sborem Středočeského kraje jako dárcem vy-
prošťovacího zařízení Weber V50-T+SAH 2.

Záměr na prodej nákladního vozidla
Rada města schválila záměr na prodej náklad-
ního vozidla značky TATRA CAS 32, SPZ 2S8 
3015, za minimální kupní cenu 1 294 800 Kč 
včetně DPH.
Výběr z usnesení RM č. 19–20/2020.
 -dv-

NOVÉ FUNKCE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ MĚSTA ČELÁKOVIC
ních systémů s registry veřejné správy. Hlavním 
cílem projektu zaměřeného na nové funkce in-
formačních systémů, je zvýšení efektivity práce 
Městského úřadu Čelákovice prostřednictvím 
integrace, rozšíření a modernizace informačních 
systémů města. Projekt je zaměřen na:
n elektronizaci funkcí ekonomických agend;
n  modernizaci spisové služby a realizaci elek-

tronické úřední desky; 
n  vytvoření dokumentového úložiště interních 

dokumentů.

Elektronická úřední deska je umístěna vedle 
vchodu do budovy Městského úřadu Čeláko-
vice, Stankovského 1650, a plně nahrazuje pů-
vodní vývěsní tabule úřední desky.
Výstupy projektu budou mít pozitivní dopad na 
zvýšení elektronizace veřejné správy s cílem 
zkvalitnit služby občanům, snížit administrativní 

náročnost veřejných služeb, a to nejen ve vztahu 
k úředníkům, ale především k občanům, zefektiv-
nit procesy a standardizovat informační a komu-
nikační technologie v prostředí Městského úřadu 
Čelákovice. Projekt přispěje k digitalizaci a rozvo-
ji eGovernmentu v podmínkách města Čelákovic. 

Název projektu: Nové funkce IS města Čeláko-
vice; Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0
/0.0/16_044/0006201; Operační program: Inte-
grovaný regionální operační program; Ukončení 
realizace: červen 2020.

Projekt realizovaný za podpory Evropského fondu pro 
regionální rozvoj z Integrovaného regionálního operační-
ho programu pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj.

Nová elektronická úřední deska města. Foto: -dv-
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Dostavba základní školy v Kostelní ulici je realizována společností PSG Construction 
a je spolufinancována z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Kapa-
cita školy se zvýší o 200 žáků. Nový školní rok 2020/2021 bude zahájen i v nových 
budovách. Vedle tříd a společenského sálu je součástí dostavby i nová tělocvična. Ve 
venkovních prostorech vzniká moderní sportovní hřiště. Zdroj: -ps-

Kompletní rekonstrukcí prochází i tělocvična BIOS, která bude primárně sloužit pro 
výuku tělesné výuky. Zároveň ji budou moci díky pronájmu prostor využívat i sportovní 
subjekty působící v Čelákovicích. Zdroj: -ps-

V místní části Záluží probíhá výstavba splaškové kanalizace. Akce je spolufinancována 
z dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí. Vybudováno bude 2,75 km 
kanalizačních stok a asi 140 kanalizačních přípojek. Zdroj: -jp-

Úsek železniční trati mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi Čelákovicemi (na snímku 
Odbočka Káraný – Čelákovice poblíž bývalé barokní ermitáže sv. Václava) prochází 
rozsáhlou optimalizací, kterou financuje Správa železnic. Nejviditelnějším prvkem této 
stavby bude výměna současného železničního mostu přes řeku Labe v Čelákovicích 
za nový. Zdroj: Eurovia CS

Obnova sekčních šoupat probíhá letos v několika lokali-
tách včetně centra města. Město na jejich obnovu letos 
vynaloží více než 6 milionů korun. Na snímku je zachycen 
největší uzel na křižovatce ulic Sedláčkovy a Kostelní 
o velikosti DN 300, kde probíhala obnova v nočních ho-
dinách z důvodu nutné odstávky pitné vody. Práce trvaly 
5,5 hodiny a prováděla je společnost 1. SčV. Zdroj: -jp-

Celkové obnovy se dočkal prostor mezi Vašátkovou uli-
cí a Sady 17. listopadu. Vedle svažitého chodníku zde 
byla vybudována nová lávka přes Čelákovický potok 
z materiálu UHPC. Druhá z lávek ze stejného materiálu, 
ze kterého je vybudována i lávka přes Labe v Čelákovi-
cích, spojuje Sady 17. listopadu se zahradou Městské-
ho domu dětí a mládeže. Zdroj: -jp-

Rozsáhlé stavební práce probíhají v Jiřině v blízkosti že-
lezniční trati a železničního mostu. Probíhá zde obnova 
základní technické infrastruktury, vybudována již byla 
přečerpávací stanice odpadních vod. Zdroj: -jp- 

Tuto stranu připravili: 
Josef Pátek, starosta, Petr Studnička,  

místostarosta I a Miroslav Opa, místostarosta II
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pronájem obecních bytů

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

n V PROKOPĚ Č. P. 1348, BYT Č. 4, ČELÁ-
KOVICE
Byt č. 4 o velikosti 3+1 o celkové ploše 85,01 m2 
(započitatelná plocha 80,09 m2 – sklep je za-
počten ½ plochy) sestávající z těchto prostor: 
1. pokoj 23,99 m2, 2. pokoj 13,68 m2, 3. pokoj 
16,40 m2, kuchyň 8,80 m2, předsíň 6,71 m2, kou-
pelna a WC 4,40 m2, spíž 1,19 m2, sklep 9,84 m2.
Byt je situovaný ve 2. podlaží čtyřvchodového tří-
podlažního cihlového domu se sedlovou střechou 
a půdní vestavbou. Vytápění a dodávka teplé 
vody jsou zajištěny z kotelny umístěné v domě.
Výše nájemného je minimálně 12 014 Kč měsíč-
ně (150 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprů-
hledné obálce označené nadpisem: Pronájem 
bytu č. 4, V Prokopě č. p. 1348, Čelákovice.

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

n STANKOVSKÉHO Č. P. 1581, BYT Č. 4, ČE-
LÁKOVICE
Byt č. 4 o velikosti 2+1 o celkové ploše 58,73 m² 
(započitatelná plocha 54,49 m² – sklep a lodžie 

jsou započteny ½ plochy) sestávající z těchto 
prostor: 1. pokoj 18,72 m², 2. pokoj 11,55 m², 
kuchyň 6,48 m², předsíň 9,16 m², koupelna 
2,56 m² , WC 0,88 m², spíž 0,90 m², sklep 2,10 
m², lodžie 6,38 m².
Byt je situovaný v 1. podlaží jednovchodového 
osmipodlažního panelového domu s rovnou 
střechou. Vytápění a dodávka teplé vody jsou 
zajištěny ze systému CZT.
Výše nájemného je minimálně 8 174 Kč měsíč-
ně (150 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhled-
né obálce označené nadpisem: Pronájem bytu 
č. 4, Stankovského č. p. 1581, Čelákovice.

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

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

PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDEK
Nabídka musí obsahovat:
n  jednoznačnou výši nabídky nájemného v ko-

runách za byt a měsíc;
n  identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, 

rodné číslo, úplná adresa, telefonní, popř. jiné 
spojení);

n  čestné prohlášení zájemce, že na účet měs-
ta složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného v souladu s ustanovením § 2254 

občanského zákoníku a Zásadami pronajímá-
ní bytů v majetku města Čelákovic;

n  čestné prohlášení zájemce o způsobilosti 
k právním úkonům;

n  čestné prohlášení, že zájemce nevlastní ob-
jekt k bydlení;

n  čestné prohlášení, že zájemce má minimálně 
2 roky trvalý pobyt ve městě Čelákovice;

n  čestné prohlášení, že zájemce není veden 
v Centrálním registru dlužníků ČR.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Vyhodnocení nabídek provede komise jmeno-
vaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny 
nabídky předložené po stanoveném termínu, 
neoznačené stanoveným způsobem, neobsa-
hující konkrétní výši nabídky nájemného v ko-
runách, neobsahující požadovaná prohlášení či 
jinak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší, než 
je minimální cena nájemného uvedená v těchto 
záměrech. Na základě předložených nabídek 
sestaví komise pořadí zájemců o pronájem. 
V případě předložení více shodných nabídek na 
1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabídky 
předložili, k dalšímu kolu soutěže stejným způ-
sobem. Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu 
z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní stano-
vené podmínky, bude nájem nabídnut dalšímu 
zájemci v pořadí. V případě, že nebude k dispo-
zici, bude vypsáno nové nabídkové řízení.
Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do 
pěti pracovních dnů od obdržení usnesení 
RM o souhlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného, uhradí ná-
jemné a zálohy na služby za běžný měsíc ve 
stejném termínu, bude s ním uzavřena nájemní 
smlouva k předmětnému bytu na dobu určitou 
v době trvání 2 roky. Současně budou předány 
klíče od bytu a byt bude protokolárně předán. 
Pokud ve stanoveném termínu nebude uhra-
zena jistota, nájemné a zálohy na služby za 
běžný měsíc, bude nájem nabídnut dalšímu 
zájemci v pořadí. V případě, že nebude k dis-
pozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení.
Vlastník si vyhrazuje právo záměry zrušit 
v případě zjevně spekulativního vývoje řízení.

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 měs-
ta) a v určené formě je nutno doručit 
nejpozději do pátku 4. září 2020, 11.00 
hod., osobně do podatelny MěÚ Če-
lákovice, 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.

Dům V Prokopě s č. p. 1348. Foto: -dv-

Dům v ulici Stankovského č. p. 1581. Foto: -dv-
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Otázka  

????
Problém drogově závislých osob a bezdo-
movců řeší město dlouhodobě, bohužel 
s omezenými kompetencemi. Těmto záva-
dovým osobám jsme vyhlásili boj a ve městě 
je nechceme! Na řešení se podílí především 
strážníci Městské policie, přestupky jsou 
projednávány na přestupkové komisi. Město 
připravilo po konzultaci s Ministerstvem vnitra 
jasné řešení – vydání tzv. omezujících opatře-
ní. Jejich podstatou je pro určité osoby vydání 
zákazu navštěvovat vybraná veřejně přístupná 
místa, společenské akce, popř. zdržet se sty-
ku s určitou osobou, bohužel se nesmí jednat 
o území celého města. V případě porušení 
tohoto opatření se již jedná o maření úředního 
rozhodnutí, u kterého jsou sankce nejen 
finanční mnohem přísnější. Z dat vyplývá, že 
věk narkomanů v Čelákovicích se každoročně 
zvyšuje, takže se stále jedná o totožné osoby. 
Město financuje projekt primární prevence ri-
zikového chování dětí a mládeže zaměřený na 
žáky základních škol. Povalující se individua 
na náměstí nám nejsou lhostejná.

Josef Pátek, zastupitel

Problém narkomanů a bezdomovců je problé-
mem celého města, jen v centru je to „víc na 
očích“. Narkomani možná víc než bezdomov-
ci. Nejdůležitější je samozřejmě prevence, 
protidrogové programy na školách, mezi něž 
patří třeba i návštěva tzv. protidrogového vla-
ku. A samozřejmě nezastupitelný je vliv rodiny 
a rodinného prostředí.
Problém drog se řeší dlouhodobě a intenziv-
ně, ve spolupráci s Městskou policií i Policií 
České republiky a v souladu právě s platnými 
legislativními úpravami. Ne vždy se však ob-
čanům zdá, že řešení je dostatečné, protože 
máme ty lidi neustále na očích.
K řešení by mohla přispět obecně závazná 
vyhláška o dodržování pořádku na veřejných 
prostranstvích, v níž by byl obsažen zákaz 
požívání drog na veřejných prostranstvích. In-
spirovat se můžeme např. v Mladé Boleslavi.
Vzhledem k tomu, že město zaměstnává 
kvalifikovaného právníka, bylo by příhodné, 
aby s ohledem na platnou právní úpravu byl 
nápomocen v návrhu řešení těchto otázek.

Zdeňka Tichá, zastupitelka

Problém bezdomovců v centru řeší v naší 
republice mnoho měst. Bohužel naše právní 
úpravy městu moc možností na řešení 
nedávají. Důležitá je určitě prevence, aby 
k dané situaci vůbec nedocházelo. Drogové 
problematice a preventivnímu programu se 
město ve spolupráci se základními školami 
dlouhodobě věnuje. Vlastní aktuální situaci 
je nutno aktivně řešit za úzké spolupráce 
městské a státní policie. Problematická místa 
lze častěji kontrolovat, případně využít kame-
rového systému. Město má možnost stanovit 
opatření pomocí vyhlášek, nicméně případné 
restrikce u lidí, kteří v podstatě nic nemají, 
jsou téměř neúčinné.

Martin Bajer, zastupitel

Jak byste řešili s ohledem na platnou právní úpravu problém narkomanů  
a bezdomovců zdržujících se v centru Čelákovic?

ODS ANO 2011PRO Č

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

Optimalizace trati Praha-Vysočany – Lysá nad Labem
Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo) 
je v realizaci. Do 29. září bude probíhat v dotčeném úseku jednokolejný pro-
voz. Práce sanačního stroje proběhnou opět v termínu od 5. do 11. září. 
Od 29. září do 18. prosince bude probíhat výluka 2. traťové koleje v úseku 
odbočka Káraný – Čelákovice z důvodu zřízení mostního provizoria přes 
Labe a provizorního mostu přes ulici Přístavní. Práce na železničním mostu 
přes Labe budou probíhat postupně – do října přípravné práce pro vysunutí 
provizorního mostu, od října do listopadu převedení dopravy na 2. traťové 
koleji na provizorní most. Termín dokončení všech prací je v červnu 2022.
Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včet-
ně) byla zahájena nedávno. Na území hl. m. Prahy vznikne nový tříkolejný 
elektrifikovaný úsek, na němž bude vybudována nová železniční zastávka 
Praha-Rajská zahrada, která bude díky lávce propojena se stejnojmen-
nou stanicí metra linky B, z odbočky Skály se stane výhybna. V železniční 
stanici Praha-Horní Počernice bude před výpravní budovou vybudováno 
vnější nástupiště. V železniční zastávce Zeleneč bude mezi rekonstruova-
nými nástupišti vybudován podchod. Termín dokončení prací je v únoru 
2024. Obě investiční akce financuje Správa železnic, státní organizace. 
U úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo) činí celkové in-

vestiční náklady 1,8 mld. Kč, u úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany 
(včetně) je celková výše způsobilých výdajů 4,3 mld. Kč.
V blízkosti zastávky Rajská zahrada dojde k zásadní rekonstrukci terminá-
lu Černý Most, který dennodenně využije 50 000 cestujících. V jeho blíz-
kosti bude vybudováno i parkoviště P+R s kapacitou 880 vozidel.
V úseku mezi Prahou a Lysou nad Labem zbývá jako poslední Optimali-
zace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně) včetně vy-
budování dvou přeložek trati. První v délce 1,9 km napřímí trať hned za 
Čelákovicemi, druhá bude měřit 1 km a povede mírnějším obloukem před 
železniční stanicí Mstětice. Zde bude vybudováno ostrovní nástupiště 
s novým podchodem. Výpravní budova zde bude stržena a bude posta-
ven nový objekt provozní budovy. Vzhledem k nutnosti zachovat maximál-
ně možnou kapacitu dopravní cesty dojde po dobu zhruba jednoho roku 
v mezistaničním úseku ke zřízení provizorní odbočky Záluží. Předpoklá-
daná doba realizace je od března 2022 do prosince 2024. Náklady stavby 
jsou předpokládány ve výši 1,9 mld. Kč.

Josef Pátek, starosta,
Petr Studnička, místostarosta I

Kompletní obnovou projde železniční stanice Praha-Vysočany, kde bude současná 
výpravní budova stržena. Zdroj: Správa železnic, s. o.

Na Černém Mostě vznikne nové parkoviště P+R pro 880 automobilů v třípodlažním 
parkovacím domě. Bude zde 22 míst pro ZTP a 2 místa pro nabíjení elektroaut. Zdroj: 
Magistrát hl. m. Prahy
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Město Čelákovice má zpracovaný Plán odpadového hospodářství pro roky 
2017–2021. Tuto povinnost mu ukládá ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, v platném znění. Podle § 44 odst. 11 tohoto zákona je obec 
povinna každoročně vyhodnocovat plnění jeho cílů. Vyhodnocení periodicky 
zpracovává na základě smlouvy společnost ISES, s. r. o.
Celková produkce odpadů obyvatel Čelákovic za rok 2019 činila 6 220 tun 
a vzrostla oproti roku 2018 o 244 tun (tj. o 4 %). V roce 2019 došlo v porov-
nání s předchozím rokem k mírnému poklesu množství směsného komunál-
ního odpadu (o asi 2 %), zároveň ale vzrostlo množství vytříděných odpadů 
o 9 %. Lze tedy říci, že vyšší meziroční celkové množství odpadů bylo způ-
sobeno vyšším podílem vytříděných odpadů, což je trend, který je z pohledu 
odpadového hospodářství pro město pozitivní.
Výše uvedené dokládá následující graf, tedy pokles produkce směsného ko-
munálního odpadu – SKO (modrý sloupec) a naopak růst produkce využitel-
ných složek komunálních odpadů – KO (červený sloupec).

Celková produkce odpadů v letech 2014–2019

V přepočtu na 1 obyvatele bylo ve městě v roce 2019 v průměru vyprodu-
kováno 507 kg veškerých odpadů, z toho 191 kg SKO (tj. o 4 kg méně než 
v předchozím roce). Podíl vytříděných složek, tedy složek využitelných k dal-
šímu materiálovému využití, který hraje významnou roli v celkovém množství 
odpadu, rok od roku mírně roste, jak dokládá níže uvedená tabulka vybra-
ných komodit.

Celková produkce vybraných komodit využitelných odpadů v letech 
2014–2019

Komodita
Celková produkce [t/rok]

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Papír 169,2 188,1 192,4 185,3 217,7 231,9

Plast 112,9 127,4 133,8 137,1 152,3 157,4

Sklo 147,6 148,8 147,1 162,8 170,0 180,0

Biologický odpad 1 134,5 1 113,7 1 136,7 1 446,9 1 342,1 1 494,0

V loňském roce byl na území města realizován pilotní projekt odděleného 
sběru drobných kovových odpadů. Do nově umístěných kontejnerů bylo 
občany odloženo 1,15 t kovového odpadu a pro velký zájem o třídění této 
komodity byly v roce 2020 přidány další šedé nádoby na kov.
Ze sledovaných 28 cílů Plánu odpadového hospodářství města bylo v roce 
2019 plněno celkem 20 cílů, částečně byly plněny 4, neplněn pak 1 cíl a 3 
cíle nebyly hodnoceny (tzn., že tyto cíle se na obec nevztahují). Nenaplněný 
jeden cíl: „Směsný komunální odpad po vytřídění materiálově využitelných 
složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů – zejména 
energeticky využívat“ není možno za současné koncepce odpadového hos-
podářství města plnit. Veškerý směsný komunální odpad z Čelákovic je totiž 
odstraňován skládkováním, a to na dvou zabezpečených skládkách, v Be-
nátkách nad Jizerou a Radimi. Odstraňována spalováním je jen velmi malá 
část vybraných druhů nebezpečných odpadů. 

Vytříděný komunální odpad v 8 komoditách:
n papír – modré kontejnery;
n sklo – zelené kontejnery;

ODPADY V ROCE 2019
n biologicky rozložitelný odpad – hnědé kontejnery a hnědé popelnice;
n plasty a nápojové kartony – žluté kontejnery;
n kovy – šedé kontejnery;
n potravinářské oleje – zelené popelnice;
n použitý textil – světle zelené kontejnery;
n elektroodpad – červené kontejnery;
je předáván k recyklaci či dalšímu využití. V roce 2019 se na území města 
Čelákovic nacházelo celkem 83 sběrných míst (+1 místo oproti roku 2018), 
což v průměru činí přibližně 148 obyvatel na jedno sběrné místo. Aktuální 
mapu sběrných míst najdete na webových stránkách města.

Vývoj počtu sběrných míst a počet obyvatel na jedno sběrné místo

Rok

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Počet stanovišť kontejnerů 73 73 78 78 82 83

Počet obyvatel na 1 sběrné místo 161 163 155 157 150 148

Počet nádob

Papír 92 94 93 95 96 104

Plast směsný 32 33 33 34 34 36

Sklo směsné 77 77 78 77 81 84

Veškeré odpady mohou občané také odkládat do sběrného a separační-
ho dvora komunálního odpadu v Mochovské ulici nebo ve sběrném místě 
v Sedlčánkách v ulici Na Hrázi, případně prodat ve sběrnách či výkupnách 
druhotných surovin. Vytříděné využitelné složky komunálního odpadu lze 
také odkládat v rámci jarních a podzimních svozů, které pořádají Technické 
služby Čelákovice. Na vybraných místech v určeném čase mohou občané 
zdarma odevzdat papír, sklo, plasty, PET lahve, železný šrot, dřevo, textil, 
kompostovatelný odpad ze zahrad a také velkoobjemový odpad z domác-
ností, který nelze umístit do popelnice.

Marek Skalický, radní

Upozornění pro podnikající fyzické 
a právnické osoby

Nádoby pro třídění odpadů, včetně nádob pro směsný komunální odpad, 
umístěné na veřejném prostranství, slouží pro odpady občanů.
Odpady, vznikající při výkonu živnosti nebo při provozu firmy nesmí být 
do těchto nádob odkládány. Za takové jednání hrozí pokuta až do výše 
300 tis. Kč (neoprávněné využívání systému obce pro nakládání s odpa-
dy – § 66 odst. 1 a 8 zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění). Každá 
právnická a podnikající fyzická osoba má povinnost odpady třídit a zajistit 
si se svozovou firmou obsluhu vlastních nádob nebo pytlů. Další možností 
je průběžné odevzdávání vytříděných odpadů na sběrném a separačním 
dvoře města – za úplatu dle platného ceníku, odevzdání vytříděných ko-
modit do výkupny apod.
Doklady o nakládání s „živnostenskými“ odpady je třeba uchovávat a na 
vyžádání předložit odboru životního prostředí Městského úřadu Čelákovice 
nebo Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, který je oprávněn kontrolovat 
i další povinnosti stanovené původcům odpadů zákonem č. 185/2001 Sb.

Lenka Rašínová, vedoucí odboru životního prostředí

Vytříděné a slisované plasty na separačním dvoře města v Mochovské ulici. Foto: -dv-
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střípky z činnosti  
městské policie

V případě potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

Strážníci MP si všimli podezřelé osoby, o níž 
předpokládali, že je hledaná, jak vchází do míst-
ního obchodu. Lustrace provedená při odchodu 
z obchodu podezření potvrdila a strážníci navíc 
v jejím batohu našli odcizené drogistické zboží. 
Osoba byla předána Policii ČR.

Hlídka MP si všimla kriminálně závadové oso-
by s drahou koloběžkou. Lustrací a dotazem 
u PČR bylo zjištěno, že tato koloběžka byla od-
cizena v sousední obci. Koloběžka byla zajiště-
na a věc postoupena PČR. Následující den se 
na služebnu MP dostavil šťastný majitel odcize-
né koloběžky.

Strážníci MP byli požádáni o součinnost při pát-
rání po nezletilé dívce, která má být někde v Če-
lákovicích u kamarádky. Podařilo se vytipovat 
několik domácností, kde by se dívka mohla na-
cházet, a v jedné z nich byla skutečně nalezena. 
Dívky uvedly, že chtěly mít od všech lidí klid, 
a proto si na 24 hodin vypnuly mobilní telefony.

MP přijala oznámení o nefunkčních závorách 
na železničním přejezdu. Spolu s hlídkou PČR 
usměrňovala po dobu více než 1 hodiny dopra-
vu, než se technikům podařilo závadu odstranit.

Na tísňovou linku MP se obrátila starší osoba 
s dotazem, co jsou „byt-ruiny“, že má možnost 
nějaké nakoupit za výhodnou cenu a vydělat na 
tom miliony. Bylo zjištěno, že se nejedná o „by-
tové ruiny“, ale zřejmě o „bitcoiny“. Vzhledem 
k tomu, že tazatel netušil, co je virtuální měna, 
mu bylo doporučeno do žádných takových in-
vestic se nepouštět.

Strážníci si všimli, že v zaparkovaném vozidle 
ponechal majitel klíče v zámku u dveří. Nepo-
dařilo se ho nalézt, proto byla na palubní desku 
umístěna informace a vozidlo bylo zamčeno. 
Majitel se odpoledne dostavil na služebnu MP 
pro klíče a prokázal vlastnictví vozu technickým 
průkazem.

Při kontrolní činnosti zjistili strážníci MP na úze-
mí města stánkaře, který zde prodával své pro-
dukty bez patřičného povolení. Proto byl jeden 
z prodavačů vyslán na Městský úřad k uhrazení 
poplatku, což následně strážníkům prokázal.

Při kontrolní činnosti v ulicích začala neznámá 
žena pokřikovat na strážníky nevhodná slova 
a sprostě nadávala kolemjdoucím. Na výzvu ke 
zklidnění a k prokázání totožnosti nereagovala 
a dala se na útěk. Po zadržení byla převezena 
na služebnu PČR ke ztotožnění. Zde začala 
předstírat vážné zdravotní problémy a žádala 
záchrannou službu. Přivolaný lékař potvrdil, že 
žena je naprosto v pořádku. Přivolaný příbuzný 
této ženy uvedl, že občas takhle „vyvádí“. Věc 
byla na místě vyřešena pokutou. 

Propadne řidičský průkaz 590 tisícům řidičů?
Od začátku letošního roku si o výměnu řidičského průkazu dosud požádalo celkem 260 tisíc motoristů. 
Pro nový průkaz si tak přišlo 30 procent řidičů z celkových 850 tisíc, kterým v letošním roce platnost prů-
kazu uplyne. Jedná se o průkazy vydané v roce 2010 s dobou platnosti na deset let, případně v roce 2015 
na dobu pěti let. Přestože se Nařízením EU i v ČR prodloužila platnost některých dokladů v době epidemie 
koronaviru, řidiči jsou vyzýváni k tomu, aby nenechávali výměnu řidičských průkazů na poslední chvíli.
Výměnu řidičského průkazu je možné provést zdarma na jakémkoliv úřadě s rozšířenou působností, 
a to již tři měsíce před skončením platnosti dokladu. K výměně je nutné donést platný doklad to-
tožnosti a stávající řidičský průkaz. Při podání žádosti již žadatel nepředkládá papírovou fotografii, 
úředníci pořídí digitální na místě, nebo stáhnou aktuální z registrů vedených Ministerstvem vnitra. 
Pokud řidič požádá o vydání dokladu do pěti pracovních dnů, bude ho výměna stát 700 Kč.
Mezi nejvytíženější kraje patří kraj Středočeský, Jihomoravský a hlavní město Praha. Evropská unie již dříve 
prodloužila platnost některých dokladů v době epidemie koronaviru nařízením č. 2020/698. Z něj vyplývá, 
že platnost řidičských průkazů, která skončila v době mezi 1. únorem 2020 a 31. srpnem 2020, se automa-
ticky prodlužuje o sedm měsíců od data původního ukončení platnosti dokladu (např. platnost řidičského 
průkazu původně do 30. března 2020 je tímto nařízením automaticky prodloužena do 30. října 2020). 
V případě, že lidé usednou za volant s propadlým řidičským průkazem, riskují pokutu na místě do 
2 000 Kč, v případě správního řízení až 2 500 Kč.

Petr Studnička, místostarosta I

Pasportizace sportovišť ve Středočeském kraji
Pilotní projekt Pasportizace sportovišť vznikl v návaznosti na strategický dokument v oblasti spor-
tu Plán rozvoje sportu ve Středočeském kraji – Koncepce sportovní politiky Středočeského kraje 
2018–2025, jehož zpracování ukládá krajům zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. Pasportizace 
je vlastní iniciativou Středočeského kraje. Na projektu jsme spolupracovali v rámci Výboru pro tělový-
chovu a sport Zastupitelstva Středočeského kraje. 
Cílem pasportizace je zmapovat, kde a v jakém stavu se nachází sportoviště ve Středočeském kraji. Zís-
kaná data budou sloužit k efektivnějšímu zacílení krajské podpory, a to jak vhodnou volbou tematických 
zadání Fondu sportu, tak zacílením podpory do oblastí, kde nasbíraná data poukazují na nedostatečné 
nebo nevyhovující sportovní zázemí.
První etapa nabízí základní informace o sportovištích zmapovaných na území našeho kraje. Kromě po-
lohopisu jsou jimi např. název, rok vzniku, rok rekonstrukce, předpokládaná týdenní návštěvnost, vy-
užitelnost školami, výčet sportovních aktivit, ale i informace o povrchu sportoviště a v neposlední řadě 
i subjektivní hodnocení respondentů současného stavu s možností zobrazit fotografii. 
Díky zástupcům obcí, spolků a dalších subjektů se podařilo nasbírat přes 900 sportovišť, jako podklad 
pro II. etapu bylo vlastními silami zmapováno dalších 900 sportovišť. Pomocí nástrojů geografických 
informačních systémů byla data také analyzována. Z dosavadních výsledků lze vyčíst, která místa jsou 
pravděpodobně poddimenzována, která sportoviště potřebují rekonstrukci a další informace. 
Průběžné výsledky ukazují, že poddimenzovanými okresy z hlediska sportovišť přepočtených na 100 
000 obyvatel se zdají být okresy Kladno, Praha-východ a Praha-západ.
Podrobnější výsledky a informace jsou dostupné na odkazu https://arcg.is/W58TC.

Martin Bajer, zastupitel

Správa železnic chystá architektonickou
soutěž na první terminál VRT u Nehvizd

Konkrétnější obrysy získá už brzy první terminál vysokorychlostní železnice v Česku – nádraží Pra-
ha východ poblíž Nehvizd. Správa železnic aktuálně připravuje otevřenou architektonickou soutěž 
na jeho podobu, vypsat ji hodlá letos na podzim. Terminál bude součástí vysokorychlostní tratě 
Praha – Brno, respektive jejího prvního úseku vedoucího z Prahy-Běchovic do Poříčan. 
Cílem architektonické soutěže je nejen najít optimální řešení samotného vysokorychlostního termi-
nálu s parkovištěm pro tři tisíce vozů a s propojením na autobusové linky pražské a středočeské 
integrované dopravy, ale také ideově pojmout 
urbanismus širšího okolí a napojení na blízkou 
dálnici D11. Do přípravy soutěže proto Správa 
železnic zapojila i zástupce samosprávy měs-
tyse Nehvizdy a dalších okolních obcí. Na její 
průběh dohlédne Česká komora architektů. 
Chystaný terminál bude sloužit jako snadno do-
stupný nástupní bod pro obyvatele okresu Pra-
ha-východ a dalších částí Středočeského kraje 
a severovýchodu hlavního města. Terminál na-
bídne rychlé vlakové spojení pro pravidelné do-
jíždění do centra Prahy s cestovní dobou okolo 
patnácti minut i atraktivní vysokorychlostní spo-
je do Brna, Jihlavy, Ostravy, Hradce Králové, 
Pardubic, Ústí nad Labem, Drážďan nebo Vídně.

Roman Štěrba, Správa železnic
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zkuste to s námi

V letošním, pro nás slavnostním roce, si může-
te vyzkoušet úkoly, kvízy, testy, které připravují 
knihovnice pro žáky ZŠ.
Správné odpovědi z minulého čísla jsou: měs-
ta České republiky – Kutná Hora, Pardubice, 
Beroun, Hradec Králové, Rakovník, Strakoni-
ce, Prachatice, Karlovy Vary, Mikulov, Liberec, 
Luhačovice, Litoměřice, Brno, Semily, Hodo-
nín, Kopřivnice, Ostrava, Ústí nad Labem; hory 
a řeky – Brdy, Berounka, Praděd, Ohře, Kozá-
kov, Ploučnice, Klínovec, Malše, Milešovka, 
Svratka, Černá hora, Jizera, Javorník, Cidlina, 
Lužnice; hrady a zámky – Karlštejn, Kunětic-
ká hora, Kokořín, Trosky, Konopiště, Lednice, 
Křivoklát, Pernštejn, Červená Lhota, Slavkov, 
Hluboká, Valtice, Loket, Ratibořice, Velhartice, 
Hukvaldy a Hrubá Skála.
Knihy spisovatele Jaroslava Foglara zná již ně-
kolik generací. „Hoši od Bobří řeky“, příběhy 
o skautských výpravách, plnění bobříků i ryzím 
přátelství, nebo „Chata v Jezerní kotlině“ o přátel-
ství dvou kluků, kteří spolu podnikají dobrodružné 
výpravy do téměř nepřístupné krajiny s jezírkem, 
kde si sami stavějí srub, a mnoho dalších.
Se šestými třídami ZŠ v rámci besedy o Jaro-
slavu Foglarovi a jeho knihách luštíme křížov-
ku a přetahovačku, které jsou na této stránce. 
Správné odpovědi najdete v příštím čísle Zpra-
vodaje spolu s novým úkolem.

Naděžda Picková, ředitelka Městské knihovny

PŘETAHOVAČKA
Písmena z pravého sloupce přesuňte pomocí čar do levého sloupce a vyluštěte název jedné z knih 
Jaroslava Foglara.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

KŘÍŽOVKA
Jan Tleskač zemřel za záhadných okolností 
pádem ze zvonice kostela sv. Jakuba ve Stí-
nadlech. Před smrtí schoval plánek létajícího 
kola do úkrytu, který známe pod názvem (viz 
tajenku).

1. křestní jméno spisovatele Foglara;
2. příjmení Jarky z Rychlých šípů;
3.  smolař, vtipálek a zmatkař – další člen 

Rychlých šípů;
4.  člen Rychlých šípů s červenou čap-

kou;
5.  kreslená kniha nebo časopis s bubli-

nami;
6. jak si říkali chlapci ze Stínadel;
7. tajemná postava ve Stínadlech;
8. čtvrť, ve které Vontové žijí;
9.  křestní jméno vedoucího Rychlých 

šípů Dušína;
10. obydlí pro papouška v bytě;
11.  křestní jméno dalšího člena Rychlých 

šípů Hojera.

dětem
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Zaniklá a současná  
lázeňská místa v okolí  

Čelákovic

Zaniklá lázeňská místa
Ostrov, dnes součást městyse Zápy, dříve 
osada u Brandýsa nad Labem, byl proslulý sir-
natoželezitými lázněmi zaměřenými na léčbu 
revmatismu, dny, nervových a kožních onemoc-
nění. Voda zde vyvěrající byla klasifikována jako 
voda minerální. „Pan Chramosta vystavěl v roce 
1833 nad pramenem budku, aby jej uchránil od 
znečištění, a vedle postavil druhou boudu se 
třemi dřevěnými vanami pro koupele pacientů. 
V těchto primitivních podmínkách trvalo koupá-
ní dvě desetiletí. V roce 1853 byly lázně prodá-
ny i s hospodářstvím Josefu Pokornému. Ten 
o 11 let později nechal postavit lázeňskou budo-
vu se sedmi kabinami, osmi vanami a 19 poko-
jíky pro lázeňské hosty.“ (Historie a současnost 
podnikání – Praha-východ, 2007, s. 95) 
Každé dva až tři roky byl pramen vyčištěn. Voda 
byla čerpána ručně a z koupelí odtékala do ne-
dalekého rybníka. V roce 1931 zemřel ve věku 
77 let syn Josefa Pokorného Karel a lázně zdě-
dil jeho syn. Ten v roce 1934 rozšířil lázeňskou 
budovu na 11 kabin a 32 pokojů, voda byla ohří-
vána na 36 °C. Vlastní provoz lázní byl ukončen 
v 50. letech 20. století. Posledním vlastníkem lá-

„In Balnesis Salus.“ – Zdraví jen v lázni.
Lázně a přírodní léčivé zdroje byly využívány 
pro své pozitivní zdravotní účinky od nepaměti. 
Česká republika patří k zemím, které významně 
přispěly k rozvoji a celosvětovému významu lá-
zeňství. Největší rozmach lázní na území Čes-
ka spadá do 18. až 20. století. Mnohá lázeňská 
místa získala zcela novou podobu, která je dnes 
pro české lázně tak typická. 
S ohledem na pandemii COVID-19 přispívá letos 
od 1. července stát v České republice lidem na 
lázeňské pobyty. Lidé mohou dostat 40 procent 
ceny minimálně šestidenního lázeňského poby-
tu, maximálně však 4 tis. Kč. Díky státní pomoci 
a voucherům v rámci programu Ministerstva pro 
místní rozvoj COVID – Lázně mohou lázeňská 
místa získat úplně novou klientelu. Dosud do 
českých lázní jezdili tuzemci spíše na wellness. 
„Eduard Bláha, prezident Svazu léčebných lázní 
ČR, předpokládá, že by vouchery mohlo využít 
mezi 150–200 tisíci návštěvníky.“ (Pátek, C.O.T. 
č. 07-08/2020, s. 21) 
V první fázi nabízí stát 250 tisíc voucherů v hod-
notě 1 mld. Kč. Další informace jsou zveřejněny 
na webu www.kudyznudy.cz/dolazni. 

Léčivé zdroje
Lázeňský zákon zařazuje mezi přírodní zdro-
je s léčivými účinky termální a minerální vody, 
peloidy (rašelina, slatina, bahno), zřídelní plyny 
a klimatické podmínky. Prostřednictvím bal-
neoterapie jsou nabízeny dva druhy léčebných 
procedur. Jedná se o takové, kdy je využíván 
přírodní léčivý zdroj (např. koupele, zábaly, in-
halace, pitné kúry) nebo doplňující, které jsou 
poskytovány ve všech lázních (např. vodoléčba, 
masáže, elektroléčba, magnetoterapie).

Lázeňská léčba
Lázeňská léčba jako nezbytná součást zdravot-
ní péče je hrazena z rozpočtů zdravotních po-
jišťoven buď plně (komplexní), nebo částečně 
(příspěvková), a to na základě platného indikač-
ního seznamu. Případně se může jednat o tzv. 
samopláteckou, kterou si hradí každý pacient 
sám z vlastních prostředků. V České republice 
je aktuálně 38 míst s lázeňským statusem. Před 
rokem 1938 bylo na území našeho státu evido-
váno takových míst více než 50. Na území Stře-
dočeského kraje se nacházejí dvě lázeňská mís-
ta, a to Lázně Toušeň a Poděbrady. V minulosti 
však fungovalo více lázeňských zařízení.

zeňského objektu byl podnik ČKD Praha, který 
zde měl tzv. noční sanatorium. Pramen vyvěrá 
dnes v betonové jímce na severní straně silnice 
asi 300 m před vjezdem do Ostrova od dálnice 
D10.
Známou lázeňskou destinací býval i lesopark 
Houštka ve Staré Boleslavi. Dvě velké budo-
vy, které původně sloužily lázeňství, jsou dnes 
prázdné a dnes se v nich nikdo neléčí. Budova 
Slunečních lázní vznikla v roce 1917 dle návrhu 
Jana Kotěry. Již okolo roku 1820 vyrostla při pra-
menu Václavka první nevelká lázeňská budova. 
S odchodem zakladatele a ochránce Josefa Neu- 
manna lázně po roce 1840 upadly a několikrát 
změnily majitele. V roce 1867 byl postaven dvou-
patrový lázeňský dům, nicméně v roce 1892 byly 
lázně prodány z důvodu upadajícího zájmu hostů 
o lázeňské pobyty. Po roce 1948 převzal areál 
podnik Československé hotely.
Čelákovické Grado, říční lázně, mělo v mezi-
válečném období obrovský význam. Pozemky 
patřily správě státních lesů a statků minister-
stva zemědělství, které je pronajímalo komitétu. 
Ten získal povolení k dalším úpravám pozemků. 
Později vznikla správní rada lázní, v jejímž před-
sednictví se střídali zástupci pražské a čeláko-
vické obce. Ve 30. letech 20. století dosáhla 
návštěvnost až osmi tisíc lidí denně, a proto 
lázeňská správa plánovala další rozšíření pláží 
a vybudování potřebné infrastruktury. Exis-
tenci lázní významně ohrožoval projekt regu-
lace Labe, která byla provedena v roce 1937, 
a v době druhé světové války nastal rychlý ko-
nec oblíbené rekreační oblasti. „Možnost ob-
novy říčních lázní byla projednávána i po roce 
1945, nepřekonatelnou překážkou se však stalo 
sehnání pozemků.“ (Historie a současnost pod-
nikání – Praha-východ, 2007, s. 98)
Na území Sadské byly v roce 1883 zřízeny nové 
lázně v Borech, kde byl později při vrtání artéské 
studně objeven pramen alkalicko-muriatické ky-
selky. Lázně zde zanikly v roce 1949. Dnes toto 
období připomíná pouze kaple Bolestné Panny 
Marie nad „zázračným“ pramenem od K. I. Dien-
tzenhoffera na místě původních lázní, několik vil 
v Lázeňské ulici či expozice v městském muzeu.

Lázeňství je vázáno na přírodní léčivé zdroje, jejichž účinky se začaly již před mnoha staletími 
využívat k léčbě a prevenci nemocí. Historie našeho lázeňství vznikla unikátním spojení kla-
sické lékařské vědy se sílou přírody. Díky medicínskému aspektu je lázeňství v Česku světově 
proslulé a jedinečné. Lázeňská léčebně-rehabilitační zařízení a lázeňská místa se nacházejí 
téměř ve všech regionech našeho státu, s výjimkou hlavního města Prahy a Kraje Vysočina.

Práce na regulaci toku Labe v roce 1936, které přispěly k zániku říčních lázní Grado. Zdroj: Povodí Labe, s. p.
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Současná lázeňská místa
V roce 1868 byly v Toušeni založeny Janem Králíkem lázně, které fungují 
dodnes. Hlavní léčebnou procedurou jsou koupele v sirnoželezité slatině 
z vlastního ložiska Labiště, které se nachází na území města Čelákovic. 
Na počátku 20. století se Toušeň stávala postupně lázeňským letoviskem. 
V roce 1912 byla dokončena stavba kubistické kolonády z litého betonu, 
imitujícího dřevo. V roce 1949 byly lázně znárodněny a do své správy je 
převzal stát. Od roku 1957 převzalo lázně ředitelství Československých 
státních lázní se sídlem v Poděbradech. Ročně je zde realizováno při-
bližně 50 000 procedur, z toho zhruba 15 000 slatinných koupelí. Status 
lázeňského místa získala Toušeň v roce 1979. „Od 1. září 2006 se Slatin-
né lázně Toušeň staly součástí pražské Nemocnice Na Bulovce. V roce 
2018 disponovaly lázně 80 lůžky, která jsou rozmístěna v hlavní budově, 
pavilonu a dvou apartmánech. Výměra peloidního ložiska léčebného zdroje 
je 31 112 m² a množství peloidu určeného k těžbě dosahuje 10 630 m³. 
S ohledem na toto množství peloidu v nalezišti rozhodně nedojde k vyčer-
pání ložiska v příštích desetiletích. Těžba slatiny je velmi náročná a probíhá 
pomocí těžké mechanizace. Část vytěženého peloidu se skladuje přímo na 
ložisku, další v krytém skladu přímo v areálu Slatinných lázní Toušeň. Celý 
areál naleziště je označen výstražnými tabulemi, v rámci ložiska jsou vy-
mezeny recyklační jímky. Naleziště je pravidelně kontrolováno a jeho okolí 
čištěno.“ (Studničková, Postavení Slatinných lázní Toušeň ve vztahu k Ne-
mocnici Na Bulovce, 2018, s. 46–47) 
„Prostředí slatinných lázní posloužilo roku 2001 režiséru Petru Zelenkovi 
při natáčení filmu Rok ďábla.“ (Králík, Městys Lázně Toušeň, 2009, s. 48)

Na srdce jsou Poděbrady. Přestože tradice lázeňství v Poděbradech 
sahá až do 17. století, nové železité lázně zde byly vystavěny až na konci 
19. století a dnes již neexistují. V roce 1905 zeměvrtná společnost Thielo-
va objevila pramen uhličité minerální vody v hloubce 96 m, který byl poz-
ději pojmenován Bülowův. Zjistilo se, že nově objevená minerálka je léčivá. 
V roce 1910 lázeňská rada vypsala soutěž na výstavbu nových lázní vedle 
budovy Knížecích lázní. Postupně byly objeveny další prameny a posta-
vena další lázeňská zařízení. V roce 1926 byl otevřen „První vyšetřovací 
a léčebný ústav“ specializovaný na nemoci srdce (dnešní Hotel Libenský) 
a o rok později se Poděbrady přejmenovaly na Lázně Poděbrady. V roce 

1948 byly lázně zestátněny a hlavním provozovatelem se stala Státní zdra-
votní správa. V roce 1992 vznikla akciová společnost Lázně Poděbrady.

Lázeňské poplatky
Není bez zajímavosti, že za průkopníka existence lázeňských poplatků 
jsou považovány země Koruny české. V Karlových Varech byl předmět-
ný poplatek vybírán v letech 1471–1502 pro stavbu a udržování špitálu 
pro chudé a pro stavbu vřídelní kolonády. Vývoj šel dále, a tak v polovině 
19. století byla taxa sociálně odstupňována pro osoby stavovské, ducho-
venstvo, úředníky, řemeslníky a obchodníky a obdobně i pro jejich rodinné 
příslušníky. Rozvoj lázeňství v dalších místech vedl k zavedení lázeňské 
taxy i do dalších obcí. Tak se postupně lázeňská taxa objevila v dalších 
západočeských lázních a také v Teplicích. Časem přibyla k lázeňské taxe 
ještě taxa hudební. 
Po 2. světové válce vzrostl tlak na stanovení jednotné úpravy lázeňských 
tax pro všechny země. Tomuto požadavku odpovídá vydání Zemského ná-
rodního výboru v Praze „o řízení výběru lázeňské daně“, ve kterém se uvádí: 
„lázeňská daň musí být zaplacena za každou osobu, která realizuje pobyt 
v lázních, a nemá v nich trvalé bydliště nebo zde nevykonává své povolání“. 
Lázeňská daň činila 15 % z ceny za ubytování hosta a jeho příbuzných. Kro-
mě toho byla vybírána ještě hudební daň ve výši 5 % s výjimkou Karlových 
Varů, Mariánských Lázní, Františkových Lázní, Poděbrad a Teplic, kde činila 
10 % ze stejného vyměřovacího základu, jako měla lázeňská daň. 
Novodobá historie místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt 
se datuje od roku 1952, kdy byla přijata legislativní úprava místních po-
platků. Na základě zákonodárného zmocnění byla vydána ministerstvem 
financí vyhláška o lázeňském poplatku, který byl vybírán od všech osob, 
které přechodně pobývaly v lázeňských místech v období od 1. května do 
30. září. (Plzáková, Studnička, Tittelbachová, Místní poplatky v přímé vazbě 
na cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství, 2018, s. 22–28)
Novodobá právní úprava poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt je 
spjata s vyhláškou o místním poplatku ze psů a o lázeňském poplatku, 
která byla účinná od 1. ledna 1989 do 1. ledna 1991. Tato vyhláška byla 
velmi podobná úpravě v zákonu o místních poplatcích. Do roku 2019 byl 
vybírán v Česku místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, který je 
od 1. ledna 2020 nahrazen místním poplatkem z pobytu.

Profesní asociace v českém lázeňství
V českém lázeňství působí dvě nejvýznamnější profesní asociace, které 
hájí zájmy oboru lázeňství a lázeňských míst. Jsou jimi Svaz léčebných 
lázní ČR a Sdružení lázeňských míst ČR. Svaz léčebných lázní ČR vznikl 
jako zájmové profesní sdružení léčebných lázní v roce 1995 s cílem udržet 
a garantovat léčebnou úroveň lázeňských společností. Na domácí půdě 
je platným partnerem i oponentem Ministerstva zdravotnictví. Tento svaz 
je členem Evropského svazu lázní (ESPA) se sídlem v Bruselu. Sdružení 
lázeňských míst ČR je dobrovolnou zájmovou nevládní organizací obcí 
a měst v Česku, na jejichž území se nacházejí i lázeňská zařízení a mají 
schválený statut lázní. Členové sdružení považují lázeňství za významnou 
činnost ve své obci nebo ve svém městě, která má význam pro rozvoj 
nejen daného místa. Hlavním posláním sdružení je přispívat k vytváření 
podmínek a nástrojů pro regeneraci a rozvoj lázeňství a lázeňských míst, 
zejména ke zlepšování stavu a rozvoji lázeňské a městské infrastruktury či 
obnovy lázeňských památek.

Téma zpracoval
Petr Studnička

Přírodní uhličité, železité, rašelinové a říční lázně v Sadské. Zdroj: město Sadská

Knížecí lázně (dnešní Letní lázně), nejstarší lázeňská budova. Zdroj: Polabské muzeum

Slatinná koupel. Zdroj: Slatinné lázně Toušeň
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Nová pamětní deska  
v Husově sboru

Vážení a milí senioři!
Léto znamená život, zábavu, energii a slunce. 
Dovolte mi, abych vám popřála krásný prázd-
ninový čas.
Počasí láká k procházkám, třeba kolem Labe 
nebo do stinných alejí stromů, ale také již pro 
první úlovky hub do lesů.
Zahrádky a truhlíky nám voní bylinkami. Byliny 
jsou zdrojem potěšení i zdraví. Například tymi-
án, který posiluje imunitu, působí proti kašli, 
snižuje krevní tlak, zlepšuje náladu, působí pro-
ti křečím a je výborný pro ústní dutinu. Můžete 
pěstovat venku i doma.
Máme radost z obrázků vašich ručních prací, 
zasílejte, co všechno umíte, zdobení vajec slá-
mou, práci se šustím, práci se dřevem, malová-
ní na hedvábí, háčkovanou krajku, paličkování, 
háčkování, šití šperků z korálků, šití látkových 
dekorací, patchwork, šperky, drátování, plstě-
ní… Zkrátka cokoliv. Nejúspěšnější práce bu-
dou odměněny.
Přeji vám krásné srpnové dny a hlavně pohodu.

Jana Vondráčková, zastupitelka

senioři

KONTAKTY:
Jana Vondráčková, zastupitelka, 

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

tel.: 326 929 118

chodíme kolem nich

Boží muka, kapličky  
a křížky ve městě a okolí
Jsou to objekty odborně nazývané drobná sa-
krální (kultovní) architektura. Každý z nich má 
svůj příběh. Vznikaly podle cest nebo na jejich 
křižovatkách jako orientační body či na místech 
různých, někdy i tragických událostí, z nichž 
mnohé už jsou zapomenuty. Podobný význam 
měly kapličky s vnitřním prostorem nebo bez 
něho. Boží muka jsou prý připomínkou slou-
pu, u něhož byl bičován Ježíš Kristus. Přímo 
ve městě máme čtyři kříže, vztyčené ve vrcho-
lech hranolových či válcových sloupů, stojící 
na různě provedených soklech a podstavcích. 
Nejstarší – kamenný je z roku 1733 u kostela 
Nanebevzetí Panny Marie. Kovaný kříž v par-
číku mezi ulicemi Sedláčkovou a Kollárovou je 
také z 18. stol., kamenné kříže na náměstí před 
radnicí a u nádraží jsou z 1. poloviny 19. stol. 
Ze stejného období a nejblíže městu je tzv. kříž 
Kamarádův při odbočce ke střelnici ze silnice 
do Mstětic. My starší se ještě pamatujeme na 
nedaleký, dnes povalený křížek Patočkův při 
polní cestě odbočující z této silnice k Toušeni 
v lokalitě s pomístním názvem Mazanka, křížek 
vlevo od silnice do Mochova u odbočky bývalé 
polní cesty směrem k Cucovně a na tzv. křížek 
Klicperův u silnice do Sedlčánek. Tyto tři kříže 
byly zničeny v 60. a 70. letech 20. stol. Nikdo 
z nás už nepamatuje kříž v lokalitě s pomístním 
názvem U Starých mostů, východně od měs-
ta poblíž Cucovny. To už se ale pohybujeme 
v katastru Sedlčánek, na kterém jsou také dvě 
kapličky – obě s vnitřním prostorem. Větší – sv. 
Jana Křtitele, menší sv. Václava v Císařské Ku-
chyni. Ani jeden ze tří bývalých křížků na území 
Sedlčánek a Císařské Kuchyně se nezachoval. 
Zato jedna boží muka ano. Stojí a září bílou 
barvou na tzv. prostřední cestě mezi Jiřinou 
a Sedlčánkami. Svoji zvláštnost mívaly i Če-
lákovice – výklenkovou kapličku (bez vnitřního 
prostoru) sv. Václava, svévolně zničenou v roce 
1960. Její fragmenty byly přeneseny k západní-

Křížek u nádraží – detail vrcholu podstavce s tajemnými 
terčíky. Foto: -iv-

mu průčelí věže kostela Nanebevzetí Panny Ma-
rie a dnes ji připomíná název ulice – U Kapličky. 
Na původním místě stojí od roku 1898 kaplička 
Panny Marie v Jiřině. Svůj křížek, dokonce se 
zvoničkou, má i další přidružená obec – Záluží. 
Za nejzajímavější a také trochu tajemný čeláko-
vický kříž považuji ten u nádraží. Kromě toho je 
na velmi frekventovaném místě. Lidé kolem něj 
opravdu často chodívají. Nejspíš ale ve spěchu 
a bez povšimnutí – škoda.

Ivan Vaňousek

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.

Foto: Jana Vondráčková

V letošním jubilejním roce Církve českosloven-
ské husitské (CČSH) jsme si už v lednu připo-
mněli, že u nás v Čelákovicích vznikla nová cír-
kev v květnu 1920. Těšili jsme se, že na výroční 
den 7. května v naší náboženské obci uspořá-
dáme slavnost jako připomínku tehdejšího tábo-
ru lidu, kdy občané Čelákovic dostali pozvání ke 
vstupu do nové národní církve.
Plánované slavnosti měl předcházet výlet do 
Škodějova u Vysokého nad Jizerou, tedy do 
rodné obce prvního patriarchy CČSH, reformní-
ho katolíka a teologa Karla Farského. Zde jsme 
chtěli u základů jeho rodné chalupy vyzvednout 
prsť k uložení ve schráně pod kazatelnou v na-
šem Husově sboru.

Vnější okolnosti nám však naše plány neu-
možnily realizovat. Vyzvednutí prsti jsme mohli 
skromně uskutečnit až 13. června, kdy se kona-
la tradiční celocírkevní Pouť do Škodějova, při 
níž si odkaz Karla Farského připomínáme. Letos 
se konala nejen bohoslužba u lesní kaple vede-
ná současným patriarchou Tomášem Buttou, 
ale následovalo ještě otevření přírodního areálu 
s třemi naučnými stezkami. Farského naučná 
stezka je věnována životu a dílu zdejšího rodá-
ka. Interaktivní stezka Okna do duchovní kraji-
ny naší země připomíná významné křesťanské 
osobnosti našich dějin a je určena hlavně dětem 
stejně jako stezka Živá voda, která názorně uka-
zuje význam vody pro krajinu a přibližuje život 
v lese. Na vzniku těchto stezek pro děti má 
značný podíl čelákovická výtvarnice Anna Ra-
dová.
Ke slavnostnímu aktu uložení prsti jsme zvolili 
neděli 5. července, kdy se konala bohoslužba 
k uctění památky mistra Jana Husa, jehož jmé-
no náš sbor nese. A tak schrána k památce mi-
stra Jana Husa, která je v popředí západní zdi 
kostelní lodi, dostala po 40 letech svůj protějšek 
k památce Karla Farského. Na plaketě je vyob-
razena jeho rodná chaloupka, která se nám do-
chovala pouze na dobových fotografiích a mal-
bách. Uložením prsti ze Škodějova do schrány 
pod kazatelnou, na které je Karel Farský vyobra-
zen, jsme zároveň symbolicky završili rozsáhlou, 
několikaletou rekonstrukci našeho sboru a jeho 
okolí.
Jsme vděčni všem dárcům, kteří nás při opra-
vách v průběhu let finančně podpořili, ať už to 
byli jednotlivci nebo firmy, ale především město 
Čelákovice a Pražská diecéze CČSH. Radujeme 
se, že Husův sbor, takto kompletně opravený, 
bude sloužit dalším generacím věřících i ná-
vštěvníkům koncertů a dalších programů. Věří-
me, že obnovení tohoto chrámu vybudovaného 
rukama přispěje k obnovení chrámu Ducha, jak 
praví Písmo – tedy, že přispěje k rozkvětu ná-
boženského, společenského a kulturního života 
našeho města.

Mira Poloprutská, farářka CČSH
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Dne 7. srp-
na 2020 to 
bude 40 let, 
co zamřel 
pan Jan 
SVOBODA 
a 14. června 
2020 uplynulo 6 let od úmrtí paní Marty SVO-
BODOVÉ.
Vzpomínají syn Pavel s vnoučaty.

Dne 10. srpna 2020 by oslavil 
pan Václav PIVOŇKA 85. na-
rozeniny.
S láskou vzpomínají manžel-
ka Marie, dcery, vnoučata 
a pravnoučata.

Dne 12. srpna 2020 uplyne 
5 let, kdy nás navždy opustil 
milovaný manžel, tatínek a dě-
deček Jaroslav ŠTURMA.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. Děkujeme. 
S láskou vzpomínají manželka 
Hana, synové Jaroslav a František s rodinami.

Dne 16. srpna 2020 by osla-
vila 90. narozeniny naše ma-
minka Helena ČECHOVÁ 
a dne 21. září to bude 5 smut-
ných let, co nás opustila.
Stále vzpomíná syn Josef 
a dcera Helena s rodinami.

Dne 29. srpna 2020 uplyne 
10 let, kdy nás náhle opus-
tila naše maminka, babička, 
sestra a švagrová paní Věra 
HALAMOVÁ.
Kdo jste ji znal, vzpomeňte 
s námi. S láskou vzpomínají 
dcery Marika a Tereza s rodinami.

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

100 let od prvních  
parlamentních voleb

Agrárníci

Švehlova socha odhalená 27. září 1936 na čelákovic-
kém náměstí. Zdroj: archiv Městského muzea v Če-
lákovicích

Orienťáček Sedlčánky
Ani v době prázdnin nezahálíme a schází-
me se k pravidelným tréninkům (vždy v úterý,  
17.00–18.00 hod.). Nově příchozí jsou vítáni.
Na září pro vás připravujeme 2. ročník otevřené-
ho závodu v orientačním běhu v Sedlčánkách. 
Více informací na www.orientaceksedlcanky.cz. 
Díky Anně Radové získal Orienťáček Sedlčánky 
nové logo. Děkujeme!

Tomáš Jeřábek, Vlaďka Kuncová  
a Jiří Kratochvíl

Nové logo Orienťáček Sedlčánky. Autor: Anna Radová

Odešel nestor  
české mykologie

S velkou lítostí oznamu-
jeme, že dne 11. června 
2020 ve věku 93 let ze-
mřel pilíř a nestor čes-
ké mykologie František 
Kotlaba, „Pan doktor“ 
(tak byl všeobecně nazý-
ván) byl světově uznáva-
nou kapacitou především 
(ale nejen) v oblasti cho-
rošovitých hub. Mykolo-
logií se profesionálně zabýval a intenzivně publi-
koval (na kontě má téměř 600 odborných článků 

František Kotlaba.  
Foto: Květa Součková

V rámci seriálu připomínajícího hlavní politické 
strany meziválečné ČSR v souvislosti s výročím 
prvních parlamentních voleb se dostáváme k ag-
rárníkům. Název se, stejně jako u jiných stran, 
v průběhu let měnil. V dubnu 1919 to byla Re-
publikánská strana čsl. venkova, v roce 1922 po 
dalším sjezdu již Republikánská strana zeměděl-
ského a malorolnického lidu. Šlo o stranu zalo-
ženou roku 1899 a o stranu, která měla po první 
světové válce nejlépe vybudovanou stranickou 
strukturu; členskou základnu postihla rakouská 
perzekuce rozhodně méně než příslušníky stran 
socialistických. Zastřešujícím heslem, ještě 
předválečným, se stalo „Venkov jedna rodina“. 
Pokud hledáme nejvýznamnější meziválečnou 
politickou sílu, jsou to bezesporu agrárníci. Hlavní 
podíl na tom má dvojnásobný premiér a sedlák 
z Hostivaře Antonín Švehla, člověk bez formální-
ho vzdělání, ale přirozený politický talent, schop-
ný vyjednavač, který dokázal řídit, jak stát, tak 
i stranu. Té výrazně pomohla pozemková reforma 
po roce 1918 posílením skupiny drobných rolní-
ků, kteří se stali voliči agrárníků. Ze začátku ale 
vůbec nebylo jasné, že se bude strana orientovat 
na tyto drobné zemědělce, Švehla měl ve straně 
silnou velkostatkářskou opozici. Jeho koncepce 
zvítězila a agrárníkům to přinášelo vítězství ve 
volbách. Navíc také šlo, jak bylo v této době běž-
né, o stranu vlastnící banku, tiskárny, konzumní 
družstva aj. Členství v této straně bylo pro ven-
kovské obyvatelstvo zkrátka výhodné, své sehrá-

a několik knih) více než 70 let, z toho téměř 40 let 
v Botanickém ústavu v Průhonicích. Velmi aktivní 
zůstal prakticky do poslední chvíle. Naposledy 
jsme se s ním setkali letos začátkem března na 
pražské přednášce České mykologické společ-
nosti a jeden z jeho posledních odborných článků 
vyšel jenom několik dní před jeho úmrtím. Měli 
jsme tu čest s ním v posledních letech spolupra-
covat a mnohokrát se opakovaně setkat. Mnohé 
z našich zajímavých nálezů určil a dále i zajistil 
jejich uložení v herbáři Národního muzea.
„Pane doktore, budete nám chybět, čest Vaší 
památce.“

Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek,  
Spolek houbařů Čelákovice

lo i to, že ministr zemědělství byl pravidelně z ag-
rární strany. Mezi další významné zástupce strany 
patřil František Udržal nebo Rudolf Beran.
Na výsledku voleb v Čelákovicích lze dobře vi-
dět, jak se sociální struktura obyvatel promítala 
do volebních výsledků. Průmyslové Čelákovice, 
kde zemědělství v meziválečné době zdaleka už 
nehrálo prvořadou úlohu, nebyly pro agrárníky 
místem silné podpory (v roce 1920 dostali jen 
125 hlasů z 1576), což třeba neplatilo v jiných 
částech okresu Brandýs nad Labem. I tak se 
jejich zástupce, statkář Karel Kamarád, dostal 
v letech 1935–1937 do vedení města, ale jako 
vládní komisař po dlouhodobých neshodách 
v koalici. Není náhoda, že právě za jeho ko-
misařství byla v horní části náměstí odhalena 
v roce 1936 socha A. Švehly (odstraněna po 
roce 1948). I přesto, že se v roce 1945 zva-
žovalo vytvoření zemědělské strany, nedošlo 
k obnovení agrárníků. Je jistým paradoxem, že 
bývalé voliče konzervativních agrárníků získali 
v poválečných volbách roku 1946 nejvíce ko-
munisté, v menší míře potom lidovci.

Martin Dolejský, kurátor
Městského muzea v Čelákovicích
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NABÍDKA CELOROČNÍ ČINNOSTI PRO ŠKOLNÍ ROK 
2020/2021 (zájmové kroužky, kurzy, kluby)

SPORT A TURISTIKA
n Pohybové hry 3–4leté děti st 15.30–16.15 hod. (malá tělocvična ZŠ J. A. Komenského)
n Pohybové hry 5–6leté děti a 1. tř. st 16.30–17.30 hod. (malá tělocvična ZŠ J. A. Komenského)
n Plavání I a II pro začátečníky a pokročilé pá 15.15–16.00 a 16.15–17.00 hod. (plavecký bazén)
n Atletika I předškoláci, děti 1.–9. tř., mládež st a pá 17.00–19.00 hod. (tělocvična ZŠ J. A. Komenského)
n Atletika II předškoláci, děti 1.–3. tř. út a čt 15.00–16.00 hod. (sokolovna)
n Atletika III děti od 4. tř. út a čt 16.00–17.30 hod. (sokolovna)
n Střelecký kroužek děti 3.–9. tř. st a pá 15.00–17.00 hod. (střelnice)
n Florbal předškoláci, děti 1.–3. tř. út 16.00–18.00 a pá 13.30–15.30 hod. 
    (tělocvična ZŠ J. A. Komenského)
n Bocce sportovci se zdr. znevýhodněním st 16.00–17.00 hod. (klubovna MDDM v KD)
n Orienťáček děti 1.–6. tř. st 15.00–16.30 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Mini badminton pokr. přípravka, děti 1.–4. tř. st 15.00–16.00 hod. (tělocvična MILLS)
n Mini badminton zač. předškoláci, děti 1. tř. st 16.00–17.00 hod. (tělocvična MILLS) NOVĚ OTEVŘEN
n Medvíďata děti 1.–2. tř. čt 17.00–18.00 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Medvědi děti 3.–9. tř. čt 17.00–19.00 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Táborové muzicírování děti 2.–9. tř., mládež, dospělí ne 16.00–18.00 hod. ve vybraných termínech (MDDM Havlíčkova)
n Výletník děti, mládež, dospělí klub, každou sobotu NOVĚ OTEVŘEN
n Fotbal předškoláci, děti 1. tř. NOVĚ OTEVŘEN
n Dopravní výchova děti 10–12 let NOVĚ OTEVŘEN
n Stolní tenis děti 1.–9. tř. st a pá 16.00–17.00 hod. (sokolovna)
n In-line pokročilí předškoláci, školáci út 15.30–16.30 hod. (školní hřiště u ZŠ J. A. Komenského)
n In-line začátečníci předškoláci, školáci jarní kurz 6 lekcí (duben–květen, pá 15.30–16.30 hod.)
n Aerobik děti 2.–5. tř. čt 15.30–16.30 hod. (tělocvična U Frigosů)
n Aerobik pro nejmenší předškoláci, děti 1. tř. čt 16.30–17.30 hod. (tělocvična U Frigosů)
TANEČNÍ
n Street Dance I děti 1.–9. tř., mládež st 17.00–18.00 hod. (tělocvična MILLS)
n Street Dance II děti 1.–9. tř., mládež st 18.00–19.00 hod. (tělocvična MILLS)
n Street Dance III děti od 1. tř., mládež st 19.00–20.00 hod. (tělocvična MILLS)
n TK Rozinky předškoláci, děti 1. tř. pá 15.00–16.00 hod. (tělocvična ZŠ J. A. Komenského)
n TK Bublinky děti 2.–4.tř. pá 17.00–18.00 hod. (tělocvična ZŠ J. A. Komenského)
n TK Storm děti od 7. tř., mládež pá 18.00–19.00 hod. (tělocvična ZŠ J. A. Komenského)
ŘEMESLNÉ
n Hraboši I děti od 4. tř., mládež po 15.00–17.30 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Hraboši II děti od 4. tř., mládež st 15.00–17.30 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Pletení košíků I dospělí, pokročilí so 8.45–14.00 hod. ve vypsaných termínech (klubovna 
    MDDM v KD)
n Pletení košíků II dospělí, zač. a mírně pokročilí ne 8.45–14.00 hod. ve vypsaných termínech (klubovna 
    MDDM v KD)
n Košíkování I děti 3.–9. tř., mládež ne 10.00–13.15 hod. ve vypsaných termínech (klubovna 
    MDDM v KD)
n Košíkování II děti 3.–9. tř., mládež ne 15.00–18.15 hod. ve vypsaných termínech (klubovna 
    MDDM v KD)
n Korálkování děti, mládež, dospělí ne 14.00–16.00 hod. ve vypsaných termínech (MDDM Havlíčkova)
n Paličkování děti od 5. tř., mládež, dospělí út 17.00–18.30 hod. (MDDM Havlíčkova)
VÝTVARNÉ KROUŽKY
n Výtvarka pro školáky I děti 1.–9. tř. čt 13.15–14.05 hod. (klubovna MDDM v KD)
n Kutílek I předškoláci, děti 1.–4. tř. út 14.00–15.00 hod. (klubovna MDDM v KD)
n Kutil – ekodílna děti od 2. stupně út 15.30–16.30 hod. (klubovna MDDM v KD)
ESTETIKA A VZDĚLÁVÁNÍ
n Foto design děti od 6. tř., mládež st 15.30–17.30 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Žonglování POI děti 3.–9. tř., mládež st 18.00–19.30 hod. (sálek – učiliště SOŠ Čelákovice)
n Žonglování POI mládež, dospělí po 19.00–20.30 hod. (sálek – učiliště SOŠ Čelákovice)
n Angličtina I mládež, dospělí – pokročilí út 16.30–18.30 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Angličtina II mládež, dospělí – více pokročilí út 18.30–20.30 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Hrajeme si s krtkem 3–4leté děti, dospělí čt 8.00–11.30 hod. (klubovna MDDM v KD)
n Šachy – pokročilí děti 3.–8. tř. pá 16.00–18.00 hod. (klubovna v MDDM v KD)
n Lodní modeláři děti 5.–9. tř., mládež út 16.45–19.30 hod. (klubovna v MDDM v KD)
n Magic karetní klub děti 4.–9. tř., mládež a dospělí st 18.00 hod. (klubovna MDDM v KD)
n Logohrátky předškoláci po 14.00–15.00 hod. (klubovna MDDM v KD) NOVĚ OTEVŘEN
n Dámský klub mládež, dospělí pá 18.30–20.00 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Život v zahradě (EKO) děti 1.–9. tř. čt 15.00–16.00 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Francouzština začátečníci děti, mládež, dospělí 
n Klub zábavné logiky a deskových her (Šablony II)
n Pokémon klub děti, mládež, dospělí st 16.00–18.00 hod. (MDDM Havlíčkova)
n Geocaching děti, mládež po 15.00–16.30 hod. (MDDM Havlíčkova) NOVĚ OTEVŘEN
n Divadlo „Od paty až k hlavě“ 
   děti, mládež čt 15.30–17.00 hod. (klubovna MDDM v KD)

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

Festival volnočasových 
aktivit

Zveme vás na Festival volnočasových aktivit, 
který se bude konat 12. září na zahradě MDDM. 
Rádi vám zodpovíme veškeré informace. Při-
pravujeme pro vás osobní setkání s lektory, 
podrobnosti k jednotlivým kroužkům, ukázky 
a další aktivity jako náhradu za dětský den. Na 
festivalu je také možné dítě přihlásit do kroužků. 
Více informací naleznete na našich webových 
stránkách.

Veronika Kratochvílová

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

Letní provoz knihovny
Knihovna je pro vás otevřena i během srpna! 
Pro čtenáře má připravený velký výběr knih, 
časopisů a audioknih. Kromě beletrie jsou ve 
fondu mj. knihy s tipy na výlety: po pevnostech 
a opevněních, na tajemná místa, do podzemí, 
po filmových místech, po jednotlivých krajích 
naší republiky, za strašidly, za vlaky a vláčky. 
Cestovat můžete s kočárkem, na kole, lodí, la-
novkou…
Půjčit si můžete také různé průvodce po Sloven-
sku a dalších (nejen) evropských zemích.
Ke zhlédnutí je v knihovně až do 31. srpna 2020 
výstava černého kresleného humoru „The TAP 
TAP načerno“ přístupná ve výpůjčních hodinách 
knihovny. 

Naděžda Picková, ředitelka

Výstava The TAP TAP načerno ve výpůjčních prosto-
rách knihovny. Foto: archiv knihovny
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motorový vůz Kredenc (2x 831 + Bix) v trase 
Praha Masarykovo n. – Praha Dejvice a parní 
vůz Komarek v trase Praha Masarykovo n. – 
Praha Bubny.
Město Čelákovice poskytlo Českým drahám na 
jízdu parního vlaku finanční příspěvek.

Orientační časy jízdního řadu pro trasu Praha 
Masarykovo n. – Čelákovice – Lysá nad La-
bem a zpět (zdroj: České dráhy, a. s.):
Praha Masarykovo n. 15.26 18.05
Čelákovice 15.55 / 16.25 17.23 / 17.24
Lysá nad Labem 16.37 17.10

Josef Pátek, starosta, 
 Petr Studnička, místostarosta I

Aby záda nebolela, úterý 4., 11., 25. 8., 
18.30–20.00 hod., zahrada RC Routa, pravi-
delná otevřená skupina na téma „Zdravý ži-
votní styl“, vedená fyzioterapeutkou Martinou 
Pěchníkovou. Vstup 50 Kč, nutná rezervace 
předem na tel.: 606 660 421.

Rodinné bubnování, středa 5., 19. 8., 10.00–
11.00 hod., zahrada RC Routa, pravidelná ote-
vřená skupina pro rodiče s dětmi i jednotlivce, 
vedená Janou Vachkovou. Vstup 50 Kč/rodi-
na, rezervace předem není nutná. Bližší info na 
tel.: 606 660 421.

Opékání buřtů a posezení na zahradě Routy, 
středa 12. a 26. 8., 17.00–19.00 hod., tradiční 
opékání buřtů, s sebou buřty a dobrou náladu.

Písničkový recitál Sváti Staňkové, úterý 
18. 8., 18.30 hod., zahrada RC Routa/jurta, za-
poslouchejte se do písniček psaných životem. 
Vstup: 50 Kč/rodina.

Hlava rodiny, malý král, čtvrtek 20. 8., 18.30 
hod., zahrada RC Routa/jurta, otevřená skupi-
na pro otce s Michalem Tillerem. Pojďte si po-
hrát se zajímavými pohledy na rodinu a sebe. 
Rodina jako království, investice, zkušenost, 
pohodlí, povinnost? Rezervace předem není 
nutná. Bližší info na tel.: 723 673 697.

Plavání RC Routa, čtvrtek, učíme plavat děti 
od 2 let, cena 1 900 Kč (10 +1 lekce). Bližší 
info www.rc-routa.cz, e-mail: routa-plavani@
seznam.cz, tel.: 721 355 798 – D. Fijalová.

Odpolední dětský klub ROUTA pro děti 1.–5. 
třídy, pondělí–pátek, 12.00–19.00 hod., Ry-
bářská 166, služba zdarma pro rodiče zaměst-
nané, OSVČ či na ÚP, možnost nepravidelné 
docházky. Nabízíme doprovod dětí ze školy do 

volný čas

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

Muchomůrka šiškovitá, 10. července 2020, Čelákovice.
Foto: archiv spolku

houbařské okénko

Růst hub u nás v červnu a červenci
Spolek houbařů Čelákovice dlouhodobě sleduje 
růst hub (a nejen jedlých) v Čelákovicích a blíz-
kém okolí. Počasí v období června a července 
bylo po několika letech pro růst hub relativně 
velmi příznivé. Takže stačila delší procházka po 
čelákovických parcích a trávnících a bylo možné 
najít až 20 druhů hub. Některé se objevují pravi-
delně, některé „vyrazily“ po několikaleté přestáv-
ce a objevily se i druhy, které se zde vyskytují vel-
mi vzácně (viz náš článek v minulém Zpravodaji).
Jaké druhy jsme tedy zaznamenali? Asi největší 
radost nám udělal návrat „první dámy“ mezi čelá-
kovickými muchomůrkami, a to muchomůrky šiš-
kovité (vzácná, nejedlá či mírně jedovatá), která se 
objevila po tříleté přestávce, a to rovnou na čty-
řech různých lokalitách, z čehož dvě jsou pro nás 
nové. Na obdobných místech (pod lípami a bříza-
mi) pak hojně vyrazily hřiby koloděje. Ty sice za-
znamenáváme každoročně, ale i ty letos vyrazily 
mnohem hojněji. Z hřibovitých hub jsme ještě za-
znamenali nejhojnější hřib parkový a hřib červený.
Zejména v lipových a březových alejích se obje-
vily hojně i holubinky. Jedná se holubinku parko-
vou, a především o holubinky ze skupiny holubin-
ky hřebínkaté. Nechyběly ani pečárky – tradičně 
nejvíce zápašné a ovčí. Dále pečárka Bernardova Pokračování na str. 21

OSLAVA ŽELEZNIČNÍCH VÝROČÍ I V ČELÁKOVICÍCH
V sobotu 12. září se uskuteční v Praze a ve Stře-
dočeském kraji železniční den, a to u příležitosti 
175. výročí od zahájení provozu na olomoucko-
-pražské dráze, 170 let od zahájení provozu na 
Negrelliho viaduktu a 145 let od zahájení provo-
zu na Těšnovském nádraží. V Praze a jejím okolí 
budou vypraveny parní vlaky tažené lokomoti-
vou Šlechtična 475.1 (Praha Masarykovo n. – 
Praha Veleslavín, Praha Masarykovo n. – Český 
Brod, Praha Masarykovo n. – Lysá nad Labem).

Dále bude vypravena historická elektrická loko-
motiva řady E 499, elektrická lokomotiva řady 
130 a Bpjo (patrové zelené vozy) v trase Praha 
Masarykovo n. – Roztoky u Prahy, jednotka 
řady 460 (Praha Masarykovo n. – Český Brod), 

a krásná, majestátní pečárka císařská. V trávě 
pak hojně byly k vidění především špičky trav-
ní, kropenatec otavní a několik druhů polniček 
a vláknic. Objevila se i po hnijícím zelí páchnoucí 
penízovka nestoudná či moučně vonící mechov-
ka obecná. Ozdobou pak hned na několika mís-
tech byla krásně zbarvená voskovka kuželovitá.

Parní lokomotiva 475.1 Šlechtična zabezpečovala jízdy parních vlaků během Regionálního dne PID v Čelákovicích, 
který se konal 8. září 2018. Foto: Jana Vondráčková

Doufáme, že seznam letos zaznamenaných dru-
hů na území Čelákovic ještě vydatně rozšíříme 
a že se růst hub projeví i v lesích v našem nej-
bližším okolí. A také přejeme všem houbařům 
patřičnou dávku houbařského štěstí. V přípa-
dě nálezu nejasností či pochyb se bez váhání 
obraťte na členy našeho houbařského spolku. 
Kontakty: M. Rudolf (604 836 690), J. Kadeřá-
vek (737 086 504), e-mail: spolekhoubomil@
seznam.cz. Zvláště budeme rádi, když nás upo-
zorníte na růst hub (i nejedlých) přímo na území 
Čelákovic.

Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek,  
Spolek houbařů Čelákovice
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sport

Družstvo mladšího žactva 2020. Foto: archiv TK Čelákovice

Sportovní akademie Čelákovice, z. s., s pomocí 
města Čelákovic se před několika lety zapojila 
do celorepublikového projektu Děti na startu, 
jehož podstatou je přinést dětem jak talentova-
ným, tak netalentovaným ve věku od 4 do 9 let 
radost z pohybu a bez stresu z očekávaných vý-
konů. Vzhledem k úžasnému nadšení dětí a ro-
dičů otevíráme v září již 6. ročník a máme z toho 
velkou radost! Zbývá nám posledních pár míst, 
která bychom tímto rádi nabídli.
Všeobecná sportovní průprava děti komplexně 
připraví na pozdější zvládání specializovaných 
sportovních disciplín a sport je přitom nepřesta-
ne bavit. Výuka je pestrá a zábavná. Malí spor-
tovci se nejdříve věnují atletice, pak gymnastice, 
v půlce hodiny se přejde na míčové hry, moto-
rická cvičení a na závěr nechybí ani soutěže. 
Děti zde cvičí s radostí a bez stresu z výkonů 
a rádi bychom touto cestou přivedli ke sportu 
co nejvíce dětí. Kurzy kopírují školní rok (září- 
prosinec a leden–červen) a cvičí se 1x týdně 60 
minut. V našem případě se jedná o středu od 
15.15 do 16.15 hod. ve sportovní hale Vikomt.
Přihlášky přijímáme nejpozději do 6. září. 
Bližší informace o projektu naleznete na www.
detinastartu.cz, www. sportovni-akademie.com, 
e-mailu: detinastartu@email.cz nebo na tel.:  
776 635 588, 777 065 089.
Těšíme se na vás!

Vlaďka Barešová

Děti na startu

tenis

Tenisový klub Čelákovice
I v tomto roce jsme se již tradičně zúčastnili ve 
všech věkových kategoriích soutěží smíšených 
družstev ČTS. Vzhledem k pandemii koronavi-
ru se tentokrát hrálo ve zkráceném – 3kolovém 
režimu. Tenisových zápasů se aktivně zúčast-
nilo asi 50 našich. Oproti loňskému roku nám 
přibyla nová družstva babytenisu a mladšího 
žactva. Celkem jsme tedy k zápasům postavi-
li 6 mládežnických družstev a 1 družstvo do-
spělých. Družstvu dospělých o kousek utekl 
postup do finále skupiny a umístilo se stejně 
jako v loňském roce na celkově 3. místě. Druž-
stvo dorostu tentokrát po těsných výsledcích 
ve všech utkáních sestoupilo pro příští rok do 
3. třídy. Družstvo staršího žactva opět doplně-
né o mladší žáky svou skupinu vyhrálo, a po-
stoupilo tak do 1. třídy. Družstvo mladšího žac-
tva A hrálo 1. třídu ve Středočeském kraji a po 
loňském 5. místě tentokrát skupinu celkem 
jasně ovládlo, a postoupilo tak na příští rok do 
nejvyšší soutěže družstev „O putovní pohár 
prezidenta ČTS“. Družstvo mladšího žactva B, 
nově složené družstvo mladších žáků, sehrá-
lo pěkné a vyrovnané zápasy, umístilo se na 
5. místě ve skupině.
Babytenis A a B: naši nejmladší tenisti vzorně 
bojovali o každý bod a ve svých skupinách se 
umístili na 2. a 4. místě. Umístění v tabulkách 

jednotlivých věkových kategorií i jednotlivých 
hráčů naleznete na www.teniscelakovice.cz, 
nebo www.cztenis.cz.
Gratulujeme k výborným výkonům a děkujeme 
všem hráčům, trenérům a rodičům za úspěš-
nou reprezentaci našeho klubu. Nejen pro naše 
klubové hráče již nyní připravujeme tenisové tré-
ninky na podzimní i zimní sezonu. Pokud máte 
sportovně nadané děti narozené v roce 2013 
nebo mladší, neváhejte a přihlaste je na zkušební 
trénink v naší akademii: info@teniscelakovice.cz.

Umístění v tabulkách
Babytenis, Memoriál Z. Kocmana, skupina G:  
2. místo ze čtyř TK Čelákovice A;
Babytenis, Memoriál Z. Kocmana, skupina C:  
4. místo ze čtyř TK Čelákovice B;
Mladší žactvo, 1. třída B: 1. místo z osmi  
TK Čelákovice A;
Mladší žactvo, 3. třída D: 5. místo z osmi  
TK Čelákovice B;
Starší žactvo, 2. třída B: 1. místo z osmi  
TK Čelákovice;
Dorost, 2. třída B: 8. místo z osmi  
TK Čelákovice;
Dospělí, 1. třída B: 3. místo z osmi  
TK Čelákovice.

výbor klubu

florbal

Orka zahajuje spolupráci s Mladou Boleslaví
V červenci podepsala Orka memorandum 
o spolupráci s elitním týmem superligy Mladou 
Boleslaví.
Dospělý tým Orky cílí na první ligu, postup byl 
na dosah už v uplynulé sezoně, jenže tu po pr-
venství v základní části Národní ligy zastavila 
pandemie koronaviru. Ambice zůstávají, k je-
jich naplnění teď chce přispět i Mladá Boleslav. 
Formou střídavého startu budou v Orce půso-
bit mladoboleslavští hráči ročníku 2001, kteří 
aktuálně opouštějí juniorskou kategorii a v su-
perligovém týmu by neměli tak výrazné vytí-
žení. Rozvoj hráčů a jejich postupný přechod 
do dospělého florbalu je ostatně jedním z pilířů 
spolupráce. Propojení už funguje v praxi. Kon-

diční trenér Radek Gwuźdź, špička v oboru, na 
jehož služby má Mladá Boleslav florbalovou 
exkluzivitu, částečně pomáhá také hráčům 
Orky. 
Propojení má svou logiku i z pohledu spoluprá-
ce v oblasti mládeže, protože Mladá Boleslav 
je Sportovním centrem mládeže Středočes-
kého kraje. Vzájemné sympatie, geografické 
položení s dobrou dojezdovou vzdáleností 
i středočeská příslušnost představují velký po-
tenciál spolupráce.
Orka bude nově hrát své domácí zápasy Ná-
rodní ligy v Nové městské sportovní hale 
v Mladé Boleslavi.
„S Orkou vedle sebe žijeme už dlouho, cítíme, 
že si vzájemně můžeme prospět, a jsem rád, 
že jsme se domluvili na spolupráci. Pracovitost 
a chuť Orky dávat svým členům v rámci mož-
ností a podmínek dobrý servis je velkým před-
pokladem, že si budeme rozumět. Pro nejtalen-
tovanější hráče Orky můžeme být metou, aby 
v rámci regionu mohli pokračovat v té nejvyšší 
superligové kvalitě,“ říká generální manažer 
mladoboleslavského klubu Tomáš Pacák.
Věříme, že vzájemná spolupráce bude přinášet 
úspěchy na obou stranách. 
Více informací k nové sezoně 2020/2021 nalez-
nete na www.orka.cz.

Martin Bajer

Generální manažer mladoboleslavského klubu Tomáš 
Pacák (vlevo) při podpisu memoranda o spolupráci 
s předsedou Orky Michalem Novotným. Foto: Šimon 
Zmátlo
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Městský bazén
OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

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.

sport / inzerce

n  plavecký oddíl Patriot Čelákovice, z. s. – 
suchá příprava (14.00–15.00 hod.);

n  plavecký kurz pro dospělé (19.55–20.40 hod.);
n  plavecký kurz pro dospělé (20.40–21.25 hod.).

PÁTEK
n  plavecký oddíl Patriot Čelákovice, z. s. – 

suchá příprava (15.00–16.00 hod.).

NEDĚLE
n aquaaerobic (19.30–20.15 hod.).

Petr Bambas, ředitel

Nabídka kurzů na školní 
rok 2020/2021

Přihlašování do kurzů je možné od 17. srpna 
2020, e-mailem: info@sportcelakovice.cz nebo 
telefonicky 731 591 418.
PONDĚLÍ
n  plavecký kurz pro děti do 4 let  

(13.55–14.25 hod.);
n  plavecký kurz pro děti 5–7 let, 

začátečníci (13.55–14.25 hod.);
n  plavecký kurz pro děti 5–14 let  

(14.25–15.10 hod.);
n  plavecký kurz pro děti 5–14 let 

(15.10–15.55 hod.);
n  přípravka plaveckého oddílu 

(15.45–16.45 hod.);
n  plavecký oddíl Patriot Čelákovice, z. s. 

(15.45–16.45 hod.).
ÚTERÝ
n  plavecký kurz pro děti 5–7 let, 

začátečníci (13.30–14.00 hod.).
STŘEDA
n  vodní pólo (15.00–15.45 hod.);
n  plavecký kurz pro děti 5–7 let, 

začátečníci (15.15–15.45 hod.);
n  plavecký kurz pro děti 5–14 let  

(15.45–16.30 hod.);
n  plavecký kurz pro děti 5–14 let 

(16.35–17.20 hod.);
n  plavecký kurz pro děti 5–14 let 

(17.20–18.05 hod.);
n  přípravka plaveckého oddílu 

(18.00–19.00 hod.);
n  plavecký oddíl Patriot Čelákovice, z. s. 

(18.00–19.00 hod.).
ČTVRTEK
n  plavecký oddíl Patriot Čelákovice, z. s. 

(6.00–7.00 hod.);

TJ Spartak Čelákovice, z. s.

Nohejbalový oddíl
Extraliga: Druhé kolo turnaje přineslo i druhé 
vítězství čelákovickým borcům 27. 6. v Čako-
vicích, i když se semifinálové a poté i finálové 
utkání nevyvíjelo vždy jednoduše. Právě ve finá-
le proti Šacungu prohrávali již 0:2, ale dokázali 
zvrátit na konečných 4:2.
Pokračování bude probíhat KO systémem se 
Zručí-Senec, a to 5. 9. v 14.00 hod., Zruč-Se-
nec–Čelákovice, 12. 9. v 14.30 hod., Čelákovi-
ce–Zruč-Senec. V případně remízy 13. 9. rozho-
dující zápas také v 14.30 hod.

Dorost Divize B: Naše družstvo dorostu 28. 6. 
vybojovalo nad prvním celkem tabulky cenné ví-
tězství, TJ Peklo nad Zdobnicí–TJ Spartak Čelá-
kovice 3:4. Se sedmi body je prozatím na druhé 
příčce tabulky, což zaručuje účast v podzimním 
play-off. Vede tým Holic se stejným počtem 

bodů. Tímto jarní část pro Čelákovice skončila. 
Ve skupině budou ještě pokračovat 30. 8. zápa-
sy Modřice–Přerov a Holice–Peklo n. Z.

Krajský přebor: B-tým v posledních dvou zá-
pasech bodoval jen v J. Vtelnu 2:6, prohrál však 
s Českým Brodem 4:6, přesto si udržel druhou 
příčku se šesti body za vedoucím Českým Bro-
dem. Podzimní část bude pokračovat zápasy 
play-off, případně se utvoří finálová skupina. 
Na webu KNS není prozatím zveřejněn další po-
stup.

Okresní přebor: V OP také byla ukončena jarní 
část a soutěž bude pokračovat 2. 9. osmým ko-
lem. Čelákovice zajíždějí do Poděbrad a končí 
9. 9. doma s Mochovem.

Ženy Divize 2: Ženy pokračovaly dalším zápa-
sem na domácím hřišti proti DTJ Santoška, a to 
prohrou 1:6. Do Divize 2 se přihlásila jen čty-
ři družstva, a tak se bude soutěž dohrávat až 
na podzim. Na domácím kurtu je můžeme vidět 
30. 8. od 10.00 hod., kde hostí Vršovice. Po jarní 
části jsou na poslední příčce bez bodového zis-
ku. Skupinu vede Český Brod.

Petr Flekač

Domácí zápasy na Městském stadionu
ne 30. 8. 10.00 hod. Čelákovice Ž–TJ Sokol Praha Vršovice
ne 30. 8. Čelákovice dorost (dohra základní skupiny)
st 9. 9. 17.00 hod. OP Čelákovice–Mochov
so 12. 9. (13. 9.) 14.30 hod Čelákovice A–Zruč-Senec
ne 13. 9. 15.00 hod. Čelákovice Ž–TJ Slavoj Český Brod

Vpravo blokující čelákovická Lucka Zázvorková v zápa-
se s DTJ Santoškou. Foto: archiv oddílu

Čelákovický Spilka blokuje útok Šacungu. Na turnaji 
Českého poháru v Čakovicích. Foto: archiv oddílu

Oddíl fotbalu
V sobotu 8. srpna pořádáme na Městském sta-
dionu nultý ročník Memoriálu Josefa Vokáčka, 
bývalého hráče Spartaku Čelákovice a Slavie 
Praha. Zahájení turnaje s hracím systémem 
5 + 1 je v 9.00 hod. Vítěz bude zapsán do pu-
tovního poháru. Občerstvení je zajištěno po celý 
den, od 17.00 hod. zábava s muzikou. Přihláš-
ky na e-mailu: radim.hornak@gmail.com, bližší  
informace na tel.: 774 700 502.

Michal Jokeš
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fotbal

SK UNION – fotbalové soutěže připraveny
Vedení Středočeského fotbalového svazu již 
vydalo termínovou listinu pro podzimní část 
mistrovských soutěží dospělých i mládeže. 
Jak se předpokládalo, dospělí rozehráli svoji 
skupinu I. A třídy koncem července, dorost by 
měl ve skupině krajského přeboru hrát pouze 
jednu skupinu s 18 účastníky, začínat 1. kolem 
a v průběhu podzimu odehrát tři středy. Krajský 
přebor žáků by měl mít stejnou podobu, jakou 
měl. Uzávěr přihlášek byl v polovině července 
a definitivní obsazení proběhlo 24. července. 
Vše je připraveno, a tak doufejme, že podzim 

nenaruší žádný záhadný virus a soutěž proběh-
ne tak, jak je naplánována.
„A“ mužstvo se scházelo dvakrát týdně a celý blok 
této přípravy uzavřelo přípravné utkaní, kdy sou-
peřem byl celek Academy Praha hrající I. B třídu.
SK UNION–ACADEMY PRAHA 5:0
Od úvodního hvizdu bylo více aktivity na straně 
domácích, což potvrdili brankami Filip a Vacek. 
Několik šancí měl i soupeř, ale brankař Schlo-
sser byl pozorný. Do druhé půle oba celky vy-
střídaly, což se lépe vyplatilo domácím, kteří 
svoji převahu vyjádřili dalšími třemi góly – Filip 

dvakrát, Dalekorej. Příprava splnila svůj účel.
Začátek přípravy byl trenérem stanoven na 
21. července. Z celkových pěti utkání se ještě
dvě uskuteční v srpnu, a to v sobotu 8. v Podě-
bradech (KP) a v sobotu 15. s Lysou (KP). Výko-
py budou upřesněny – sledujte facebook.

DOROST
Zde se situace zkomplikovala odchodem trené-
ra Kujala, který využil nabídky trénovat Nerato-
vice hrající Českou dorosteneckou ligu. Nerato-
vice měly zájem i o několik našich hráčů, kteří 
patrně budou uvolněni na půlroční hostování, 
což se zatím projednává. Dorosty byly přihláše-
ny do krajského přeboru a nyní se řeší obsazení 
vedení mužstva včetně trenéra. 

Fotbalisté mají prodlouženou „okurkovou sezo-
nu“, a tak zatím není mnoho aktualit. Proto bych 
chtěl fanouškům připomenout dnes úspěšného 
ligového hráče, který prošel Unionem. Mám na 
mysli Martina Dostála – dnes obránce ligového 
klubu Bohemians 1905. Martina přivedl do Unio-
nu tehdejší trenér Michal Petrouš jako hráče po 
dorosteneckém věku, a to v průběhu podzimu 
2008. Během dvou sezon odehrál v našich bar-
vách celkem 67 zápasů a vstřelil 6 branek. Z Če-
lákovic přestoupil zpět do Slavie, kde nastoupil 
do roku 2016 v 62 zápasech. V témže roce pak 
přestoupil do Bohemians, odkud odešel na půl-
roční hostování do Baníku Ostrava (10 zápasů). 
V pozici obránce Bohemians 1905 působí stále.

Milan Šikl
Říjen 2010 – Martin Dostál v utkání SK UNION–VIKTORIA JIRNY (1:2) divizní skupiny B, když právě střílí vyrovnávací 
branku na 1:1. Foto: Ondřej Hanuš

OCR Čelákovice

Běh za trpaslíky
Každý máme v sobě trochu soupeřivosti a rádi 
vyhráváme. Nicméně jako skupina nemáme za 
cíl jen objíždět závody a sbírat pódiová umístění! 
Naše hlavní dva cíle jsou přivést všechny věkové 
kategorie ke zdravému pohybu, který bude lidi 
bavit, a druhým je využít sílu skupiny a pohybem 
pomáhat potřebným. Ten jsme naplnili i na kon-
ci června, kdy jsme se neváhali zapojit do celo-
republikového charitativního Běhu za trpaslíky. 

Přispěli jsme tak k celkové částce 254 117 Kč, 
která se vybrala pro Nadační fond Šance onko-
láčkům. První cíl naplňujeme celoročně společ-
nými tréninky. Jelikož věříme, že zdravý pohyb 
nemůže být jednostranný, zařazujeme do trénin-
ků rozličné aktivity – v červenci tak přišel na řadu 
v poslední době populární paddleboard. A když 
už jsme tím domovem na Labi, nepůjdeme přeci 
na nějaký rybník! Vystřídalo se nás přes 30 a už 
máme na půli srpna naplánovaný další trénink.

Honza Pfeffer, OCR Čelákovice

Paddleboard na Labi. Foto: archiv OCR Čelákovice
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klubu, případně z klubu na kroužky, pestrý od-
polední 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, již nyní přijímáme přihlášky dětí. Bližší 
info e-mail: routa-detskyklub@seznam.cz, 
tel.: 608 311 333.

Přihlašujte se do projektu ReStartuj kariéru 
s ROUTOU 2.0!
Vzdělávací aktivity projektu jsou zdarma. Ur-
čeno 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 angličtiny 
a moderní počítačové kurzy; Individuální kari-
érové a právní poradenství. Hlídání dětí zajiš-
těno. Denní, víkendové i večerní kurzy. Zajis-
těte si své místo včas, přihlašujeme již na rok 
2021. Přihlášky a info Markéta Javorská, tel.:  
608 723 465, e-mail: restart.routa@gmail.com, 
www.restartujkarieru.cz.

Angličtina s rodilými mluvčími 2020/2021, 
v RC Routa pro děti od 6 do 15 let, starší děti 
mají většinou konverzaci. Výuka: 1x týdně, 
ve skupině max. 7 dětí. 16 lekcí za pololetí, 
60 minut lekce, 2 200 Kč. V prostorech dět-
ského klubu probíhá dopolední anglická ško-
lička v pondělí nebo v pátek, 1x týdně. Přihláš-
ky a info www.rc-routa.cz, tel.: 721 355 798,  
e-mail: routa-anglictina@seznam.cz.
Dále nabízíme angličtinu pro děti z MŠ J. A. 
Komenského a MŠ Sluníčko v pátek – děti si 
převádíme do Mateřského centra.

Němčina 2020/2021, 3 skupiny po max. 6–7 
dětech, pátek, ideálně pro děti od 5. třídy, 
3 úrovně, 16 lekcí za pololetí, 60 minut lekce, 
2 200 Kč. Přihlášky a info www.rc-routa.cz, 
e-mail: routa-nemcina@seznam.cz, tel.: 721
355 798.

Pokračování ze str. 17

str. 22 leden 2017

INZERCE
OPRAVY A PRODEJ

PRAČEK, MYČEK, SUŠIČEK

PAVEL BAŘINA
Sukova 1501, Čelákovice

TEL.: 326 992 190
+420 607 242 722 

e-mail: pavel.barina@seznam.cz

ZÁRUČNÍ I POZÁRUČNÍ SERVIS

Continental
Brandýs nad Labem

nabízí práci

dozvědět více!

úterý 6. 12. 2016
9.00 – 17.00 hod.

Kulturní dům
(Sady 17. listopadu 1380/6)

dostane dárek.

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

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

Přípravné a dokončovací stavební práce

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

Zajistíme veškeré stavební práce včetně revizí k realizaci stavby.

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

ÚČETNICTVÍ
DAŇOVÁ EVIDENCE

DPH, mzdy, účetní poradenství 

e-mail: vlastimil.sustr@volny.cz

PROVÁDÍME
veškeré zednické a obkladačské práce • rekonstrukce

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

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

Kontakty:
Miroslav Königsmark, tel.: 777 181 470

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

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

PŮJČOVNA SVATEBNÍCH, SPOLEČENSKÝCH,
SMUTEČNÍCH A ROZVODOVÝCH ŠATŮ

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

http://pujcovna-satu.kvalitne.cz

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

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

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

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

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

Brandýs nad Labem   |  continental.jobs.cz 

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

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

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

Nástupní hrubá mzda až

24 170 Kč*

*Platí od ledna 2017




