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Prodejna Lidl v Čelákovicích str. 5
Do konce roku 2021 bude v Čelákovicích posta-
vena nová maloobchodní prodejna potravin a spo-
třebního zboží společnosti Lidl. Prodejna bude 
umístěna v obchodní zóně v Toušeňské ulici.

Kanalizace v Záluží str. 6
Po čtyřiceti letech čekání se obyvatelé míst-
ní části Záluží dočkají nejpozději na jaře 2021 
kompletně vybudované kanalizace. Bližší infor-
mace přináší souhrnný článek.

Téma měsíce: 100 let Městské knihovny  str. 12–13
Pracovnice Městské knihovny informují o činnos-
ti knihovny v minulosti a připomínají významné 
stoleté výročí, které si knihovna letos připomíná.

z obsahu
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Na území města bude zpracován kordónový 
dopravní průzkum a bude provedena analý-
za dostupných dat a analýza dat mobilních 
operátorů, které dokážou komplexně popsat 
chování obyvatel v daném území. Společnost 
SmartPlan byla zpracovatelem žádosti o dota-
ci. Výše dotace dosáhne přibližně 2,5 mil. Kč 
a bude poskytnuta z Operačního programu 

Zaměstnanost. Strategický dokument bude 
zpracován v období od března do listopadu le-
tošního roku. Zpracování předmětné koncepce 
je jedním z výstupů petice „Doprava v Čeláko-
vicích“, jejíž veřejné projednání se uskutečnilo 
6. listopadu 2018.

Josef Pátek, starosta,
Petr Studnička, místostarosta I

MĚSTO ČELÁKOVICE ZÍSKALO 
DOTACI NA ZPRACOVÁNÍ

KONCEPCE MOBILITY

Ve čtvrtek 20. února se uskutečnil slavnostní poklep základního kamene stavby splaškové kanalizace ve vnitřním Záluží. Na tuto investiční akci získalo město Čelákovice dotaci 
z Operačního programu Životní prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Na fotografii zleva zástupce společnosti Energie – stavební a báňská, a. s., předsta-
vitelé vedení města Čelákovic Josef Pátek a Petr Studnička a předseda osadního výboru Záluží Roman Přívozník. Celá stavba bude dokončena na jaře příštího roku. Foto: -dv-

Koncepce mobility je strategický dokument obsahující stěžejní oblasti týkající se dopravy. 
Jedná se o individuální a veřejnou hromadnou dopravu, dopravu v klidu (parkování), cyklistic-
kou dopravu a bezpečnost dopravy.
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ZPRAVODAJ MĚSTA ČELÁKOVIC. Ročník 42 (rok 2020), číslo 3. Periodický tisk územního samosprávného celku vydává město Čelákovice, vychází 11x nebo 12x ročně, www.celakovice.cz,  
IČO 240117, DIČ CZ00240117, v nákladu 6 100 kusů. Zajišťuje Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, odbor školství, informací a kultury. Adresa redakce: Městský úřad Čelákovice,  
náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice, Dagmar Vitáčková – redakce, tel.: 326 929 110, fax: 326 991 237, e-mail: zpravodaj@celakovice.cz. Redakční rada: Petr Studnička – předseda, Jindra Chou-
rová, Roman Štěrba, Vladislav Švestka, Ivan Vaňousek, Jan Volín, Andrea Wolfová. Příspěvky v doporučeném rozsahu cca 1 500 znaků zasílejte na adresu redakce, vždy do 15. dne v měsíci, není-li 
na stránkách ZMČ uvedeno jinak. Redakční rada si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků, případně jejich neotištění. Archiv vydaných čísel bez inzerce ve formátu pdf –  
www.celakovice.cz, oddíl Informace, sekce Zpravodaj. Tiskne: Iva Vodáková – Durabo, Na Stráni 1301, 250 88 Čelákovice, IČO 12229385, www.durabo.cz. Tiskárna neodpovídá za kvalitu reprodukcí 
nekvalitních fotografií a předloh. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky – MK ČR E 12704. Vyšlo dne 4. 3. 2020 v Čelákovicích.  POZOR! Uzávěrka pro číslo 4/2020 je 15. 3. 2020.

úvodník Respondeo, z. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

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

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

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

Reklamace roznosu
Zpravodaje

Vážení čtenáři, protože redakční rada zazname-
nala stížnosti na roznos našeho periodika (zajiš-
ťuje za úplatu Česká pošta, s. p., pobočka Če-
lákovice), zveřejňujeme, jak je možné reklamaci 
na roznos uplatnit.
Nejlépe zaslat co nejdříve e-mailem na  
zpravodaj@celakovice.cz  
adresu, kam nebyl Zpravodaj dodán.
Redakce bude mít jasnou představu o rozsahu 
stížností a zároveň je předá zodpovědné osobě, 
která zajistí nápravu. Děkujeme za pochopení.

str. 2 prosinec 2016

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

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

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

Váš starosta
Josef Pátek

ZPRÁVY Z RADNICE, INFORMACE

ZPRAVODAJ MĚSTA ČELÁKOVIC. Ročník 38 (rok 2016), číslo 12. Periodický tisk územního samosprávného celku vydává město Čelákovice, vychází 11x nebo 12x ročně, www.celakovice.cz, IČ 
240117, DIČ CZ00240117, v nákladu 5 800 kusů. Zajišťuje Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, odbor školství, informací a kultury. Adresa redakce: Městský úřad Čelákovice, náměs-
tí 5. května 1, 250 88 Čelákovice, Dagmar Vitáčková – redakce, tel.: 326 929 110, fax: 326 991 237, e-mail: zpravodaj@celakovice.cz. Redakční rada: Petr Studnička – předseda, Adéla Dvořáko-
vá, Richard Nejman, Jana Poklopová, Vladislav Švestka, Ivan Vaňousek, Jan Volín. Příspěvky v doporučeném rozsahu cca 1 500 znaků zasílejte na adresu redakce, vždy do 15. dne v měsíci, není-li 
na stránkách ZMČ uvedeno jinak. Redakční rada si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků, případně jejich neotištění. Archiv vydaných čísel bez inzerce ve formátu pdf –  
www.celakovice.cz, oddíl Informace, sekce Zpravodaj. Tiskne: CALAMARUS, s. r. o., Pod Táborem 54/10, 190 00 Praha 9, IČ: 48536181, www.calamarus.cz. Tiskárna neodpovídá za kvalitu reprodukcí 
nekvalitních fotografií a předloh. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky – MK ČR E 12704. Vyšlo dne 30. 11. 2016 v Čelákovicích.  POZOR! Uzávěrka pro číslo 1/2017 je již 12. 12. 2016.

 úvodník

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

Respondeo, o. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

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

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

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

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

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET

SEPARUJTE TYTO PLASTY
A NÁPOJOVÉ KARTONY VE ŽLUTÝCH

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

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

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

tel.: 326 992 682

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

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA ČELÁKOVIC
NABÍDKA SLUŽEB

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

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

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

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

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

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

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

V pátek 23. prosince 2016 
NENÍ na Městském úřadě 

v Čelákovicích ÚŘEDNÍ DEN.

upozornení

12_2016_ZMC.indd   2 28.11.2016   16:23:10

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

Čelákovice 2040

Město Čelákovice žije aktuálně realizovanými 
investičními akcemi. Symbolické datum 20. 2. 
2020 bude spjato s poklepem základního ka-
mene stavby kanalizace ve vnitřním Záluží. Na 
tuto investiční akci získalo město dotaci ze 
Státního fondu životního prostředí. Zhotovi-
telem stavby je společnost Energie – stavební 
a báňská, a. s.
Již z dálky je zřejmá nová dominanta, která ve 
městě vyrůstá a bude sloužit od září letošního 
roku našim žákům. Jedná se o dostavbu no-
vého pavilonu Základní školy v Kostelní ulici – 
Kamenky. Nová budova bude sloužit až 360 
žákům.
V návaznosti na postup prací souvisejících 
s optimalizací železniční trati v úseku mezi 
Lysou nad Labem a Čelákovicemi probíhají 
stavební práce spojené s přečerpávací stanicí 
odpadních vod nedaleko železničního mostu 
přes Labe. Na tuto investici navážou další eta-
py rekonstrukce staré zástavby Jiřiny.
Vedle těchto strategických investičních akcí 
probíhá i řada menších. Zmínit mohu výstavbu 
lávek přes Čelákovický potok a opravu chod-
níku ve Vašátkově ulici, řada akcí bude v prů-
běhu jarního období zahájena.
Při rozvoji města je třeba myslet i na budou-
cí generace. V příštím roce bude schválen 
a vydán nový Územní plán Čelákovic. Město 
získalo dotaci na zpracování koncepce mobi-
lity, která bude řešit problematiku dopravy na 
území města. Vše je plánováno v kontextu do-
končené Demografické studie s vývojem po-
čtu obyvatel do roku 2040. Jednotlivé aktivity 
jsou zároveň konzultovány v rámci projektu 
Technologické agentury ČR „Predikce budou-
cích výzev sídel do 15 000 obyvatel a foresight 
souvisejících trendů“.
Dovolte, abych jménem města Čelákovic po-
děkoval Jednotce sboru dobrovolných hasičů 
Čelákovice, Městské policii Čelákovice, Tech-
nickým službám Čelákovice a dalším slož-
kám Integrovaného záchranného systému za 
pomoc při zvládnutí orkánu Sabina v pondělí 
10. února.
V březnu bude předána cena Čtenář roku, 
uskuteční se v pořadí VI. Reprezentační ples 
města Čelákovic s Big Bandem Felixe Slováč-
ka a těšit se můžete na tradiční výstavu Ře-
mesla Polabí.
Přeji vám všem hezký vstup do jarního období!

Josef Pátek, starosta

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET

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

SEPARUJTE TYTO
PLASTY A NÁPOJOVÉ

KARTONY VE ŽLUTÝCH
KONTEJNERECH NA PET

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

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

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

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

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

n MÍSTNÍ POPLATEK ZA PSA
Základní sazba: 1 000 Kč/první pes, 1 200 Kč/
další pes, 200 Kč/důchodce/první pes, 300 Kč/
důchodce/další pes. Sazba v rodinném domě: 
200 Kč/první pes, 400 Kč/další pes, 100 Kč/dů-
chodce/první pes, 150 Kč/důchodce/další pes.
Poplatek je splatný do 31. března 2020.

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

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

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

informace

LETNÍ ČAS ZAČÍNÁ!
neděle 29. března 2020

ve 2.00 na 3.00 hod.

Městský úřad Čelákovice sděluje občanům 
města Čelákovic, že ve středu 25. března bude 
možné v době od 14.00 do 18.00 hod. podat 
přiznání k dani z příjmů a vznést dotazy k jeho 
vyplnění u pracovníků Finančního úřadu v jed-
né z kluboven (vchod ke kanceláři KD – před-
prodej vstupenek) Kulturního domu v Čeláko-
vicích, Sady 17. listopadu č. p. 1380.
Gabriela Jašková, odbor finanční a plánovací

Podání přiznání 
k dani z příjmů  
v Čelákovicích

Výroční cenu města Čelákovic uděluje Zastupitelstvo města nejvýše jedenkrát v každém roce obča-
nům, kteří významným způsobem ovlivnili nebo ovlivňují některé obory lidské činnosti a významně 
působí ve prospěch ostatních občanů města, šířili či šíří dobré jméno města doma i ve světě. Dnem 
konání slavnostního večera k předání ceny laureátovi je 28. říjen.
Podání návrhu musí být učiněno v souladu se Statutem Výroční ceny města Čelákovic I/9/2018 ze 
dne 12. prosince 2018, a to nejpozději do 31. března aktuálního roku, k později podaným nominacím 
nebude v témž roce přihlíženo. Aktuální tiskopis návrhu viz: www.celakovice.cz.

odbor školství, informací a kultury   

NOMINACE KANDIDÁTŮ PRO ROK 2020

pronájem obecních bytů

Město Čelákovice nabízí k nájmu obecní byty 
s nadstandardním nájemným. Nájemci bu-
dou vybráni tzv. obálkovou metodou podle 
výše nabídnutého nájemného. Okruh zájem-
ců není nijak omezen.

n PROKOPA HOLÉHO Č. P. 1445, BYT Č. 6, 
ČELÁKOVICE
Byt č. 6 o velikosti 2+1 o celkové ploše 63,97 m2 
(započitatelná plocha 60,63 m2 – sklep a komora 
jsou započteny ½ plochy) sestávající z těchto pro-
stor: 1. pokoj 19,17 m2, 2. pokoj 14,83 m2, kuchyň 
11,16 m2, předsíň 8,97 m2, koupelna 2,29 m2, WC 
0,88 m2, sklep 5,51 m2, komora 1,16 m2.
Byt je situovaný ve 2. podlaží dvouvchodového, 
pětipodlažního panelového domu s valbovou 
střechou a půdní vestavbou. Vytápění a dodáv-
ka teplé vody jsou zajištěny z kotelny v domě.
Výše nájemného je minimálně 9 095 Kč měsíč-
ně (150 Kč/m2 a měsíc) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhled-
né obálce označené nadpisem: Pronájem bytu 
č. 6, Prokopa Holého č. p. 1445, Čelákovice.

n PROKOPA HOLÉHO Č. P. 1399, BYT Č. 7, 
ČELÁKOVICE
Byt č. 7 o velikosti 1+1 o celkové ploše 54,32 m2 
(započitatelná plocha 51,76 m2 – sklep je zapo-
čten ½ plochy) sestávající z těchto prostor: po-
koj 13 m2, kuchyň 28,67 m2, předsíň 2,10 m2, 
koupelna 4,54 m2, WC 0,88 m2, sklep 5,13 m2.
Byt je situovaný ve 4. podlaží dvouvchodového 
pětipodlažního zděného domu s valbovou stře-
chou a půdní vestavbou. Vytápění a dodávka 
teplé vody jsou zajištěny ze systému CZT.
Výše nájemného je minimálně 7 764 Kč měsíč-
ně (150 Kč/m2 a měsíc) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhled-
né obálce označené nadpisem: Pronájem bytu 
č. 7, Prokopa Holého č. p. 1399, Čelákovice.

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

PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDEK
V obálce bude uvedena jednoznačná výše na-
bídky nájemného v korunách za byt a měsíc, dále 
závazek zájemce, že na účet města složí jistotu 

ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v sou-
ladu s ustanovením § 2254 občanského zákoní-
ku a Zásadami pro pronajímání bytů v majetku 
města Čelákovic a identifikační údaje zájemce 
(jméno, příjmení, rodné číslo, úplná adresa, te-
lefonní popř. jiné spojení). Dále bude čestným 
prohlášením doložena způsobilost k právním 
úkonům, prohlášení o tom, že žadatel nevlastní 
objekt k bydlení, a prohlášení o tom, že není ve-
den v Centrálním registru dlužníků ČR.

Závazný a konečný termín pro předložení 
nabídek od případných zájemců je: 
středa 18. března 2020 do 15.00 hod. v po-
datelně MěÚ Čelákovice.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Vyhodnocení nabídek provede komise jmeno-
vaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny 
nabídky předložené po stanoveném termínu, 
neoznačené stanoveným způsobem, neobsa-
hující konkrétní výši nabídky nájemného v ko-
runách, neobsahující požadovaná prohlášení či 
jinak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší než 
je minimální cena nájemného uvedená v 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 sou-
hlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného, uhradí nájemné a zálohy 
na služby za běžný měsíc ve stejném termínu, 
bude s ním uzavřena nájemní smlouva k předmět-
nému bytu na dobu určitou v době trvání 2 roky. 
Současně budou předány klíče od bytu a byt bude 
protokolárně předán. Pokud ve stanoveném ter-
mínu nebude uhrazena jistota, nájemné a zálohy 
na služby za běžný měsíc, bude nájem nabídnut 
dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení.
Vlastník si vyhrazuje právo záměry zrušit 
v případě zjevně spekulativního vývoje řízení.
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zprávy z radnice

o čem jednali radní města

výběrová řízení na obsazení pracovních pozic

Interní auditor/ka MěÚ Čelákovice

Pracovní poměr: na dobu neurčitou.
Místo výkonu práce: Městský úřad Čelákovice.
Platové zařazení: 10. platová třída dle NV  
č. 222/2010 Sb. a 341/2017 Sb., v plat. znění.
Termín nástupu: ihned nebo dohodou.

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

o úřednících“).

Kvalifikační předpoklady:
n  vysokoškolské vzdělání v bakalářském studij-

ním programu nebo vyšší odborné vzdělání.

Výhodou při výběrovém řízení je:
n  praxe ve veřejné správě;
n  praxe v oblasti kontroly příspěvkových orga-

nizací;
n  znalost problematiky interního auditu;
n  znalost účtování rozpočtových a příspěvko-

vých organizací;
n  orientace v oblasti veřejných rozpočtů a účetnictví;

n zkouška odborné způsobilosti;
n analytické myšlení;
n velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC;
n organizační a komunikační schopnosti;
n vysoká flexibilita a spolehlivost;
n pečlivost a příjemné vystupování.

Další požadované dovednosti a schopnosti:
n  znalost zákona 320/2001 Sb., o finanční kont-

role ve veřejné správě a o změně některých zá-
konů, a prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční 
kontrole č. 416/2004 Sb., v platném znění;

n  znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů, v plat-
ném znění.

Charakteristika vykonávané práce:
n  komplexní provádění nezávislého a objektiv-

ního přezkoumávání a vyhodnocování ope-
rací a vnitřního kontrolního systému, zpra-
covávání návrhů na zdokonalování kvality 
vnitřního kontrolního systému, na předcháze-
ní nebo zmírňování rizik a opatření k nápravě 
zjištěných nedostatků v organizacích s menší 
pravděpodobností výskytu nepřiměřených 

rizik při hospodaření s veřejnými prostředky 
včetně přípravných a analytických prací;

n  koordinace činností souvisejících s plněním 
závazků vzniklých přijetím podpory a zá-
věrečným vyhodnocením čerpání podpory, 
zpracování a předkládání závěrečného vypo-
řádání přiznaných dotací a podpor.

Přihlášky s požadovanými doklady (podrobně 
viz webové stránky města) a v určené formě je 
nutno doručit nejpozději do středy 25. března 
2020, 11.00 hod., osobně do podatelny MěÚ 
Čelákovice, nebo poštou na adresu MěÚ Čelá-
kovice, náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice.
Kontakt + další informace: Josef Pátek, sta-
rosta města, tel.: 326 929 177, Ondřej Přenosil, 
tajemník MěÚ, tel.: 326 929 160.

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

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

Dotace města
Rada města rozhodla o poskytnutí individuál-
ních dotací níže uvedeným žadatelům a schvá-
lila uzavření příslušných veřejnoprávních smluv:
n  Dlouhá cesta, z. s. (SML/2020/195/DI-ZSC3), 

27 000 Kč – na náklady spojené s celoroční 
činností spolku;

n  Orienťáček Sedlčánky, z. s. (SML/2020/211/
DI-SSC4), 30 000 Kč – na náklady spojené 
s celoroční činností spolku.

Finanční záležitosti
Rada města vzala na vědomí rozpočtová opat-
ření – přesuny mezi položkami v rámci paragra-
fů 1014, 2321, 3113, 3319, 3349, 3639, 5311, 
5512, 6112 a 6171 rozpisu rozpočtu města 
2019 provedené k 31. 12. 2019.
Dále Rada města schválila rozpočtové opatření 
– změnu rozpočtu města Čelákovic 2019 č. 15. 
Svým 13 příspěvkovým organizacím schválila roz-
počty na rok 2020 a odpisové plány na rok 2020.

Komise města
Radní vzali na vědomí rezignaci Alexeje Nejmana 
jako člena komise bytové a sociální ke dni 31. 12. 
2019 a jmenovali s účinností od 22. 1. 2020 no-
vou členkou této komise Janu Prchalovou.
Dále určili tajemnicí komise bytové a sociální 
pro záležitosti bytové s účinností od 22. 1. 2020 
ředitelku společnosti Q-BYT Čelákovice, spol. 
s r. o., Veroniku Fürjesovou.
S účinností k 21. 1. 2020 odvolali člena povod-
ňové komise Jana Flakse.

Hala BIOS
Rada města schválila uzavření a text smlouvy 
o dílo mezi městem Čelákovice a TZB Kladno, 
s. r. o., jako zhotovitelem na plnění veřejné za-
kázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – 
oprava strojovny sportovní haly BIOS“ v celkové 
ceně 484 000 Kč včetně DPH.

Dále schválila zadávací dokumentaci podlimitní ve-
řejné zakázky na stavební práce s názvem „Nový 
obvodový plášť sportovní haly BIOS v Čelákovicích“.

Záluží
Radní schválili text vzorové smlouvy a následně 
smlouvy o sdružení prostředků na realizaci kanali-
začních přípojek pro č. ev. 1, 3, 5, 10 a 11 a pozem-
ky p. č. 25/10, 20/3, 21/10, 21/9, 51/3, 51/5, 20/6, 
279, 289 a 6/1, k. ú. Záluží u Čelákovic a obec Čelá-
kovice, v návaznosti na realizaci stavby „Splašková 
kanalizace Záluží, Čelákovice“ a pověřili starostu 
města uzavíráním těchto jednotlivých smluv.
Dále schválili znění vzorové smlouvy o finančním 
příspěvku na zajištění projektu vybudování vodo-
vodní přípojky v místní části Záluží, znění vzorové 
smlouvy o finančním příspěvku na zajištění pro-
jektu vybudování přípojky splaškové kanalizace 
v místní části Záluží a současně pověřili starostu 
města uzavíráním těchto jednotlivých smluv.

Změna ceníku služeb
Rada města souhlasila se změnou ceníku slu-
žeb pronájmu Čelákovické sportovní, příspěv-
ková organizace, (víceúčelové hřiště u Městské-
ho bazénu) s účinností od 1. 3. 2020.

Oplocení u železničního mostu
Rada města schválila uzavření a text smlouvy 
o dílo mezi městem Čelákovice a BF Stavitelství, 
s. r. o., jako zhotovitelem na plnění veřejné zakáz-
ky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – reali-
zace zděného oplocení na pozemku p. č.  1726/1“ 
v celkové ceně 507 169,08 Kč včetně DPH.

Nová sportovní hřiště
Rada města schválila zadávací dokumentace dvou 
podlimitních veřejných zakázek na stavební práce 
s názvy „Nové sportovní hřiště u ZŠ Čelákovice, 
J. A. Komenského 414, p. o.“ a „Nové sportovní 
hřiště u ZŠ Čelákovice, Kostelní 457, p. o.“.

Akustické úpravy školní jídelny
Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo 
mezi městem Čelákovice a ORGATEX – NÁ-
CHOD, s. r. o., jako zhotovitelem na plnění za-
kázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – 
akustické úpravy školní jídelny v ZŠ Čelákovice, 
J. A. Komenského 414, p. o.“ v celkové ceně 
893 870,56 Kč včetně DPH.

Prodej nákladního vozidla
Rada města schválila záměr na prodej nákladní-
ho vozidla značky LIAZ CAS 25, SPZ AT 51-14, 
za minimální kupní cenu 549 500 Kč včetně 
DPH.

Zametací vozidlo
Rada města souhlasila s uzavřením bezúročné-
ho úvěru ve výši 3 559 941 Kč mezi Technickými 
službami Čelákovice, p. o., a Societe Generale 
Equipment Finance Czech Republic, s. r. o., a to 
na pořízení zametacího vozidla BUCHER City-
Cat 2020XL.

Dostavba ZŠ Kostelní
Radní schválili uzavření a text příkazní smlouvy 
mezi městem Čelákovice a DF Inženýrské služ-
by, s. r. o., na plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Čelákovice – TDS – Inte-
riérové vybavení nové dostavby ZŠ v Kostelní 
ulici v Čelákovicích“ v celkové hodinové sazbě 
955,90 Kč včetně DPH.

Právo užívat závěsný odznak
Rada města stanovila s účinností od 1. 6. 2020, 
že má právo užívat závěsný odznak při význam-
ných příležitostech a občanských obřadech, 
kromě starosty a místostarostů, také další za-
stupitel města, a to Miloš Bukač.

Výběr z usnesení RM č. 2–4/2020.
-dv-
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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 studij-
ním programu v oboru stavebním nebo vyšší 
odborné vzdělání v oboru stavebnictví.

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 (po-
drobně viz webové stránky města) a v ur-
čené formě je nutno doručit nejpozději do 
středy 25. března 2020, 11.00 hod., osobně 
do podatelny MěÚ Čelákovice, nebo poš-
tou 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 tato výbě-
rová řízení kdykoliv v jejich průběhu nebo nevy-
brat žádného uchazeče.

V Čelákovicích bude postavena nová maloobchodní 
prodejna společnosti Lidl

Zastupitelstvo města na svém zasedání 
konaném dne 26. února schválilo smlouvu 
o spolupráci mezi městem Čelákovice a spo-
lečností Lidl Česká republika. Zatímco město 
Čelákovice chce v dotčené lokalitě postavit 
sportovní halu, společnost Lidl zařízení pro 
maloobchod, konkrétně prodejnu potravin 
a doplňkového spotřebního zboží. Oba zá-
měry se vhodně synergicky doplňují.

V Čelákovicích bude postavena typová prodej-
na Lidl T14-ECO LOF. Součástí výstavby bude 
i vybudování doprovodných komunikací, par-
koviště a inženýrských sítí. Chybět nebudou 
veřejné osvětlení, veřejná zeleň a mobiliář. Za 
podmínky včasného vydání veškerých potřeb-

ných povolení předpokládá investor dokončení 
prodejny do 31. prosince 2021. 
„Pro umístění sportovní haly jsme vybírali z více 
než deseti lokalit na území města. Posuzovali 
jsme soulad s územním plánem, vlastnické po-
měry i návaznou infrastrukturu. Po mnoha jedná-
ních jsme dospěli k závěru, že umístění sportovní 
haly je s ohledem na velikost pozemku a návaz-
nou infrastrukturu nejvhodnější v lokalitě za ob-
chodními centry v Toušeňské ulici. Zastupitelstvo 
již schválilo pořízení změny územního plánu, aby 
zde bylo umístění zařízení pro sport přípustné,“ 
uvedl předseda komise pro výstavbu sportovní 
haly a člen Rady města Martin Bajer.

Josef Pátek, starosta,
Petr Studnička, místostarosta I

Prodejna potravin Lidl bude v Čelákovicích umístěna v Toušeňské ulici v obchodní zóně vymezené územním plá-
nem. V její bezprostřední blízkosti plánuje město Čelákovice vybudovat novou sportovní halu. Vedení města se 
podařilo díky smlouvě o spolupráci oba investiční projekty zkoordinovat. Zdroj: Flexible ideas

Uzavírky a dopravní omezení v roce 2020
V souvislosti s realizací stavby nového železničního mostu přes Labe, která je součástí stavebních akcí 
správy železnic s názvem „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem – Čelákovice“ dojde k úplné 
uzavírce části cyklostezky vedoucí podél Labe, a to v úseku od lávky přes Labe směrem k železnič-
nímu mostu po ulici Přístavní. Z důvodu zásobování uvedené stavby bude úsek cyklostezky uzavřen 
v termínu od 4. března 2020 do 1. dubna 2022. Objízdná trasa není zřízena.
Krajská silnice č. III/2455, ulice Zálužská, bude v době od 1. do 30. dubna 2020 zcela uzavřena z dů-
vodu provedení dokončovacích prací souvisejících se stavební akcí „Čelákovice – Záluží, vodovodní 
přivaděč DN 100 pro obec Záluží, kanalizační stoka DN 300 Záluží – Čelákovice“ v úseku od křižovatky 
s ulicí Masarykovou ke křižovatce s ulicí Haškovou v Záluží. Budou provedeny finální úpravy povrchu 
komunikace, která po dokončení bude předána do běžného provozu. 
Objízdná trasa do Záluží bude vedena ulicemi – Masarykova, U Podjezdu a přes Mochov a bude 
vyznačena dopravními značkami.
Uzavírka se rovněž dotkne autobusové linky 655, která bude uzavřený úsek objíždět. Zastávka 
„Čelákovice-Záluží, Cihelna“ bude zrušena, ostatní zastávky na trase linky zůstávají beze změny. 
S ohledem na délku objížďky bylo nutné upravit jízdní řád linky 655 se snahou maximálně zachovat 
využívané vazby na vlaky v Čelákovicích i v Úvalech.
Dále bude v Čelákovicích uzavřena ulice Sukova v termínu od 1. března do 31. prosince 2020. Dů-
vodem uzavírky je obnova vodovodu a kanalizace v ulici Sukově a Dukelské.

Jan Chobotský, referent odboru správy majetku a investic

v pondělí 16. 3. 2020 od 7.30 do 13.30 hod.
v Čelákovicích – Bratří Čapků 162/4, 395, 395/
Ch, 395U, 445, 1368/1, 1412/3, 1609, 1670, 1696, 
1701, 1880, J. Zeyera 1212/17, Masarykova 125, 
206/55, 249, 394/68, 586/66, P. Bezruče 130, 
1039/7, 1048/3, 1052/1, 1101/9, 1162, 1179/5, 
1194/22, 1209/15, 1290/11, 1517, 1605, 2033, 
S. K.Neumanna 269, 1030/5, 1036, 1210/1, 1213/7, 
1289/3, 1511, 1516, 1555, Svatopluka Čecha 291, 
456, 1110/14, 1111/16, 1135/12, 1187/18, 1211/20, 
1435/17, 1436/19, 1499, 1500, 1607, 1608.

Bližší informace o lokalitách dotčených touto 
odstávkou jsou k dispozici (nejdříve 15 dní před 
uvedeným termínem) na webové adrese: 
www.cezdistribuce.cz/odstavky. 

Poruchová linka 840 850 860

ČEZ Distribuce, a. s
oznamuje přerušení dodávky elektřiny
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Souhrnně ke kanalizaci v místní části Záluží
Jednou z dlouho připravovaných staveb je 
vybudování kanalizace v Záluží. Její dokon-
čení očekávají obyvatelé této místní části 
již více než čtyřicet let. Město pod vedením 
starosty Josefa Pátka připravovalo ve spo-
lupráci s předsedou osadního výboru Záluží 
Romanem Přívozníkem velmi intenzivně tuto 
stavbu uplynulých deset let a práce byly za-
hájeny v roce 2019 vybudováním kanalizační 
stoky mezi Čelákovicemi a Zálužím a v le-
tech 2020–2021 budou pokračovat výstavbou 
kanalizačních stok a přípojek ve vnitřním Zá-
luží.

Čelákovice – Záluží, vodovodní přivaděč 
a kanalizační stoka
Projekt: Ing. Jiří Dejmek
Stavební povolení:  vydáno dne 16. 10. 2018, 

nabylo právní moci  
dne 23. 11. 2018

Zhotovitel stavby:  Horák – stavební  
a obchodní společnost, 
s. r. o.

Technický dozor stavebníka
a koordinátor bezpečnosti práce:
 LTM stavební, s. r. o.
Zahájení stavby: 10/2019
Dokončení stavby: 4/2020
Předpokládaná cena: přivaděč, stoka 40 mil. Kč
 přípojky 2,8 mil. Kč
Projektová příprava vodovodního přivaděče 
a kanalizační stoky Čelákovice – Záluží byla za-
hájena v roce 2010 a předcházela jí několikaletá 
majetkoprávní jednání s vlastníky pozemků, kte-
rými trasa vodovodního přivaděče a kanalizační 
stoky prochází.
Vodovodní přivaděč umožní napojení místní 
části Záluží, která je dosud zásobována pitnou 
vodou z vodovodní sítě městysu Nehvizdy, 
a Záluží-Cihelna na vodovodní síť města Čelá-
kovic. Trasa vodovodního přivaděče (vodovodní 
řad A) je vedena od napojení na stávající vodo-
vodní řad v ulici Masarykově přes křižovatku ulic 

Zálužská – Masarykova, po pravé straně krajské 
silnice III/2455 pod železniční tratí Čelákovi-
ce – Brandýs nad Labem, dále v krajské silnici 
III/2455 až po napojení na stávající vodovodní 
řad před depozitářem Národního technického 
muzea. 
Na trase vodovodního přivaděče jsou budovány 
větve vodovodního řadu B, C, a C1, které umož-
ní zásobovat pitnou vodou nemovitosti v lokalitě 
Záluží-Cihelna. 
V rámci stavby vodovodního přivaděče budou 
postaveny vodovodní řady o celkové délce 
1 330 m a 17 vodovodních přípojek.
Trasa nově budované kanalizační stoky je ve-
dena od napojení na stávající stoku v ulici S. K. 
Neumanna pod silnicí II/245 i podél Zálužského 
potoka, pod železniční tratí Čelákovice – Bran-
dýs nad Labem, v krajské silnici III/2455 a dále 
po její pravé straně a pod železniční tratí Čelá-
kovice – Praha, kde bude několik metrů za že-
lezničním tělesem ukončena.
Na trase hlavní kanalizační stoky jsou budovány 
větve stoky B, C a C1, které umožní napojení 
nemovitostí v lokalitě Záluží-Cihelna na stoko-
vou síť města Čelákovic.
V rámci stavby budou postaveny stoky o celko-
vé délce 1 656 m a 18 přípojek splaškové ka-
nalizace.
Stavbě kanalizační stoky Čelákovice – Záluží 
předcházela nutná obnova kanalizace v ulici 
S. K. Neumanna, kterou město Čelákovice zre-
alizovalo v závěru roku 2019 (10–12/2019) za 
6 mil. Kč.
Stavba vodovodního přivaděče a kanalizační 
stoky Čelákovice – Záluží byla zahájena v říjnu 
2019 předáním staveniště zhotoviteli Horák – 
stavební a obchodní společnost, s. r. o., a do-
končena bude v dubnu 2020. Mezi zhotovitelem 
zastoupeným stavbyvedoucím Alešem Čermá-
kem, technickým dozorem stavebníka a koordi-
nátorem bezpečnosti práce Tomášem Kubátem 
a městem Čelákovice jako investorem probíhá 
výborná spolupráce. 

Výstavba mezi Čelákovicemi a Zálužím. Zdroj: OSMI

Splašková kanalizace v místní části Záluží
Projekt: Ing. Jiří Dejmek
Stavební povolení:  vydáno dne 20. 11. 2018, 

nabylo právní moci dne 
16. 1. 2019

Zhotovitel stavby:  Energie – stavební  
a báňská, a. s.

Technický dozor stavebníka:
 LTM stavební, s. r. o.
Zahájení stavby: 3/2020
Dokončení stavby: 3–5/2021
Předpokládaná cena: přivaděč, stoka 43 mil. Kč
 přípojky 12 mil. Kč
Dotace EU: 17,8 mil. Kč
Projektová příprava stavby splaškové kanaliza-
ce v Záluží byla zahájena v roce 2015. V rámci 
stavby je navrženo 2,75 km kanalizačních stok 
a téměř 140 kanalizačních přípojek.
Zahájení realizace předpokládáme ve druhé po-
lovině března 2020 s tím, že doba realizace je 
stanovena na 1 rok. Během celé stavby bude 
probíhat povinný archeologický dohled a ze-
jména v lokalitách Vořechovka a V Zahrádkách 
a na poli mezi bytovou zástavbou a železniční 
tratí Čelákovice – Praha záchranný archeolo-
gický výzkum pod vedením Městského muzea 
v Čelákovicích.
Na stavbu splaškové kanalizace v Záluží město 
Čelákovice získalo dotaci EU z Fondu soudrž-
nosti, Operačního programu Životní prostředí.

Automatická tlaková stanice Záluží (ATS)
Projekt:  Vodohospodářský rozvoj 

a výstavba, a. s.
Stavební povolení: -
Zhotovitel stavby: -
Technický dozor stavebníka: -
Zahájení stavby: 2021
Dokončení stavby: 2021

Vodovodní přivaděč Čelákovice – Záluží má 
umožnit napojení místní části Záluží, která je do-
sud zásobována pitnou vodou z vodovodní sítě 
městysu Nehvizdy, a Záluží-Cihelna na vodo-
vodní síť města Čelákovic. Projekt vodovodního 
přivaděče podmiňuje napojení místní části Zálu-
ží na vodovodní síť města stavbou nového vo-
dojemu, protože pak by došlo ke zvýšení úrovně 
tlakové čáry ve spotřebišti Záluží.
Protože stavba nového vodojemu je aktuálně 
v přípravě, byly společností Project ISA, s. r. o., 
v rámci zpracování generelu vodovodu opětov-
ně prověřeny tlakové poměry v síti a možnosti 
napojení místní části Záluží a Záluží-Cihelna na 
vodovodní síť města Čelákovic. Zpracovatel ge-
nerelu vodovodu doporučil po dokončení stavby 
vodovodního přivaděče napojit na vodovodní síť 
města lokalitu Záluží-Cihelna a před napojením 
lokality Záluží zrealizovat stavbu automatické 
tlakové stanice Čelákovice – Záluží a propojení 
vodovodního přivaděče s vodovodní sítí v ulici 
Bratří Čapků. 
V současné době probíhá projektová příprava 
stavby ATS a propojení vodovodu s tím, že její 
realizaci předpokládáme v roce 2021. V sou-
vislosti s budoucím propojením vodovodů byla 
v závěru roku 2019 (11–12/2019) provedena ob-
nova vodovodu v ulici Bratří Čapků za 7 mil. Kč.

Jana Karbulová Hurychová, odbor správy 
majetku a investic,

Miroslav Opa, místostarosta III
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Svoz tříděných odpadů
Od začátku dubna budou od rodinných domů 
opět ve 14denním intervalu sváženy hnědé po-
pelnice na biologicky rozložitelný odpad rost-
linného původu. Nádoby budou jako v před-
chozím roce a v souladu s platnou smlouvou 
se svozovou firmou obsluhovány ve stejný den 
jako nádoby na směsný komunální odpad (ov-
šem jiným vozidlem). Svoz bude probíhat až do 
konce listopadu. V období od 1. 12. 2020 do 
31. 3. 2021 budou obsluhovány pouze nádoby 
v bytové zástavbě, a to ve 14 denním intervalu.
Zjednodušeně řečeno jsou nádoby na SKO 
a BIO od rodinných domů obsluhovány násle-
dovně: v pondělí liché jižní část „města“ + Zálu-
ží, v úterý liché Za Drahou + Sedlčánky a Císař-
ská Kuchyně, sudé pondělí severní část „města“ 
a sudé úterý „Jiřina“.
Plán svozu popelnic z rodinné zástavby s přes-
ným výčtem ulic naleznete na webových strán-
kách města: www.celakovice.cz/cs/mesto/

Kalendář svozu biologicky rozložitelného odpadu, kovů, skla a papíru 2020

zivotni-prostredi/odpady/plan-svozu-popelnic-
-z-rodinne-zastavby.
Pokud hnědou BIO popelnici ještě nemáte nebo 
potřebujete druhou, je možné si ji vyzvednout 
v úředních dnech na odboru životního prostře-
dí – radnice II (Obecní dům), Stankovského 
č. p. 1650, 1. patro, dveře č. 1.

Jak je to s dalšími druhy odpadu?
Plasty ze žlutých kontejnerů sváží Technické 
služby Čelákovice dle potřeby. Nádoby na sběr 
použitých potravinářských olejů, na sběr po-
užitých oděvů a vysloužilých elektrozařízení 
obsluhují dle vlastních harmonogramů společ-
nosti, kterým tyto nádoby patří. Svoz biologic-
ky rozložitelného odpadu, kovů, skla a papíru 
viz kalendář. 
Děkujeme, že třídíte…

Lenka Rašínová, vedoucí odboru  
životního prostředí

DUBEN

Po Út St Čt Pá So Ne

30 31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

ČERVENEC

Po Út St Čt Pá So Ne

29 30 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

ŘÍJEN

Po Út St Čt Pá So Ne

28 29 30 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

KVĚTEN

Po Út St Čt Pá So Ne

27 28 29 30 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7

SRPEN

Po Út St Čt Pá So Ne

27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 1 2 3 4 5 6

LISTOPAD

Po Út St Čt Pá So Ne

26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 1 2 3 4 5 6

ČERVEN

Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

ZÁŘÍ

Po Út St Čt Pá So Ne

31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

PROSINEC

Po Út St Čt Pá So Ne

30 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

Papír – všechny nádoby BIO – část dle svozového plánu Sklo – město a Záluží

Papír – část nádob Sklo – Jiřina, Za Drahou a Císařská Kuchyně Kovy – jeden z posledních 3 dnů v měsíci

Ilustrační foto: archiv OČP
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Otázka  

????
Za nás je ČeSpo jednoznačným přínosem! 
Mzdové náklady zahrnují platy všech zaměst-
nanců, mezi které patří recepční, strojníci, 
plavčíci, instruktoři, uklízečky, správci ad. 
Celkem jde bezmála o 30 lidí, kteří mají různé 
úrovně úvazků. Tito zaměstnanci by museli 
být placeni městem, i pokud by ČeSpo ne-
existovalo! Řádný příspěvek (nikoliv dotace) 
zřizovatele činí několik let konstantně 3,45 
mil. Kč a nezvyšuje se, i když se záběr čin-
ností ČeSpo neustále rozšiřuje. Z dvou čísel 
uvedených v dotazu je vidět, že příspěvek 
města pokryje pouze přibližně mzdové ná-
klady a na vše ostatní si musí ČeSpo vydělat 
vlastní činností! Jde o náklady na elektřinu, 
plyn, vodu, teplo, údržbu, opravy. Příjmy 
ČeSpo v roce 2018 činily (včetně příspěvku 
zřizovatele 3,45 mil. Kč) celkem 11,9 mil. Kč, 
vlastní činností tedy ČeSpo vydělalo bezmála 
8,5 mil. Kč! ČeSpo například v bazénu hos-
podaří nejlépe od počátku jeho provozu. Na 
webu www.sportcelakovice.cz jsou zveřejně-
ny účetní výkazy plně v souladu se zákonem.

Josef Pátek, zastupitel

Uvádíme naše stanovisko a zároveň tlumočí-
me názory širší čelákovické sportovní veřej-
nosti. Čelákovická sportovní (dále jen ČS)?
- Propracovaná sebeprezentace.
-  Zneužívání ČS pro pořádání soukromých 

akcí vybraných spolků.
-  Nedostatečná údržba sportovišť, vrcholem 

neprofesionálního přístupu jsou nebezpečně 
umístěné banery propagující ČS (pokud 
by údržba sportovišť byla tak kvalitní jako 
propagace Čelákovické sportovní, musela 
by sportoviště vypadat mnohem lépe).

-  Neexistence veřejného elektronického rezer-
vačního systému spravovaných sportovišť.

-  Nezveřejňované, a tudíž neprůhledné hospo-
daření.

-  Náklady na ČS neodpovídají přínosu pro 
sport ve městě.

-  Vhodná by byla metodická pomoc spolkům, 
např. aktivní vyhledávání dotačních možnos-
tí (kraj, MŠMT…), podpora při vyřizování 
dotací a screening legislativy.

Lidé, kteří se věnují dotacím ve spolcích, to dělají 
ve svém volném čase, proč by to nemohl dělat 
někdo, kdo je placen z městského rozpočtu? 
Jde přeci pořád o sport ve městě…
Vaši PROČáci.  Zdeňka Tichá, zastupitelka

Čelákovická sportovní byla zřízená za účelem 
správy sportovišť v našem městě. Dnes pro-
vozuje Městský bazén, sportovní halu Vikomt, 
veřejná sportoviště, dětská hřiště a workouty 
v Čelákovicích. Za téměř pět let fungování 
prokázala svůj přínos pro sport a volný čas 
ve městě, sportoviště jsou udržovaná a slouží 
naší veřejnosti a sportovním oddílům. Nákla-
dy jsou nejvíce svázány s provozem bazénu, 
rozpočet Čelákovické sportovní je pravidelně 
zveřejňován, jsou vedeny i účetní závěrky 
za jednotlivé roky. Kromě pohledu zastupi-
tele i z pohledu sportovního klubu florbalu 
Orky, ve kterém jsem aktivní, musím říci, že 
spolupráce s Čelákovickou sportovní je bez 
problémů a její představitelé se nám vždy 
snažili vyjít vstříc.

Martin Bajer, zastupitel

V čem vidíte přínosy a případné nedostatky činnosti Čelákovické sportovní s ročními 
mzdovými náklady více než 3 miliony a dotací města téměř 4 miliony a pokládáte  

za správné, že v rozporu se zákonem o účetnictví ČESPO nezveřejňuje účetní výkazy?

ODS ANO 2011PRO Č

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

Úspěšná činnost Čelákovické sportovní
Rozhodnutí o vzniku a založení Čelákovické 
sportovní, příspěvková organizace (dále „Če-
Spo“), bylo politické. Podle mého osobního 
názoru bylo rozhodnutí založit ČeSpo správné. 
Ostatně vedení města se inspirovalo ve měs-
tech, kde s působením podobných „sportov-
ních správcovských“ organizací mají velmi dob-
ré zkušenosti. Jen podotýkám, že jsem druhým 
ředitelem organizace a stejný názor bych měl, 
i kdybych ve vedení ČeSpo nebyl. 
Z pohledu občana Čelákovic je založení ČeSpo 
jednoznačně krokem ke zprůhlednění financo-
vání. Díky vyčlenění náplně ČeSpo z rozpoč-
tu města je na první pohled jasné, kolik peněz 
„spolkne“ provoz všech městských sportovišť, 
která jsou všude v republice v rámci občanské 
vybavenosti dotována (Městský bazén, spor-
tovní hala Vikomt, Městský stadion, sportovní 
a dětská hřiště a workouty v Čelákovicích). Při-
jde mi to transparentní, ve srovnání s tím, když 
by částka tři miliony korun byla „skryta“ někde 
uprostřed rozpočtu města.
Předpokládám, že je všem jasné, že Městský 
bazén by i bez existence ČeSpo musel být fi-
nancován z rozpočtu města, a také tomu tak až 
do roku 2015 bylo. Například za bývalého ve-
dení šla z rozpočtu města jen na úhradu ztráty 
Městského bazénu v letech 2012 a 2013 každo-
ročně částka 2,3 mil. Kč! V okamžiku založení 
ČeSpo byla vedením města jasně stanovena 
maximální částka, kterou je vedení ochotno 
provoz Městského bazénu dotovat. Jde o tzv. 

příspěvek zřizovatele, který je neměnný a činí 
1,5 mil. Kč ročně. Jen tímto krokem město šetří 
0,75 mil. Kč ročně! Navíc se nám každoročně 
podaří díky úsporám a naplněnosti Městského 
bazénu několik set tisíc korun ušetřit, abychom 
mohli investovat do oprav. Peníze na opravy 
tak nechceme po městu, a to může stovky tisíc 
korun ročně v rámci rozpočtu použít jinde. Po-
dobné je to i s provozem ostatních hřišť a spor-
tovišť ve městě, která jsou financována účelně 
a transparentně.
Z pohledu sportovců a sportovních klubů po-
važuji existenci ČeSpo za přínos, protože spor-
tovci mají ve většině případů (kromě obou zá-
kladních škol) jednoho partnera, na kterého se 
mohou obrátit, pokud si chtějí zahrát fotbal, za-
plavat nebo uspořádat florbalový turnaj, o pra-
videlných trénincích dětí nemluvě. Na pomoc 
s dotacemi pro oddíly a sportovní kluby bohužel 
ČeSpo nemá s jediným administrativním pra-
covníkem finanční ani personální možnosti.
Čelákovice získaly za dobu existence ČeSpo 
řadu kvalitních sportovišť, stačí zmínit celkovou 
rekonstrukci sportovní haly Vikomt, celkovou re-
konstrukci sportovního hřiště Na Nábřeží, výmě-
nu povrchu na sportovním hřišti „Duhové“, letos 
vznikne moderní sportoviště u ZŠ J. A. Komen-
ského aj. Samozřejmě by nic z toho nebylo bez 
finanční podpory města, jehož vedení naštěstí 
považuje sport za důležitou součást v rozvoji 
Čelákovic!

Petr Bambas, ředitel

Technické služby Čelákovice, p. o.,

PŘIJMOU 
zaměstnance na tyto pozice:

n  elektrikář – s vyhláškou 50 a ŘP skupiny 
B; rozsah prací: údržba a opravy VO, el. 
práce v rozsahu TS a dle požadavků města 
(akce na náměstí apod.);

n  zaměstnanec pro úklid veřejného pro-
stranství a obsluhu pojízdného vysava-
če; pracovní doba: jednosměnný provoz, 
40 hodin týdně.

Bonusy:  
příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené.

Informace v sídle TS – Čelakovského č. p. 
1429, tel. 326 991 174 – personalistka 
pí Kubátová nebo vedoucí provozu p. Lerch.

CHARITA NERATOVICE 
U Závor 1458, 277 11 Neratovice

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

e-mail:
sekretariat@charita-neratovice.cz

Charita Neratovice provozuje zdravotní 
a sociální služby ve vlastním sociálním  

prostředí klienta.
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Tereza Kohutová, Daniel Janíček, Jakub Pikal, David Volf,

Emma Procházková, Antonie Šimková, Andrea Bencalová, Eliška Bortlová,  
Jan Jozef Dominik,

Přivítáni do života byli
v sobotu 22. února 2020

tito noví občánci města Čelákovic

Foto: Jiří Suchý

Optimalizace trati v úseku  
Lysá nad Labem – Čelákovice 

a v úseku Mstětice – Praha-Vysočany
Železniční trať mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi prochází optima-
lizací, práce v úseku Mstětice – Praha-Vysočany budou zahájeny rovněž 
v letošním roce. Obě stavby financuje Správa železnic, státní organizace.

V přehledu jsou uvedeny činnosti, které v následujících třech letech budou 
probíhat v úseku Lysá nad Labem – Čelákovice.

Rok 2020
březen vložení odbočky Káraný
březen–září příprava pro provizorní most přes Labe
duben–červen strojní úprava 1. traťové koleje Lysá n. L. – odb. Káraný
červen–září strojní úprava 2. traťové koleje Lysá n. L. – odb. Káraný
září–listopad zřízení trati na provizorním mostu
prosinec snesení a likvidace poloviny železničního mostu
Rok 2021

březen–srpen 
rekonstrukce 1. traťové koleje Káraný – Čelákovice vč. 
zastávky Čelákovice-Jiřina a mostů

srpen–září výsun mostu a propojení 1. traťové koleje

září–prosinec 
rekonstrukce 2. traťové koleje Káraný – Čelákovice vč. 
zastávky Čelákovice-Jiřina a mostů

prosinec snesení a likvidace provizorního mostu
Rok 2022
březen–červen terénní úpravy a dokončovací práce

Od 17. května do 8. června bude kompletně uzavřen železniční přejezd 
na silnici Lysá nad Labem – Byšičky. V březnu bude probíhat příprava pří-
stupu na stavbu, která se dotkne polních cest. Za komplikace spojené se 
stavební činností se zhotovitel stavby omlouvá!
Další výluky na trati budou letos probíhat i v patnáctikilometrovém úseku 
Praha-Vysočany – Mstětice, protože už byli vybráni zhotovitelé stavby. 
Vznikne zde i nová železniční zastávka Praha-Rajská zahrada. Stavba by 
měla být dokončena do 4 let od zahájení, tedy do roku 2024.

Petr Studnička, místostarosta I

Vizualizace nové železniční stanice Praha-Vysočany. Zdroj: SŽ

Počet cestujících v rámci PID v roce 2019. Železniční trať z Prahy do Čelákovic je 
čtvrtou nejvytíženější po tratích směřujících přes Český Brod do Kolína, Benešova 
a Berouna. Zdroj: PID

Nora Nováková, Aloisie Šlajsová a Lukáš Homola.
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Za rok nás čeká Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Vláda ČR schválila 
návrh zákona o sčítá-
ní lidu, domů a bytů 
2021 (SLDB) v září 
2019. Tento největší 
statistický cenzus se 
na našem území koná 

v téměř pravidelných desetiletých intervalech 
od roku 1869, poslední se uskutečnil v březnu 
2011. Počet zjišťovaných údajů se v příštím 
roce sníží o polovinu, a to především díky vyu-
žití existujících administrativních zdrojů dat ve 
spolupráci s ministerstvy a dalšími úřady. 
Otázek bude 23 oproti minulým 47. Zmizí třeba 
otázky na rodinný stav, státní občanství nebo 
postavení v zaměstnání. Otázky nebudou za-
měřeny ani na vybavení bytu teplou vodou nebo 
koupelnou. Sčítat se budou všichni lidé a byty. 
Formuláře za domy byly zrušeny, protože Český 
statistický úřad (ČSÚ) může čerpat data z jiných 
registrů (RÚIAN).
Občané se budou moci sčítat on-line prostřed-
nictvím počítače či mobilu. Listinné formuláře 
budou využity pouze u těch osob, které mož-
nost sečtení se přes internet nevyužijí. Terénní 
zjišťování provede Česká pošta. Odhadované 
náklady na sčítání činí 2,23 mld. Kč.
Výstupem sčítání lidu, která se u nás konají 
každých deset let, jsou jedinečná data za ce-
lou populaci, která nedokáže poskytnout žádné 
jiné zjišťování či šetření. Jejich využití má přitom 
pro obce, stát, firmy i občany značný význam. 
„Výrazně pomáhají například v oblasti regionál-
ního plánování pro správné nastavení veřejné 
dopravy. Informace o bytovém fondu zase ak-
tivně využívají hasiči a ostatní složky integrova-
ného záchranného systému. Další ukazatele pak 
umožňují jednodušší a efektivnější plánování 
výstavby školek, škol či domovů pro seniory,“ 
upozorňuje na některé přínosy sčítání Marek 
Rojíček, předseda ČSÚ.
Sběr dat u domácností proběhne ve dvou eta-
pách. Nejdříve se uskuteční on-line sčítání 
během dvou týdnů od 27. března do 9. dub-
na 2021. Jednoduchý a návodný elektronický 

formulář bude na internetu a v mobilní aplikaci. 
Jeho vyplnění zabere několik málo minut. Celá 
domácnost se bude moci sečíst najednou z po-
hodlí domova prostřednictvím jednoho člena 
rodiny. Ten, kdo umí s počítačem, může také 
pomoci se sečíst třeba prarodičům. Ti, kte-
ří se nesečtou elektronicky, pak budou moci 
vyplnit listinné formuláře v průběhu tří týdnů 
od 18. dubna do 11. května 2021. S distribucí 
a sběrem budou pomáhat zaměstnanci České 
pošty, vznikne síť kontaktních míst a k odevzdá-
ní bude možné využít i P.O. BOXů.
Povinnost se sečíst bude mít každý, kdo má 
v rozhodný okamžik, tedy ke dni 26. března 
2021, trvalý nebo přechodný pobyt na území 
České republiky. Sčítat se budou i osoby, kte-
ré budou v rozhodný okamžik přítomny na na-
šem území, bez ohledu na to, kde mají pobyt 
(s výjimkou turistů a diplomatů). Do sčítání bude 
rovněž zahrnut každý obydlený i neobydlený byt 
a dům.
Formulář musí vyplnit každá svéprávná fyzická 
osoba, v opačném případě provede sečtení její 
zákonný zástupce, opatrovník nebo jiná opráv-
něná osoba. Pro cizince budou k dispozici ja-
zykové mutace formulářů (anglický, německý, 
polský, ukrajinský, ruský, romský a vietnamský).
Zpracované údaje budou oproti minulému sčí-
tání pravděpodobně k dispozici rychleji, tj. na 
přelomu let 2021 a 2022. ČSÚ zajistí bezpeč-
nost získaných dat. Osobní údaje zpracovávají 
statistici pouze v souladu s příslušnými zákony 
a každá osoba zajišťující sběr nebo zpracová-
ní dat je přísně vázána mlčenlivostí. Informace 
o nadcházejícím sčítání i o předešlých cen-
zech najdete už teď na webových stránkách  
www.scitani.cz.

Petr Studnička, místostarosta I,
Nikola Ottl, místostarostka II
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VÝVOJ POČTU OBYVATEL V OBCÍCH SO OPOÚ ČELÁKOVICE 
V LETECH 1970–2018

1970 1980 1991 2001 2011 2018

Vývoj počtu obyvatel v obcích správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Čelákovice v letech  
1970–2011 (údaje ze SLDB) a poslední dostupný údaj k 31. prosinci 2018. Zdroj: ČSÚ

Loga SLDB v letech 1991, 2001 a 2011. Zdroj: ČSÚ

senioři

V pátek 7. února se uskutečnilo slavnostní za-
hájení a první setkání v novém KLUbu Seniorů 
– KLUS, chtěla bych moc poděkovat všem, kteří 
jste se prvního setkání zúčastnili, a vytvořili tak 
příjemnou atmosféru.
KLUS je otevřen každý pátek od 9.30 hodin 
v nové budově Církve bratrské naproti nádra-
ží v Čelákovicích (Masarykova ulice č. p. 2083), 
jsou k dispozici dobrovolníci, kteří zajistí váš od-
voz do KLUSu a po skončení akce vás odvezou 
zpět domů. V případě zájmu o odvoz můžete 
volat na telefonní číslo: 731 172 641. V pátek 
14. února se v KLUbu Seniorů konal relaxač-
ní volnočasový program Láznění, mohli jste si 
vyzkoušet společné masážní cvičení a nebyla 
nouze ani o zpěv a tanec. Aktuální přehled akcí 
naleznete ve vývěsní skříňce pro seniory, která je 
umístěna v Masarykově ulici na budově č. p. 226.
Z důvodu nízké účasti byl od února 2020 pře-
rušen kurz počítačů pro seniory v ZŠ Kostelní. 
V případě zájmu se může kurz obnovit od září 
2020, náplní kurzu počítačů je základní ovlá-
dání, práce se soubory, hledání a ukládání dat 
z internetu, úprava obrázků, psaní a formáto-
vání textu a práce s tabulkou. Pomoc seniorům 
s počítačem pokračuje bez přerušení, v případě 
zájmu můžete kontaktovat pana Dvořáka na te-
lefonním čísle: 777 020 721.
Z provozních důvodů Zoologické zahrady ve 
Dvoře Králové nad Labem bude náš společný 
výlet přesunut na 2. polovinu května 2020. Po-
drobné informace o návštěvě Zoologické za-
hrady se dočtete v dubnovém čísle Zpravodaje 
města Čelákovic. 
Přeji vám krásné jarní dny a moc se těším na 
další setkání s vámi!

Nikola Ottl, místostarostka II

Vážení a milí senioři!

KONTAKTY: Nikola Ottl, místostarostka II,  
tel.: 326 929 102, e-mail: nikola.ottl@celakovice.cz, 
odbor pro občanské záležitosti, tel.: 326 929 118.

Slavnostní otevření nového KLUbu Seniorů – KLUS. 
Foto: archiv klubu

Informace o zájezdech
Sjednocená organizace nevidomých a slabozra-
kých Praha-východ pořádá v tomto roce několik 
výletů. Dne 20. května na zámek Kozel a mlýn 
Dobřív, 25. června zajedeme na Milevsko do 
kláštera a elektrárny F. Křižíka v Písku, 8. října 
pak navštívíme klášter a sklárnu v Sázavě. Cena 
vstupného s dopravou je 300 Kč člen, 380 Kč 
nečlen. Odjezdy jsou asi v 7.00 hod. od radnice 
v Čelákovicích. Přihlášky u paní Šerákové, tel.: 
723 600 125. Lidmila Kobosová
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Nové data centrum se přestěhuje  
ze Zelenče do Čelákovic

Po opuštění objektu 
v Zelenči, který má 
zastavěnou plochu 
2 460 m2, zde vznik-

ne nová skladová hala. Všichni úředníci, kteří 
poskytují služby Ministerstvu financí, Generální-
mu finančnímu ředitelství, Úřadu pro zastupová-
ní státu ve věcech majetkových nebo Generální-
mu ředitelství cel, se přestěhují do opuštěného 
objektu na území města Čelákovic. Objektem 
je budova tribuny na Městském stadionu, která 
se přemění na supermoderní zázemí pro datové 
centrum státní správy.
Vládní úředníci si od stěhování slibují rovněž 
popularizaci sportu, který nově podporuje Ná-
rodní sportovní agentura. I proto byl vytipován 
objekt v blízkosti centra města a zároveň přímo 
ve sportovním areálu.
Vážení, milí a pozorní čtenáři, pokud jste do-
četli bez pochyb až sem, tak nám dovolte při-
pomenout, že 1. dubna je apríl. Apríl je už od 
16. století spojen s různými žertíky a drobnými 
zlomyslnostmi. U médií dovoluje tradice pře-

kročit rámec serióznosti a vypustit tzv. kach-
nu. Předpokládá se, že apríl vznikl jako reakce 
na změnu ročního období ze smutné zimy na 
veselejší jaro. První písemná zmínka v Česku 
zmiňuje apríl v roce 1690 a zápis pochází od 
Bartoloměje Chrystellia z Prahy. Hezký apríl 
vám přejí

Évonelč ínčkader ydar Ejadovarpz

Datové centrum se po roce a půl přestěhuje ze Zelenče 
do Čelákovic. Zdroj: Ministerstvo financí

Kristýnka Stuchlíková je první narozené miminko roku 2020 v našem městě, narodila se 2. ledna 2020.
Foto: archiv rodiny

církev bratrská

KLUb Seniorů
KLUb Seniorů se bude konat také v březnu ka-
ždý pátek od 9.30 hod. v nové budově naproti 
nádraží, Masarykova č. p. 2083. V březnu nás 
čeká láznění, básnění, zpívání, cestování, mud-
rování nad zajímavými tématy. Drobné občerst-
vení bude připraveno. V případě potřeby je díky 
dobrovolníkům možné zajistit odvoz. Kontakt: 
Jana Vachková, Petr Luhan, tel.: 731 172 641, 
e-mail: celakovice@cb.cz.

Jana Vachková

Kdo z vás ví, co je to KLUS,
má jedno veliké plus.
Děd i babička se zvedne
každý pátek dopoledne
a uhání zvesela
do nového kostela.
Tam si spolu zazpíváme,
něco dobrého si dáme,
povídání, hry a tanec,
zábavy je tady ranec.
Dozvíme se novinky,
děláme i blbinky.
Že nám nohy špatně slouží,
že kdejaká nemoc souží?
Hoď to za hlavu a zkus,
že senior zvládne KLUS.

Jan Luhan st.

Poděkování
Milí senioři, v pátek 7. února jsem se zúčastnila 
nového klubu pro seniory. Sešlo se nás asi 20. 
Povídali jsme si, zazpívali si a jako host tam byla 
zpěvačka z Čelákovic Lenka Švestková. Zazpí-
vala několik písní, bylo to nádherné. Také se na 
nás přišla podívat místostarostka Nikola Ottl. 
Bylo zajištěno pro všechny drobné občerstvení. 
O vše se postarali Jana Vachková a Petr Luhan.
Děkuji za všechny!

Jana Krůtová

Objev oděv III
Objev oděv aneb Vyměň vše, co nenosíš – to 
je čelákovický swap, akce, na které je mož-
né vyměnit oblečení, které nechcete, za jiné, 
s nímž by se rád rozloučil někdo jiný. Měnit lze 
oblečení, které je nepoškozené, je čisté a vy-
prané. Tedy v takovém stavu, v jakém byste si 
ho sami vzali. Odnést si můžete zdarma cokoli, 
co se vám bude líbit. Oděvy, které nenajdou 
nové majitele, budou darovány do charitativ-
ních secondhandů v Praze (Moment charity 
shop, Restart shop).
Na místě: modlitebna Církve bratrské v Čelá-
kovicích, Masarykova ulice č. p. 2083 (nová 
budova naproti nádraží), ve dnech: 

pátek 20. března, 14.00–19.00 hod., 

a sobota 21. března, 9.00–13.00 hod., 

bude dispozici také čaj, káva a jiné drobné ob-
čerstvení, vstupné je dobrovolné.

Jana Luhanová

Přestože Státní pokladna Centrum sdílených služeb oficiálně otevřela své nové datové cent-
rum v Zelenči u Prahy teprve v polovině června loňského roku, po dohodě předsedy vlády ČR, 
místopředsedkyně vlády ČR a ministryně financí a vládního zmocněnce pro digitalizaci se po 
krátké době bude stěhovat do Čelákovic. Důvodem tohoto rozhodnutí je především snaha 
revitalizovat zanedbané objekty (brownfields) na území města. Od ledna 2021 budou v Čelá-
kovicích nově působit všichni úředníci výše uvedeného státního podniku.
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100 let Městské knihovny 
Čelákovice

místnosti v přízemí Obecního domu (stál na ná-
městí v místě budovy CMC). Nemalý vliv na dění 
v místní knihovně má vždy politická situace stá-
tu a přístup místních činitelů ke kulturnímu zaří-
zení obce. Těžká doba byla v období 2. světové 
války, kdy byly násilně vyřazovány knihy, což 
bohužel nebylo jediné historické období v na-
šich dějinách s tímto přístupem k české literatu-
ře. V roce 1945 byla knihovna přestěhována do 
domu U Tykačů v Sedláčkově ulici č. p. 1.
Od roku 1952 je knihovna zprofesionalizová-
na, od roku 1970 pracuje v knihovně odborná 
pracovnice na celý pracovní úvazek. Knihovna 
je začleněna do okresního systému knihoven, 
kdy odborné knihovnické práce metodicky řídí 
Okresní knihovna v Brandýse nad Labem. Je 
budován tzv. střediskový systém, čelákovická 
knihovna postupně přebírá metodické vedení 
místních knihoven s dobrovolným knihovní-
kem pro 8 spádových obcí, z obecní knihov-
ny v Sedlčánkách se stává pobočka Městské 
knihovny v Čelákovicích. Postupně s rozvojem 
města a nárůstem počtu obyvatel se zvyšuje 
i počet uživatelů knihovny a rostou nároky na 
poskytování jejích služeb. Do knihovny nastupují 
další odborné pracovnice. Koncem 70. let dosa-
huje knihovna dvojnásobek výpůjček než před 
deseti lety. Knihovna stále sídlí v přízemí domu 
v Sedláčkově ulici a její prostorové možnosti již 
dlouhodobě neuspokojují potřeby uživatelů. 
V roce 1983 se knihovna stěhuje do „mlynářči-
ny“ vily Na Hrádku č. p. 1092. A nastává nová 
éra knihovnických služeb v Čelákovicích. Po ně-
kolika letech dosahují výpůjčky knih a časopisů 
padesáti tisíc za rok, zdvojnásobuje se počet 
čtenářů knihovny a knihovna si může v nových 
prostorách dovolit pořádat i kolektivní formy 
práce. Na besedy chodí nejen žáci škol, ale 
i široká veřejnost. Tím dochází k ohromné pro-

Z HISTORIE
První zmínka o otevření veřejné knihovny v naší 
obci je datována rokem 1864. „Občanská 
knihovna byla založena z podnětu A. Ferlesa 
až roku 1864, ale příliš neprospívala.“ Tolik ci-
tace z knihy Čelákovice, autor Emanuel Vlasák 
(vydáno 1991). Další zmínka o otevření veřejné 
knihovny je z roku 1886. Předpokládáme tudíž, 
že první veřejné knihovny, založené při Osvěto-
vé besedě, byly velice úzké ve své činnosti. Po-
dle dochovaných zápisů činil ale počáteční fond 
300 svazků, což je na tehdejší dobu poměrně 
vysoké číslo. V záznamech o postavení Besedy 
ve městě jsou i další zmínky o knihovně, která 
byla „důležitým prostředkem výchovy“ a v roce 
1910 čítala 180 svazků, výpůjček za rok bylo 
283, „což je číslo svědčící o opravdovém zájmu 
čtenářů.“ 
Od roku 1920, rok po vydání 1. knihovního 
zákona, který ukládal mj. povinnost zřízení 
knihovny v každé obci, byla založena, dalo by 
se říci v pořadí již potřetí ve své historii, veřej-
ná knihovna. „Prvních 113 svazků věnoval sbor 
učitelský.“ O její činnosti se dozvídáme z do-
chovaných zápisů Knihovní rady. I ona prošla 
různými peripetiemi a organizačními změnami, 
vyvíjela se podle možností a zájmu uživatelů. 
Do roku 1932 byla knihovna umístěna v budově 
radnice, roku 1933 pak přestěhována do větší 

pagaci zařízení a knihovnice toho plnou měrou 
využívají k rozšíření služeb občanům města. 
V roce 1992 je knihovna vyčleněna z okresní-
ho systému a stává se samostatným právním 
subjektem se svými výhodami, ale i novými pro-
blémy a nárůstem organizační práce. Knihovna 
nadále plní střediskovou funkci, tu přebírá po 
několika dalších letech Okresní knihovna v Ří-
čanech. Od roku 1992 je otevřena nová poboč-
ka Městské knihovny V Prokopě. Od roku 1994 
má knihovna počítač s knihovnickým systémem 
LANius. V roce 2000, po evidenci veškeré-
ho knižního fondu do PC, slavnostně zahajuje 
elektronické půjčování dokumentů a násled-
ně poskytuje i elektronické informační služby. 
V letech 2001–2002 je v knihovně provedena 
rozsáhlá adaptace – zavedeno ústřední plyno-
vé vytápění, rozšíření prostor dětského oddělení 
do celého prvního patra, z půdních prostor jsou 
vytvořena pracoviště pro vedení knihovny, eko-
nomický úsek a zpracování knih. 
V roce 2011 překračuje knihovna prvně v his-
torii 100 tisíc výpůjček za rok. Během roku 
pořádá přes 150 kulturních akcí, evidovaní čte-
náři v roce překračují počet dvou tisíc, počet 
návštěvníků knihovny přesahuje číslo 20 tisíc. 
Papilio Bibliothecalis – „Ocenění za soustavnou 
přínosnou činnost v oboru“ Svazem knihov-
níků i informačních pracovníků (SKIP) regionu 
Střední Čechy. První motýlek v historii byl udě-
len v roce 2011 Naděždě Štěrbové, která vedla 
naši knihovnu 40 let a z malé obecní knihovny 
postupně vybudovala moderní kulturní zařízení 
dnešní podoby. 

V roce 2013 navrhla knihovna na udělení Výroč-
ní ceny města Čelákovic rodačku – Věru Gissin- 
govou, roz. Diamantovou, jednu z tzv. „Winto-
nových dětí“. Cena jí byla udělena u příležitosti 
životního jubilea 85 let a z vděčnosti za šíření 
dobrého jména našeho města po celém světě. 
Její kniha Perličky dětství vyšla zatím již 17x 
v řadě zemí a stala se podkladem pro filmy Síla 
lidskosti a Všichni moji blízcí režiséra M. Miná-
če. Tehdejší ředitelka knihovny Soňa Husáriko-
vá měla tu čest předat Výroční cenu města paní 
Gissingové v jejím bydlišti poblíž Londýna.
V roce 2018 se knihovna zapojila aktivně do 
oslav 100. výročí vzniku republiky. V Týdnu 
knihoven uspořádala velkou výstavu Retro – 
Jak se žilo za 1. republiky. V souvislosti s vý-
stavou byla uskutečněna série besed pro žáky 
1. a 2. stupně ZŠ a SŠ a další akce pro děti 
a dospělé. 

Rok 2020 je pro knihovnu velmi významný, protože slaví 100 let od svého založení, přestože 
první zmínky o veřejném knihovnictví v Čelákovicích jsou již od roku 1864. Po vydání prvního 
knihovnického zákona v roce 1919, který určoval obcím mimo jiné povinnost zřídit veřejnou 
knihovnu, byla v prosinci 1920 založena Obecní knihovna v Čelákovicích.

Knihovna 1933–1938 v Obecním domě na náměstí. Foto: archiv Městského muzea 
v Čelákovicích Knihovna, rok 1964, v dnešní Sedláčkově ulici. Foto: archiv knihovny
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To je velice stručný nástin dějin naší veřejné 
knihovny, která má opravdu bohatou kulturní 
a osvětovou minulost. Letošní rok se stoletým 
výročím je pro ni závazkem do let budoucích, 
ale také výzvou k bilancování činnosti a vzpo-
mínání…

SOUČASNOST
V současné době je Městská knihovna Čeláko-
vice příspěvkovou organizací se samostatnou 
právní subjektivitou. Její činnost upravuje zákon 
o knihovnách. 
Knihovnice poskytují výpůjční služby, které zna-
menají řadu činností:
n akvizice (doplňování knihovních fondů);
n opatření razítkem knihovny;
n  odborné zpracování knih podle mezinárod-

ních knihovnických pravidel;
n označení štítky;
n zabalení;
n nabídka knih čtenářům;
n půjčování.
Dále zodpovídají dotazy bibliografického a fak-
tografického charakteru, individuálně pomáhají 
čtenářům při výběru literatury. Denně knihovnu 
navštíví asi 200 čtenářů a v dopoledních hodi-
nách většinou 2 třídy z místních MŠ, ZŠ nebo 
SOŠ a Gymnázia. Knihovnu navštěvují také MŠ 
a ZŠ z okolních obcí – Jirny, Lázně Toušeň, Mo-
chov, Nehvizdy a Vyšehořovice.
Studentům i ostatním zájemcům zprostředko-
váváme půjčení knih z jiných knihoven tzv. me-
ziknihovní výpůjční službou a zároveň na vyžá-
dání posíláme knihy do jiných knihoven.
Mezi každodenní činnost též patří řazení knih 
a časopisů na regály, do skladu, jejich přeřazová-
ní do depozitáře a přinášení požadovaných knih 
z depozitáře, který je mimo budovu knihovny. 
V případě potřeby vrácené knihy přebalujeme do 
nových fólií, opravujeme povolené vazby knih atd.

Stoupá zájem o půjčení zvukových dokumentů – 
audioknih, jejich nabídku postupně rozšiřujeme.
Čtenáři hodně využívají tzv. bibliobox před kni-
hovnou, který slouží k vracení knih a časopisů 
z fondu Městské knihovny Čelákovice mimo 
provozní dobu knihovny.
Naše knihovna se připojila k projektu knihoven 
nazvaném „Kniha do vlaku“. Na našem nádra-
ží v odbavovací hale je umístěn regálek s kni-
hami, které jsou k dispozici cestujícím. Tento 
nekomerční projekt zahájila Městská knihovna 
Mikulov s ČD. Zaměřuje se na rozšíření čtenář-
ství a vztahu ke knihám. Postupně se rozšířil na 
ostatní nádraží ve spolupráci s místními knihov-
nami. Tím byla dána možnost čtenářům vrátit 
knihu na jakémkoliv nádraží na trase.
Pravidelně se účastníme celostátních knihovnic-
kých akcí: Březen – měsíc čtenářů s předáním 
ceny Čtenář roku, Noc s Andersenem – v naší 
knihovně Hravé odpoledne s Andersenem, Tý-
den knihoven – v Týdnu knihoven pořádáme 
tematické výstavy ze zapůjčených exponátů od 
čtenářů, včetně jejich vlastní tvorby.

STATISTIKA NUDA JE?
Přednášky, besedy a workshopy pro veřejnost 
s sebou vždy přinášejí řadu zajímavých setkání 
se spisovateli, ilustrátory, odborníky, cestovate-
li, s osobnostmi města. V roce 2019 knihovna 
uspořádala celkem 197 kulturních a vzděláva-

cích akcí s účastí 5 918 posluchačů. Z toho pro 
děti a mládež proběhlo 170 akcí a 27 akcí pro 
dospělé. 
Stav knihovního fondu k 31. prosinci 2019 
činil 64 588 dokumentů, z toho 64 173 knih 
a 415 zvukových dokumentů. Knihovna odebí-
rala 40 titulů časopisů v 44 exemplářích.
Všichni registrovaní čtenáři mohou navštěvo-
vat nejen obě oddělení knihovny, ale zároveň 
pobočky umístěné v okrajových částech města 
(návštěvnost 60 čtenářů).
V roce 2019 bylo v knihovně zaregistrováno 
2 405 čtenářů, z toho 876 dětí. Počet čtenářů 
tvoří asi 21 % z počtu obyvatel Čelákovic.

Téma zpracovaly
Naděžda Štěrbová, Soňa Husáriková,  

Helena Marvanová a Naděžda Picková

První republika v knihovně. Foto: archiv knihovnyInteriér knihovny v Sedláčkově ulici. Foto: archiv knihovny

Městská knihovna Čelákovice, p. o.
Na Hrádku č. p. 1092, Čelákovice
ředitelka: Naděžda Picková
tel.: 326 991 515, 326 993 664
e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz
www: knihovna.celakovice.cz

výpůjční doba:
po 8.30–11.30 13.00–18.00 hod.
út  13.00–18.00 hod.
st zavřeno
čt 8.30–11.30 13.00–18.00 hod.
pá 8.30–11.30

pobočky/výpůjční doba:
V Prokopě č. p. 1349, Čelákovice

čt  13.00–18.00 hod.

Zábranská č. p. 133, Sedlčánky
út  13.00–18.00 hod.Hravé odpoledne s Andersenem 2019. Foto: archiv 

knihovny
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chodíme kolem nich

Nutrie
O divokých kachnách březňačkách a labutích 
velkých na mlýnském náhonu pod čelákovickým 
mariánským kostelem už jsem krátce psal v mi-
nulých vydáních Zpravodaje. Jiných vodních ope-
řenců tam bývá v zimním období už méně hlavně 
proto, že jsou plaší. Občas zabloudí například 
slípka zelenonohá. Zato chlupaté nutrie říční se 
nebojí. Připlují k vám rychle a neslyšně jako po-
norky sotva viditelné nad hladinou, vylezou na 
břeh a baští skoro z ruky nejraději mrkev. Přitom 
postraší ježatými hmatovými vousisky a velkými 
oranžovými hlodáky, ale nemusíte se jich bát. Pak 
zase chlupatá potvůrka spokojeně téměř neslyš-
ně sklouzne do vody a zmizí k protějšímu břehu. 
Bývají nejen na náhonu pod kostelem, ale také na 
velkém Labi. Viděl jsem je i na tůni Hrad u Sedl-
čánek. Nutrie říční je považována za invazní druh 
živočicha – savce a hlodavce. To znamená, že jde 
v našich podmínkách o nepůvodní druh (na rozdíl 
od příbuzného bobra), z jehož přemnožení mají 
obavy někteří ekologové. Možná proto, že jsou 
býložravci (ty nutrie) a v jejich skupinách vládnou 
alfa samice. Také jim chutnají pobřežní porosty 
řek, potoků a narušují prý jejich břehy svými no-
rami. Porosty v našem úseku Labe odstraňuje 
účinněji než nutrie spíš samo Povodí Labe, takže 
nutriím zbývá snad jen potok Výmola, ale tam se 
jim asi nelíbí. Jak se k nám na Labe nutrie dostaly 
z míst jejich přirozeného výskytu v Jižní Americe? 
Nepřeplavaly oceán, ale unikly do zdejší přírody 
z dřívějších četných kožešinových chovů a zalíbi-
lo se jim na svobodě. Tak ať se tu našim rázným 
ekologům nutrie nepřemnoží.

Ivan Vaňousek

JARNÍ SVOZ TŘÍDĚNÉHO
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Technické služby Čelákovice budou pořádat 
svoz tříděného komunálního odpadu. Vytříděný 
komunální odpad z domácností bude možné 
zdarma odevzdat na uvedených místech v ná-
sledujících sobotách vždy od 8.00 do 12.00 hod.

7. března
ulice Spojovací u budovy Q-BYTu
sídliště V Prokopě u restaurace
14. března
ulice Na Stráni u kotelny
ulice Prokopa Holého u hasičské zbrojnice
ulice Sukova u sauny V Nedaninách
21. března
ulice Jaselská u hřiště SK Union
ulice Polská na křižovatce s Lidickou
28. března
ulice Jiráskova
parčík mezi ulicemi Majakovského a Jungma-
nnovou
4. dubna
Záluží u hřiště
Císařská Kuchyně u pomníčku
Sedlčánky u pobočky knihovny

Na uvedených místech v určeném čase mo-
hou občané zdarma odevzdat tyto druhy vy-
tříděného komunálního odpadu: Papír, sklo, 
plasty, PET lahve, železný šrot, dřevo, textil, 
kompostovatelný odpad ze zahrad. Lze zde 
odevzdat i velkoobjemový odpad z domác-
ností, který nelze umístit do popelnice.
Z technických důvodů nelze vybírat nebez-
pečný odpad, suť, stavební odpad a zemi-
nu! Současně zde lze odevzdávat elektroza-
řízení jako zpětný odběr – lednice, sporáky, 
pračky, televize, monitory, výpočetní tech-
niku a podobně. Uvedené komodity lze prů-
běžně odevzdat celý rok i na sběrném dvoře 
„Na Špičce“, Mochovská 116.
www.celakovice-mesto.cz/ts/

Nutrie říční pod mariánským kostelem. Foto: -iv-
Pozvánka

Zveme občany města i blízkého okolí na tradič-
ní posezení s přáteli u příležitosti Mezinárodní-
ho dne žen v sobotu 14. března od 14.00 hod. 
v jednacím sále Technických služeb Čelákovi-
ce, p. o. K poslechu i tanci hraje oblíbené Duo 
Amoroso, drobné občerstvení zajištěno. 
Na setkání s vámi se těší pořadatelé.

MěO KSČM Čelákovice

střípky z činnosti  
městské policie

V případě potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

Strážník MP nalezl při obchůzce městem na 
zemi stírací losy. Protože předtím byla vyloupe-
na trafika, nebylo vyloučeno, že jde o odcizené 
losy. Hlídka PČR nález zajistila.

V lednu nalezli strážníci MP dvě zachovalá jízdní 
kola, která byla ponechána nezabezpečena na 
ulici. Majitele těchto jízdních kol se nepodařilo 
nalézt. Pokud se vám v lednu ztratilo jízdní kolo, 
kontaktujte strážníky MP.

Strážníci MP byli požádáni Policií ČR o součin-
nost, neboť byla v Praze nalezena dezoriento-
vaná seniorka. Podařilo se v Čelákovicích do-
hledat rodinné příslušníky, kteří se o ni postarali.

Hlídka Městské policie byla v nočních hodinách 
požádána Policií ČR o součinnost při prověře-
ní pádu osoby do potoka v parku u Městského 
bazénu. V potoce byl nalezen muž, podařilo se 
ho vytáhnout a byl předán kamarádům, kteří jej 
doprovodili domů.

Strážníci MP přijali telefonické oznámení o sta-
ré dezorientované paní v ulicích. Paní vyššího 
věku byla uplakaná, neboť nemohla nalézt ces-
tu domů. Strážníci zjistili její bydliště a předali ji 
rodinným příslušníkům.

Na služebnu MP se dostavil muž, který nebyl 
z Čelákovic, a přinesl hrací válec do kostelních 
varhan. Uvedl, že válec byl před několika lety 
odcizen při vloupání do čelákovického koste-
la a že chtěl udělat dobrý skutek. Podal i další 
informace včetně té, jak k hracímu válci přišel. 
Okolnosti události jsou prověřovány.

V průběhu ledna byli strážníci MP třikrát přivolá-
ni do nákupních středisek kvůli podezření z krá-
deže věcí. Ve všech případech se podezření po-
tvrdilo a zároveň se zjistilo, že se jedná o osoby, 
které se v poslední době už krádeží dopustily. 
Byly proto převezeny na služebnu OO PČR pro 
podezření z trestné činnosti.

Hlídka MP si povšimla dvou osob s žebříkem 
u kontejnerů s oblečením pro charitu. Bylo zjiš-
těno, že omylem dali do kontejneru oblečení, ve 
kterém byla průkazka na MHD. Osoby byly po-
učeny o nutnosti kontaktovat provozující firmu.

Strážníci MP byli operačním důstojníkem 
PČR požádáni o součinnost, neboť policistům 
z Nymburka ujíždělo vozidlo směrem na Čelá-
kovice a zde se v ulicích ztratilo. I přes veškerou 
snahu se toto vozidlo nepodařilo nalézt. 

Začátkem února asistovali strážníci MP v něko-
lika případech dobrovolným hasičům při odstra-
ňování stromů sražených vichřicí. Naštěstí se 
vždy jednalo jen o spadlé stromy, které nezpů-
sobily žádné zranění.

 

Kácení stromů, vykopání pařezů, odvoz větví 

TEL.: 774 520 282
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dotazník

dotazník pro obyvatele města

1.  Co se vám vybaví, když se řekne „Čelákovice“? S čím si město 
nejvíce spojujete? Je možné více odpovědí. 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Jak dlouho v Čelákovicích žijete?
 o méně než 1 rok  o 11–20 let
 o 1–5 let  o více jak 21 let
 o 6–10 let 

3. Jaký je váš vztah k městu? Je možné více odpovědí.
 o Bydlím zde rád
 o Město dobře znám
 o Město a jeho okolí se mi líbí 
 o Problémy města a jeho rozvoj se mě dotýkají (zajímám se o ně) 
 o  Aktivně pracuji v nějaké zájmové, společenské nebo politické 

organizaci 

4.  Jak hodnotíte město Čelákovice podle následujících kritérií?  
Ohodnoťte je známkami jako ve škole:  
1 = výborně, 2 = velmi dobře, 3 = dobře, 
 4 = dostatečně, 5 = nedostatečně, 0 = nevím/nedokážu posoudit. 

Vzhled a čistota města 

Pocit bezpečí ve městě  

Kvalita životního prostředí (ovzduší, hluk, zeleň)

Kvalita sociálního prostředí (soužití, přívětivost lidí,  
komunitní život)  

Stav a kvalita veřejných prostranství (náměstí, ulice, chodníky) 

Stav a údržba veřejných budov 

Péče o památky a kulturní dědictví

Stav a údržba místních komunikací 

Technická infrastruktura 

Kanalizace a čistění odpadních vod

Odvoz a likvidace odpadů 

Dostupnost a kvalita bydlení 

Výstavba nových bytů a domů 

Kvalita internetového připojení (rychlý internet)

Městská hromadná doprava 

Dostupnost okolních obcí a měst veřejnou dopravou  

Možnosti parkování 

Podmínky pro pěší dopravu 

Podmínky pro cyklistickou dopravu 

Nabídka a kvalita maloobchodní sítě

Nabídka a kvalita komerčních služeb (kadeřnictví,  
čistírna, optika apod.)  

Nabídka a kvalita stravovacích zařízení 

Nabídka pracovních příležitostí ve městě a okolí 

Možnosti uplatnění vzdělání a kvalifikace na trhu práce

Podmínky pro podnikání ve městě 

Nabídka a kvalita předškolních zařízení (jesle, MŠ)

Nabídka a kvalita základních škol 

Nabídka a kvalita středních škol 

Nabídka a kvalita základního uměleckého školství 

Nabídka dalšího vzdělávání (celoživotního učení,  
univerzity třetího věku) 

Zajištění lékařské péče – praktičtí a odborní lékaři 

Město Čelákovice ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni realizuje dotazníkové šetření obyvatel města, zaměřené na hodnocení 
životních a pracovních podmínek. Výsledky výzkumu budou podkladem pro strategické plánování města. Prosíme vás v této souvislosti 
o vyplnění tohoto dotazníku. S výsledky výzkumu vás seznámíme na webových stránkách města a ve Zpravodaji města Čelákovic. Předem 
děkujeme za spolupráci! 

ČELÁKOVICE 2040

Čelákovice, spolu s Broumovem, Marián-
skými Lázněmi, Moravskými Budějovicemi 
a Slavičínem, byly vybrány jako pět vzoro-
vých sídel do 15 000 obyvatel, u kterých se 
ověřují trendy, na které se musí tato města 
připravit v následujících dvaceti letech. Pro-
tože současnému vedení města není lhostej-
ný jeho další rozvoj a cítí odpovědnost za pří-
pravu podmínek pro budoucí generaci, bylo 
odsouhlaseno zapojení města Čelákovic do 
výzkumného projektu Technologické agen-
tury ČR, který je řešen v úzké spolupráci 
s Ministerstvem pro místní rozvoj.

Dnes jsou Čelákovice místem, kde je míra ne-
zaměstnanosti 1,09 %, čtvrtá nejvyšší kupní síla 
v republice u měst nad 10 000 obyvatel, 3 km 

„S úctou k odkazu předků, s ohledem  
na potřeby současníků, s odpovědností  

za budoucnost potomků.“

od hranice města se připravuje výstavba nové-
ho terminálu Praha-východ v blízkosti Nehvizd 
pro vysokorychlostní trať Praha – Brno či mají 
Čelákovice nejlepší postavení mezi 15 sledova-
nými městy při poměru času dojíždění do Prahy 
a ceny bytu. Je ale otázkou, jaký bude stav za 
dvacet let. A na tyto trendy musí být nejen sou-
časná, ale i budoucí samospráva města dosta-
tečně připravena.
Zapojením města do projektu Technologické 
agentury ČR TITSMMR702 „Predikce budou-
cích výzev sídel do 15 000 obyvatel a foresi-
ght souvisejících trendů“ se umožní zpracovat 
adaptační strategii města na identifikované 
trendy. Těmi jsou například stárnutí obyvatel, 
stěhování a růst počtu obyvatel, důraz na do-
pravní mobilitu či změna hospodářské struktury 
ve městě.
Adaptační strategie se zaměří na následující 
problémy:
n  zlepšení dostupnosti – např. zvýšení indivi-

duální mobility prostřednictvím optimalizace 
veřejné dopravy v rámci mikroregionu;

n  flexibilní řešení – technické nebo organi-
zační řešení – např. menší, ale flexibilnější 
autobusy (malé autobusy, taxi pro seniory 
apod.);

n  sdružování veřejných služeb (vytváření mul-
tifunkčních zařízení) – výhody ze slučování, 
např. koncentrace obchodu, služeb do jedné 
budovy apod.;

n  časově omezená nabídka služeb – týdenní 
trhy, omezené úřední hodiny apod.;

n  mobilní služby – „služby za lidmi“ – rozvoz 
pečiva, mobilní knihovny, pojízdné prodejny, 
učitelská mobilita;

n  decentralizace – zmenšování spádových ob-
vodů, výhody z decentralizace (energetika, 
rozhodování lidí o věcech veřejných apod.).

Budeme rádi, pokud se zapojíte do dotazníko-
vého šetření. Dotazník je možné vyplnit v elek-
tronické nebo tištěné verzi a jeho odevzdání je 
nutné nejpozději do 20. března 2020. Předem 
děkujeme za vaše aktivní zapojení!

Josef Pátek, starosta,
Petr Studnička, místostarosta I
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dotazník

Zajištění lékařské péče – zubní lékaři

Dostupnost nemocniční péče 

Dostupnost lékáren 

Nabídka a kvalita sociálních služeb 

Možnosti trávení volného času a rekreace 

Nabídka a kvalita sportovních zařízení 

Nabídka a kvalita kulturních zařízení

Pořádání kulturních akcí, oslav a svátků ve městě 

Celková informovanost o dění ve městě 

Komunikace městské správy s občany 

Činnost Městského úřadu 

Činnost zastupitelstva města (volených představitelů) 

5. Co se vám v Čelákovicích líbí? V čem vidíte silné stránky města? 

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.  Co se vám v Čelákovicích nelíbí? Co jsou slabé stránky města? Co 
by se mělo změnit? 

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7.  Na které oblasti by se mělo město Čelákovice do budoucnosti 
zaměřit? Jaké jsou vaše priority? Je možné uvést více možností.

 o Vzhled a stav veřejných budov a prostranství  
 o  Adaptace na klimatickou změnu (vodní zdroje, protipovodňová 

opatření, zeleň ve městě apod.) 
 o  Kvalita životního prostředí (kvalita ovzduší, protihluková opatření, zeleň)
 o Technická infrastruktura (voda, kanalizace, plyn apod.)
 o  Dopravní infrastruktura (místní komunikace, parkovací možnosti, 

cyklostezky) 
 o  Veřejná/městská hromadná doprava (spojení města a městských 

částí s okolními obcemi)
 o Péče o památky a kulturní dědictví 
 o Bydlení
 o Zdravotnictví 
 o Sociální péče 
 o Maloobchod a služby 
 o Kultura 
 o Sport 
 o Školství
 o Mimoškolní činnost dětí a mládeže
 o Podnikatelské prostředí a podpora podnikání ve městě 
 o Tvorba pracovních příležitostí  
 o Cestovní ruch 
 o Spolková a komunitní činnost 
 o Komunikace s občany
 o Regionální a přeshraniční spolupráce
 o Jiná oblast

8.  Do čeho konkrétně by mělo město investovat? Jaké jsou vaše 
návrhy? Je možné více odpovědí. 

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9. Co by se podle vás mělo udělat pro zvýšení bezpečnosti ve městě?

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10.  Kdybyste se mohl/a znovu rozhodnout, vybral/a byste si opět 
Čelákovice jako místo vašeho bydliště? 

	 o Určitě ano  o Určitě ne
	 o Spíše ano 	 o Nevím, ještě jsem o tom nepřemýšlel/a
	 o Spíše ne 

11.  V případě, že přemýšlíte o odstěhování jinam, jaké pro to máte 
důvody? Je možné více odpovědí. 

	 o Nechci se odstěhovat, neuvažuji o tom
	 o Osobní/rodinné důvody 
	 o Sociální důvody (přátelé, známí) 
	 o Lepší pracovní příležitosti 
	 o Nižší životní náklady (lepší ceny, pronájmy apod.)
	 o Lepší/zdravější životní prostředí
	 o Lepší dopravní dostupnost 
	 o Lepší občanská vybavenost
	 o Jiné důvody 

12. Pohlaví 
	 o Muž	 o Žena 

13. Věková kategorie
	 o 15–29 let	 o 46–60 let
	 o 30–45 let	 o nad 61 let

14. Nejvyšší dosažené vzdělání 
	 o Základní 	 o Středoškolské
	 o Vyučen/a 	 o Vysokoškolské

15. Sociální postavení
	 o zaměstnanec	 o důchodce 
	 o podnikatel, živnostník 	 o student 
	 o v domácnosti, na mateřské dovolené  	 o nezaměstnaný
	 

Dotazník je možné odevzdat v tištěné podobě do pátku 20. března 
2020 do podatelny Městského úřadu Čelákovice (historická budova 
v přízemí), náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice.

Děkujeme vám za vaše názory a za čas věnovaný vyplnění dotazníku.
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Začátkem března oslaví své 
80. narozeniny po listopadu 
1989 první svobodně zvole-
ný starosta města Čelákovic, 
později ředitel sekretariátu 
ministra zemědělství a člen 
Výkonného výboru PF ČR 
Ing. Václav ŠPAČEK.
Zdraví, Boží požehnání a stálou pohodu do dal-
ších let života mu upřímně přejí manželka, bratr 
s rodinou a synové s rodinami.

Po uzávěrce únorového vydá-
ní Zpravodaje jsme obdrželi 
smutnou zprávu z kanadské-
ho města Williams Lake. Dne 
24. ledna tam ve věku 77 let 
zemřel čelákovický rodák, náš 
kamarád, táta čtyř dětí a děda 
devíti vnoučat Otakar SLAVÍK. 
Do Kanady Ota odešel s manželkou v roce 1968. 
Byl to všestranný člověk. Přírodovědec a lesník, 
včelař, umělec a hudebník.

spolužáci

Dne 2. března 2020 uplynulo 
8 let od úmrtí pana Františka 
ČERNÉHO.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. S láskou vzpomíná 
manželka s rodinou.

Dne 4. března 2020 by se do-
žil 70 let pan Bohuslav MA-
TIAŠIK, zároveň 13. července 
uplyne 15 let od jeho úmrtí.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi, děkujeme.

manželka Jana a děti  
s rodinami

Dne 17. března 2020 tomu 
bude již 10 let, co nás navždy 
opustila naše milovaná ma-
minka, babička a prababička 
paní Anna HLADKÁ, dlouho-
letá pracovnice vrátnice TOSu 
Čelákovice.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte! 
S láskou vzpomínají dcery Eva, Venunka a je-
jich rodiny.

Dne 21. března 2020 by se 
naše maminka paní Jarosla-
va RICHTEROVÁ, bývalá je-
řábnice v expedici TOSu Če-
lákovice, dožila 100 let.
Prosíme, vzpomeňte s námi, 
děkujeme. S láskou vzpomí-
nají Jaroslava a Radek s ce-
lou rodinou.

Dne 22. března 2020 to bude 
smutných 6 let, co nás navždy 
opustil pan Antonín GORDA. 
Stále vzpomínají manželka 
Zdeňka a syn s rodinou.

informace / dopisy / inzerce

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. 

Poutní cesta Blaník – Říp aneb  
„Poznej českou zemi a sám sebe“

Poznej českou zemi a sám sebe
Lze říci, že putování je nadstavbou pěší turisti-
ky, jež má u nás dlouhou a silnou tradici. Během 
putování poznává člověk nová místa a potkává 
zajímavé lidi, především však může v klidu a ne-
rušeně rozjímat. Poutní cesta Blaník – Říp nabí-
zí jednak poznávání přírody a historických míst 
středních Čech, ale také poznávání sebe sama. 
Každá ze sedmi etap nese samostatné téma k za-
myšlení s otázkami, které si lidé kladou v každé 
době nezávisle na svém vyznání či kultuře. Pout-
ník si také uvědomuje propojení krajiny a lidských 
děl, vnímá kontrast mezi přírodou a městem. 
Poutní cesta propojuje dvě významné české 
hory Blaník a Říp. Zatímco Blaník nese symbo-

Spolek Cesta Česka otevřel ve spolupráci s Klubem českých turistů (KČT) novou poutní cestu. 
Poutní cesta Blaník – Říp propojuje dva bájné vrcholy v České republice a měří necelých 190 
kilometrů. Putování začíná v Louňovicích pod Blaníkem, pokračuje převážně po vyznačených 
turistických cestách a končí na hoře Říp pod rotundou svatého Jiří. Závěrečný úsek trasy vede 
na Říp z obce Ctiněves, tedy z místa, kde se každý rok v květnu koná též Pouť Českého Anděla. 

Cedule poutní cesty Blaník – Říp. Zdroj: Jana Cenefelsová

Poděkování
Ráda bych vyslovila poděkování panu Petru 
Pokornému, řidiči kamionu, který mi velmi po-
mohl při mé služební cestě. 
Cestovala jsem z Moravy do Brandýsa nad La-
bem a projížděla Čelákovicemi. Během cesty 
jsem s mým osmiměsíčním synem měla defekt 
pneumatiky. 
Zatímco první skupina „pomocníků“ mě chtě-
la okrást, pan Pokorný mi pomohl s opravou 
a ochránil mne před skupinou zcela nevhodně 
se chovajících mužů. Mockrát mu tímto ještě 
jednou děkuji!

Andrea Jankovičová

Ing. Tomáš a Jana KAVKOVI
mobil: 775 994 528, 775 994 529
tel.: 326 994 528  e-mail: tjkavkovi@

PROJEKCE, REALIZACE
A ÚDRŽBA ZAHRAD
www.realizace-zahrady.cz

společenská kronika

liku ochrany před nespravedlností či bezprávím, 
Říp je symbolem počátku či zrodu českého ná-
roda. Na začátku cesty doporučujeme zakoupit 
mapu celé trasy a Poutníkův deník pro zapiso-
vání poznatků a prožitků z putování. Podél trasy 
na rozcestnících KČT je 52 tabulek s QR kódy 
odkazujícími na webové stránky projektu. Pout-
ník zde nalezne informace o lokalitě i tématu 
k zamyšlení. 
Mezi hlavní místa na trase patří například hora 
Blaník, Český Šternberk, Sázava, Kouřim, Sad-
ská, Stará Boleslav, Mělník a Říp. Více informací 
naleznete na adrese www.cestaceska.cz.

Jindřich Chmelař, předseda spolku  
Cesta Česka

Ilustrační foto. Zdroj: archiv spolku
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kultura / inzerce

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

Zveme na akce
Srdečně zveme v pondělí 9. března v 18.30 hod. 
na slavnostní večer s vyhlášením vítěze ankety 
Čtenář roku 2020 – Nejlepší učitel/učitelka, kte-
rý mě přivedl ke čtení. Součástí večera bude 
představení a křest komiksových omalovánek 
o historii našeho města „Čelákovice, městečko 
u řeky Labe“ autorky Petry Braunové a ilustrá-
torky Barbory Brůnové. Cenu předá a křest pro-
vede spisovatelka Petra Braunová.

V úterý 10. března od 18.30 hod. přijďte pobe-
sedovat se spisovatelkou Petrou Braunovou 
nad její knihou Tajemství rodu. Z rekonstrukcí 
životních příběhů vysvitnou často překvapivé 
souvislosti a odhalení. Příběhy jednotlivců velmi 
působivě dokreslují chod „velkých“ dějin. 
Ve čtvrtek 19. března od 18.30 hod. se koná 
v rámci Národního týdne trénování paměti – 
vyhlášeného Českou společností pro trénování 
paměti a mozkový jogging v rámci celosvěto-
vé akce „Týden uvědomění si mozku“ (Brain 
Awareness Week) – přednáška Trénování pa-

měti, péče o paměť v každém věku. Od Renáty 
Nentvichové Novotné se dozvíte, co je to paměť 
a jak ji trénovat. 
Hravé odpoledne s Andersenem se uskuteč-
ní v knihovně v pátek 27. března. Od 13.00 do 
17.00 hod. bude knihovnice číst pohádky Bože-
ny Němcové, můžete si prohlédnout vystavené 
knihy této autorky a zajímavosti z doby jejího 
života, pro zájemce budou připravené úkoly, 
kvízy, omalovánky.
Středa 1. dubna od 17.00 hod. patří čtenářskému 
klubu pro dospělé. Již popáté Čaj o páté s kni-
hou… Prosíme přihlásit se předem! Přihlásit se mů-
žete osobně v knihovně nebo na kontaktech výše.
Od 1. do 30. dubna si můžete ve výpůjčních ho-
dinách knihovny prohlédnout výstavu fotografií 
studentů Střední odborné školy Čelákovice, 
s. r. o., z poznávacího zájezdu do Francie, kte-
rý se konal na konci září 2019. Cílem zájezdu 
bylo objevování cizí země, její historie, kultury 
a všedního života Francouzů.

Naděžda Picková, ředitelka

Ze života domácích  
mazlíčků

Galerie v altánu – Vašátkova č. p. 818, Čelákovi-
ce – zve milovníky koček a pejsků na výstavu fo-
tografií mazlíčků a vyprávění o jejich povaze. Vý-
stava probíhá od 3. března do 4. dubna a v jejím 
rámci se uskuteční např. foto konkurz na téma 
„Nejlegračnější mazlíček“ – výherci dostanou 
odměnu, povídaní o chovatelských potřebách, 
povídaní o běžných nemocech domácích zvířat, 
čipování psů – ve spolupráci s veterinární ordi-
nací, povídání o opuštěných zvířatech – ve spo-
lupráci s Psím útulkem Lysá nad Labem.
Na vernisáž v pátek 6. března od 16.00 hod. jsou 
zváni všichni milovníci zvířat i se svými mazlíčky.

Irina Füzéková

Grej a Silky. Foto: Anna Sokolová

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

Hledáme kolegu na pozici
PRACOVNÍK EXPEDICE – SKLADNÍK

Popis pozice:
• zajímavá práce ve skladu, obsluha VZV;
• finální expedice zboží (nakládka, kontrola);
• příjem zboží na sklad (vykládka, kontrola);
• inventury obalového materiálu a zboží;
• správa svěřeného úseku;
• kontrola kvality (řešení reklamací).

Požadujeme:
• časovou flexibilitu;
• morální bezúhonnost;
• samostatnost, pečlivost a spolehlivost;
• průkaz VZV (případně pomůžeme s jeho získáním);
• potravinářský průkaz výhodou;
• 2 směnný provoz / víkendový provoz;
• základní znalosti práce s PC – MS OFFICE.

Nabízíme:
• zajímavou práci při expedici zboží;
• práci v přátelském kolektivu;
•  zázemí prosperující společnosti pěstující zeleninu;
• odpovídající platové ohodnocení;
• příspěvek na stravování;
• možnost ubytování.

Místo výkonu práce: Zálezlice, Mochov
Nástup: dle dohody, možný ihned
Kontakt: HANKA MOCHOV, s. r. o., Veronika Bitalo-
vá, e-mail: bitalova@mrkev.com, tel.: 604 366 668

Asistent/ka vedení správy  
nemovitostí

Práce s PC, SŠ/VŠ, organizační 
schopnosti, samostatnost,  

komunikace s nájemníky a právním 
oddělením 

Pracoviště Praha 9 – Horní  
Počernice

e-mail: info@pragorent.cz,
tel.: 731 545 795

Petra Braunová. Foto: soukromý archiv

V sobotu 8. února byla slavnostní vernisáží zahájena 
výstava Českého rybářského svazu místní organizace 
Čelákovice k oslavě jejího 100. výročí. Přístupná je do 
neděle 8. března v čelákovickém Městském muzeum. 
Foto: -dv-
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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

Trvalky v přírodní jedlé zahradě, úterý 10. 3., 
18.30 hod., Jurta, přednáška Petry Vodenkové 
o jedlých trvalkách v přírodní zahradě. Před-
staví nám vyzkoušené jedlé a léčivé trvalky, 
jež mohou být náhradou nebo doplňkem lis-
tové zeleniny.

Bubnování s Filipem, středa 11. a 18. 3., 
19.00–20.00 hod., Jurta, přijďte si společně 
zabubnovat, pocítit rytmus a odreagovat se. 
Vhodné i pro úplné začátečníky. Budeme hrát 
rukama na bubny DJEMBE a paličkami na in-
diánské bubny. Vstup 150 Kč. Bližší info na 
tel.: 606 660 421.

Hatha jóga s lektorkou, čtvrtek 12. a 26. 3., 
10.00–11.00 hod., Jurta, vstupné 50 Kč, při-
hlášení předem nutné, e-mail: routa.rosen-
krancova@seznam.cz.

Aby záda nebolela, úterý 17. a 31. 3., 18.30–
20.00 hod., Jurta, pravidelná otevřená skupina 
na téma „Zdravý životní styl“, vedená fyziotera-
peutkou Martinou Pěchníkovou. Vstup 50 Kč, 
nutná rezervace předem na tel.: 606 660 421.

Rodinné bubnování, středa 18. 3., 10.00–
11.00 hod., Jurta, pravidelná otevřená skupina 
pro rodiny i jednotlivce, vedená Janou Vach-
kovou. Vstup 50 Kč/rodina, rezervace předem 
není nutná. Bližší info na tel.: 606 660 421.

Relax pro ženy, čtvrtek 19. 3., 10.00–11.00 
hod., Jurta, výroba domácího tofu, vstupné 
50 Kč, přihlášení předem nutné, e-mail: routa.
rosenkrancova@seznam.cz.

Noc s Andersenem aneb Přespávání v Ma-
teřském centru, pátek 20. 3., cena 200 Kč 
vč. večeře (pizza) a snídaně, info a přihlášky 
Monika Žatečková, tel.: 728 660 493.

Klub náhradních rodin: seminář finanční 
gramotnost u dětí a jak ji rozvíjet v pěstoun-
ské rodině, sobota 21. 3., 10.00–16.00 hod., 
Routa, lektor Vladimír Šik, pro předem přihlá-
šené pěstouny a zájemce o náhradní rodinnou 
péči, kontakt: Lenka Slováková, tel.: 603 538 
763, e-mail: slovakova.routa@seznam.cz.

Homeopatie, úterý 24. 3., 18.30 hod., Jurta. 
Co je homeopatický lék? Co je možné pomo-
cí homeopatie léčit a pro koho je homeopatie 
vhodná? Na tyto otázky vám odpoví Lucie Ko-
šařová, která se při své mnohaleté lékárenské 
praxi zabývá i alternativními způsoby léčby, 
jako je homeopatie nebo fytoterapie. Vstup 
zdarma, rezervace předem není nutná.

Dětský bazárek, 27.–28. 3., Mateřské centrum, 
příjem věcí ve čtvrtek 26. 3., 17.00 hod., tradič-
ní bazárek proběhne v pátek 27. 3., 9.00–18.00 
hod. a v sobotu 28. 3., 9.00–12.00 hod., info: 
Jitka Fořtová, e-mail: jitka.fortova@gmail.com.

Vzdělávací aktivity projektu ReStartuj 
kariéru s ROUTOU
Chystáte se po rodičovské dovolené do (staro)
nové práce a potřebujete se připravit? Nedaří se 
vám najít zaměstnání? Chcete změnit místo nebo 
získat nové dovednosti pro upevnění své stávající 
pozice? Využijte naše aktivity: Restart klub – pro 
úspěšný návrat do zaměstnání či nový start po 
MD/RD; Manažerská akademie pro ženy – roz-
voj manažerských dovedností a podpora žen ve 
vedoucích pozicích; praktické kurzy firemní ang-
ličtiny a moderní počítačové kurzy, právní pora-
denství aj. Hlídání dětí zajištěno. Denní, víkendo-
vé i večerní kurzy. Aktivity projektu jsou zdarma, 
určené pro rodiče dětí do 15 let (na MD/RD či 
v zaměstnání), osoby pečující, nezaměstnané. 
Zajistěte si svou účast již nyní, kapacita projektu 
je omezena. Přihlášky a info: Markéta Javorská, 
tel.: 608 723 465, e-mail: restart.routa@gmail.
com, www.restartujkarieru.cz.

Podpora rodinám  
v obtížné situaci

Rodinné centrum Routa, z. s., nabízí vedle svých 
stálých aktivit (přípravné kurzy či kurzy plavání, an-
gličtiny, němčiny apod.), také sociálně aktivizační 
službu pro rodiny s dětmi. V rámci této služby po-
skytuje pomoc od roku 2016 rodinám z Čeláko-
vic a okolí, které se ocitly v obtížné životní situaci, 
např. konflikty v rodině, selhávání výchovného 
působení, rozpad rodiny, ztráta bydlení, špatná 
finanční situace, návrat dětí do vlastní péče apod.
V minulém roce se konkrétně podařilo nalézt byd-
lení po vyhoření domu uspořádáním veřejné sbír-
ky, navrácení dětí do péče matky z ústavní péče, 
podpořit matku s handicapovaným dítětem při sta-
bilizaci situace – získání finanční podpory od na-
dace Dobrý anděl, umístění dítěte do běžné školky 
se zapojením asistenta, zvládnutí manželské krize 
a udržení dětí v rodině, pomoc s rodinným rozpoč-
tem rodiny a vyřízením oddlužení a zajištění finanč-
ní podpory rodinám s dětmi na volnočasové akti-
vity, pomůcky do školy, obědy pro děti či tábory.
Služba je financována z dotace Středočeského 
kraje, měst Brandýs nad Labem – Stará Bole-
slav, Čelákovice a Lysá nad Labem. Tato služ-
ba byla také zapojena do projektů od MPSV 
a nadace J&T. Finanční a materiální podporu 
zajišťoval v roce 2019 i Dobročinný obchůdek, 
individuální dárci a sponzoři.
Od ledna 2020 nabízí služba nově klub a terénní 
práci pro děti a mládež v rámci projektu PLEJS 
ve spolupráci s městem Brandýs nad Labem 
– Stará Boleslav. Více informací lze nalézt na 
www.rc-routa.cz.

Lenka Horváthová, vedoucí SAS Routa

houbařské okénko

Outkovka pestrá
Doba, kdy píšeme tento článek, tj. polovina 
února, je tradičně to nejméně houbařské obdo-
bí v roce. Po pozdně podzimních houbách je již 

definitivně veta a jarní jsou zatím v nedohled-
nu. Přesto lze vyrazit do lesa a nepřijít přitom 
s prázdnou. Celý rok totiž rostou chorošovité 
houby. Jednou ze skupin chorošovitých hub 
jsou outkovky, jejichž nejhojnějším zástupcem 
je outkovka pestrá, která je hlavním tématem 
tohoto článku.
Outkovka pestrá vytváří kloboukaté plodnice 
bez třeně. Klobouky srůstají vedle sebe a pa-
trovitě nad sebou a vytváří často bohaté trsy. 
Klobouk je obvykle vějířovitý, 2–8 cm široký, 
v mládí masitější s výrazným zvlněným bílým 
okrajem, v dospělosti tenký, na svrchní straně 
velmi pestře pásovaný – hnědě, žlutě, okrově, 
rezavě, modrošedě, šedočerně – vybarvení je 
velmi proměnlivé – záleží na konkrétních pod-
mínkách, ve kterých roste. 
Roste celoročně na pařezech a odumřelých 
kmenech či větvích listnáčů (buk, dub, bříza, 
habr), ale nevyhýbá se ani smrkům. Nalézt ji mů-
žeme i mimo les v městské zástavbě, v parcích 
a zahradách. Je zaměnitelná za jiné druhy out-
kovek – nejvíce za outkovku pásovanou a chlu-
patou. Dále za některé druhy pevníků a také za 
velmi hojnou šedopórku osmahlou.
Outkovka pestrá je nejedlá, ale má léčivé účin-
ky. Obsahuje látky s protirakovinovými a pro-
tivirovými účinky. Je využívána jako velmi vý-
znamná součást podpůrné terapie nádorových 
onemocnění v Číně a Japonsku. V zemích EU 
však nikoliv – je to dáno rozdílným pojetím far-
maceutické legislativy. V tradiční čínské medicí-
ně je používaná již od dob starověku pod ná-
zvem „Yunzhi“, tj. „nebeská tráva“.
Pro domácí využití je pochopitelně sběr možný 
i u nás. Je jenom třeba dbát na to, aby plodni-
ce byly zdravé a v dobrém stavu. Jediná barva, 
která u zdravých plodnic vždy chybí, je zelená. 
Přesto bývá často na plodnicích přítomna, což 
je způsobeno napadením plodnic zelenou řa-
sou. Takto napadené plodnice již nelze ke sběru 
doporučit. Nasušené a namleté plodnice se pak 
užívají především ve formě vývarů/výluhů. Lze 
připravit i alkoholický výluh za studena – out-
kovka dodá alkoholu příjemnou jemně houbo-
vou příchuť. Někteří houbaři pak plodnice out-
kovky pestré používají jako žvýkačku.

Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek,  
Spolek houbařů Čelákovice

Outkovka pestrá, 2017. Foto: Miroslav Rudolf

Outkovka pestrá – mladá plodnice, 2017. Foto: Miro-
slav Rudolf
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ples Jednotky sboru dobrovolných hasičů Čelá-
kovice. Děkujeme.

Monika Šturmová

Valná hromada
V pátek 24. ledna proběhla v prostorách hasič-
ské zbrojnice volební valná hromada našeho 
sboru. Po úvodním slovu a přivítání všech pří-
tomných jednatelkou sboru Martinou Tomeč-
kovou následovala volba návrhové a volební 
komise. Po těchto volbách se slova ujal starosta 
sboru Miloš Fridrich a seznámil přítomné s po-
drobnou zprávou o činnosti našeho sboru za 
rok 2019, v níž vyzdvihl úspěšnou spolupráci 
s městem nejen za uplynulé období. Na zprávu 
o činnosti navazovala zpráva výjezdové jednot-
ky, kterou si připravil velitel sboru Jiří Hanzl. 
Následně bylo slovo předáno Stanislavě Šťast-
né, která obeznámila valnou hromadu s hospo-
dařením sboru za uplynulý rok. Jako poslední 
vystoupily se zprávou vedoucí mládeže Markéta 
Vaněk Hanzlová a Lucie Nims.
Po zprávách následoval návrh plánu činnosti 
sboru na rok 2020 a posléze asi nejdůležitěj-
ší část, a tou byly volby. Volby výboru Sboru, 
revizora a revizní rady, byly vedeny Tomášem 
Judasem. Všichni navržení členové byli valnou 
hromadou jednohlasně zvoleni a vedení Sboru 
se oproti minulému období téměř nezměnilo.
Následovalo předání ocenění členům Sboru, při 
němž byla Miloši Fridrichovi a Stanislavě Šťastné 
předána stužka za 60 let věrnosti u hasičů. Po 
ocenění členů byla otevřena diskuze pro hosty 
a členy sboru. V diskusi vystoupili hosté se zdra-
vicemi, které kvitovaly nejen činnost našeho sbo-
ru. Závěrečné slovo v diskuzi si převzal starosta 
našeho města Josef Pátek a poděkoval sboru za 
spolupráci a připravenost výjezdové jednotky, do 
které přibylo na sklonku loňského roku nové vý-
jezdové vozidlo SCANIA CAS20-S2Z a nahradilo 
již dosluhující babičku LIAZ CAS25K.
Jako poslední na programu bylo usnesení této 
valné hromady, závěr a volná zábava.

Martina Tomečková

Bouře Sabina

Na základě výstrahy na extrémní nebezpečí 
nezanedbala naše výjezdová jednotka svou 
přípravu a i přes pravidelnou kontrolu provedla 
v sobotu odpoledne mimořádné doplnění a pro-
točení pil, rozbrusů a hasičské techniky. Po té-
měř klidné neděli přišli první poryvy větru v noci 
na pondělí, a tak na sebe nenechal první výjezd 
dlouho čekat. Těsně před šestou hodinou ranní 
byla jednotka povolána ke strženému plechu na 
střeše rodinného domu v Polské ulici, kde jsme 
se ve spolupráci s HZS Stará Boleslav snažili 
upevnit plechy zpět téměř dvě hodiny. Zpět na 
základnu ale naše jednotka nedojela, byla sta-
žena do Sedlčánek na padlý strom přes cestu 
v chatové oblasti u Labe.

Po svém návratu na základnu jednotka nabírala 
síly, aby mohla po dalších poryvech větru dále 
pokračovat ve své práci během celého odpole-
dne, kde převážně zasahovala u popadaných 
či vyvrácených stromů, strženého živého plotu 
v Routě či převráceného kontejneru na textil 
do pozdních odpoledních, až téměř večerních 
hodin. Krátce před 21. hodinou jsme ukončili 
pohotovost a vrátili se domů ke svým rodinám. 
Náš návrat však netrval dlouho, už ve 21.15 hod. 
jsme opět vyjížděli na vyvrácený téměř 15metro-
vý smrk, který hrozil pádem a ohrožoval rodinný 
dům v Polské ulici. Zde jsme mohli nasadit i díky 
příznivému počasí výškovou techniku a strom 
postupně očistili od větví a nakonec pokáceli.
Naše jednotka se vrátila na základnu před půl-
nocí, po úklidu a očištění materiálu jsme se před 
jednou hodinou ranní rozloučili a šli konečně 
spát. Spánek nebyl dlouhý, už v 5 hodin ráno 
byla jednotka přivolána k pomoci na hořící skla-
dové haly do Úval, kde jsme strávili více než 
4 hodiny. V odpoledních hodinách nás potrápily 
přeháňky a opět vítr, znovu jsme vyjížděli na vy-
vrácený strom v ulici Stankovského, který ohro-
žoval chodce procházející na blízkém chodníku. 
Strom jsme bezpečně porazilii, ve spolupráci 
s Městskou policií ohraničili místo pádu stromu 
a vrátili se na základnu. Toto byl poslední výjezd 
spojený s bouří Sabina, která prověřila schop-
nosti a připravenost výjezové jednotky.

Martina Tomečková

Povalený živý plot v Routě. Foto: Martina Tomečková

IV. Hasičský ples
Dne 18. ledna proběhl v pořadí již IV. Hasičský 
ples Jednotky sboru dobrovolných hasičů Če-
lákovice. Stejně jako v minulých letech, i tento 
ples pomáhal. Tentokrát desetiletému chlapci 
Davídkovi, který onemocněl závažnou nemocí, 
a tou je leukémie.

Ples si za krátkou dobu získal své jméno a díky 
tomu byl během 14 dnů plně vyprodán. Jako kaž- 
dý rok nám hrály kapely Dekameron band a Fe-
feron. V letošním roce kulturní vložku obstarala 
děvčata ze Sportovní akademie Vlaďky Barešové 
s ukázkou komerčního a sportovního aerobiku 
a Tomáš Zedek se svou adrenalinovou ukázkou 
biketrialu, při které některým, obzvláště dobro-
volníkům, chvílemi tuhla krev. V průběhu večera 
došlo k předání finanční pomoci tatínkovi Davíd-
ka, a to nádherných 44 949 Kč.
Protože je Dáda malý baskeťák, byl předán i dá-
rek, a to basketbalový dres z české reprezenta-
ce a dres týmu Nymburk, který věnoval a předal 
Vladimír Špička. 
Dovolte mi touto cestou poděkovat všem dár-
cům, sponzorům, návštěvníkům plesu, členům 
sboru a naší moderátorce, díky kterým jsme 
mohli vybrat tuto sumu. Je to pro nás obrov-
ská výzva a hnací motor do dalších let, protože 
víme, že pomáhat se vyplácí. 
Chcete-li být i vy součástí našeho plesu a chce-
te s námi pomáhat, zapište si termín 23. leden 
2021, kdy se uskuteční v pořadí již V. Hasičský 

hasiči – JSDH Čelákovice 

Předání šeku. Foto: Robert Brajer

Hasiči před svým adventním stánkem. Foto: archiv JSDH Čelákovice
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V letošním, pro nás slavnostním roce, si můžete vyzkoušet úkoly, kvízy, testy, které připravují kni-
hovnice pro žáky ZŠ. V tomto čísle se budeme věnovat knize. Tyto úkoly luštili žáci 2. stupně ZŠ.
Správné odpovědi se dozvíte v příštím čísle Zpravodaje města Čelákovic.
Odpovědi z minulého čísla: Pták Ohnivák a liška Ryška; 3 zlaté vlasy děda Vševěda; Hrnečku, vař!; 
Zlatovláska; Sněhurka; Dlouhý, Široký a Bystrozraký.

Naděžda Picková, ředitelka

OSMISMĚRKA

Vyškrtejte tučně vyznačená slova v osmisměrce:
Tiráž (údaje o publikaci na jejím konci) 
Vakát (záměrně nepotištěná stránka)

Ze zbylých písmen doplň citát římského válečníka a filosofa.
Plinius: Žádná   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Přetahovačka „Vynálezce knihtisku“
Knihy se staly dostupnější díky vynálezu knihtisku. Jméno vynálezce knihtisku se dozvíte z přeta-
hovačky. Písmena z horního řádku přetáhnete pomocí čáry pod písmenkem a pod obrázkem do 
spodního řádku:

Johannes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(1397/1400, Mohuč – 3. února 1468, Mohuč)
Vynalezl knihtisk v polovině 15. století.

Záložka přebalu (č. 1)
Předsádka (č. 2)
Patitul (č. 3)
Frontispis (č. 4)
Titulní list (č. 5)
Záhlaví (č. 6)

Knižní blok (č. 7)
Ořízka (č. 8)
Vypálená drážka (č. 9)
Kapitálek (č. 10)
Knižní hřbet (č. 11)

Zdroj: archiv knihovny

A K Ž Á R D Á N E L Á P Y V

K A N K F R O N T I S P I S

A K N I Ž N Í H Ř B E T N Í

P Z I H Ž A N E N Í T A P V

I Í K Š T N P A T N Á A A A

T Ř T S I L Í N L U T I T L

Á O B Y R N E B O B S A I H

L H O T Á K A V L V A L T Á

E A N Ě Ž C O D O O B R U Z

K É H P Ř E D S Á D K A L O

Z Á L O Ž K A P Ř E B A L U

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

mateřská škola
Přístavní 333, Čelákovice
tel.: 326 994 165
e-mail: info@mspristavni.cz
http://www.mspristavni.cz

Den otevřených dveří 
a zápis do MŠ

Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, 
p. o., vydává žádosti o přijetí dítěte k před-
školnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 
do MŠ v týdnu od 6. do 10. dubna, 8.00–16.30 
hod., v hospodářském pavilonu školy.
Řádně vyplněné žádosti, potvrzené dětským lé-
kařem, se osobně odevzdávají ve dnech zápisu:
4. a 5. května, 8.00–16.00 hod., přímo ředitelce 
školy.

Den otevřených dveří v MŠ v Rumunské ulici se 
uskuteční 16. dubna, 16.00–18.00 hod. V areálu 
si můžete prohlédnout fotografie mateřské školy 
od jejího otevření v roce 1975 až po současnost. 
Malí návštěvníci obdrží drobné dárečky. Těšíme 
se na vás!
Podrobnější informace k zápisu naleznete na 
webových stránkách školy.

Dagmar Horáčková, ředitelka

Foto: archiv MŠ

Den otevřených dveří 
a zápis do MŠ

Oznamujeme, že žádost k zápisu do Mateřské 
školy Čelákovice, Přístavní 333, p. o., je možné 
si vyzvednout od pondělí 6. do čtvrtka 9. dubna 
v době od 8.00 do 10.00 a od 14.00 do 16.00 
hod. na obou pracovištích.
V hlavní budově v ulici Přístavní č. p. 333 a sou-
časně i na detašovaném pracovišti Sluníčko 
v ulici J. A. Komenského č. p. 2071. V této době 
je dána možnost prohlídky školy v obou budo-
vách.
Vyplněná žádost se přijímá ve dnech zápisu 
4. a 5. května v hlavní budově v Přístavní ulici.

Jaroslava Dušková, ředitelka



22 / zpravodaj města čelákovic

školství

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

Den otevřených dveří
Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 
1586, p. o., pořádá 31. března v době od 15.00 
do 17.00 hod. Den otevřených dveří s výstavou 
a tvořivým setkáním s ilustrátorkou Vendulou 
Hegerovou. Komunitně-osvětové setkání bude 
zaměřeno na rozvoj čtenářské pregramotnosti, 
rozvoj kulturního povědomí a práci s knihou. 
Děti se seznámí s autorskými ilustracemi, prací 
s textem, budou moci skládat puzzle, dřevěné 
kostičky, vybarvovat omalovánky.
Budete mít možnost prohlédnout si mateřskou 
školu, děti si pohrají a můžete si i vyzvednout 
přihlášku k zápisu. Ve třídách a na terasách bu-
dou pro děti připraveny různé hrací prvky. Po 
celé MŠ budou prezentovány výtvarné práce 
dětí. Přijďte se podívat, něco si vytvořit a spo-
lečně si pohrát.

Hana Henyšová, ředitelka

Zápis do MŠ
Formuláře k zápisu si vyzvedněte od 6. do 
9. dubna od 7.00 do 8.30 hod. u hospodářky 
MŠ v pavilonu C, od 14.30 do 16.30 hod. ve tří-
dě A 3 v pavilonu A.
Termín zápisu do Mateřské školy Čelákovice, 
J. A. Komenského 1586, p. o. – 4. a 5. května 
od 8.00 do 16.00 hod.
Bližší informace k průběhu zápisu naleznete 
na webových stránkách: www.msjak.cz a jsou 
vyvěšeny v informačních tabulích u mateřské 
školy.
Všem přeji, aby se vám v MŠ líbilo.

Hana Henyšová, ředitelka

Masopustní veselí
Kořeny masopustu v Čechách sahají do 13. sto-
letí, tedy do dob středověku. První zmínky o bu-
jarých oslavách, hodování a užívání masek však 
pochází již z dávné antiky.
Ve středu 12. února jsme s dětmi ze školky 
uspořádali Masopustní průvod městem. Řádně 
jsme se vyzdobili maskami, kostýmy a cestu 

Masopustní průvod Mateřské školy Čelákovice, J. A. 
Komenského 1586. Foto: archiv školy

jsme si zpestřili hrou na různé hudební nástro-
je. Za všeobecného veselí a podpory přihlížejí-
cích maminek jsme došli až k radnici, kde nám 
bylo panem tajemníkem Přenosilem slavnostně 
předáno Masopustní právo. To nás po celý den 
opravňovalo k bujarému veselí a hodování. Ve 
školce jsme se za odměnu posílili sladkým ko-
láčkem. 
Děkuji učitelkám z naší školky, že připravují 
a pořádají akce, které jsou pro děti zpestřením 
dne. Všechny fotky z masopustu a ostatních 
akcí školky si můžete prohlédnout na našich 
webových stránkách.

Hana Henyšová, ředitelka

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

základní škola
Kostelní 457, Čelákovice
tel.: 326 990 211
e-mail: skola@kamenka-celakovice.cz
http://www.kamenka-celakovice.cz

Zápis do 1. tříd
Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro škol-
ní rok 2020/2021 proběhne ve čtvrtek 2. dubna 
od 13.00 do 17.00 hod. a v pátek 3. dubna od 
13.00 do 16.00 hod. v prostorách Základní školy 
Čelákovice, Kostelní 457, p. o. (ZŠ Kamenka).
K zápisu se dostaví spolu s dítětem zákonný zá-
stupce, který se prokáže občanským průkazem 
a rodným listem dítěte. V případě žádosti o od-
klad povinné školní docházky je možné již při-
nést doporučení z pedagogicko-psychologické 
poradny a také od vašeho dětského lékaře. 
Podrobnější informace k zápisu do 1. třídy na-
leznete na www.kamenka-celakovice.cz.
Na vás i budoucí prvňáčky se těší pedagogové 
z Kamenky.

Jiří Kyliánek, ředitel školy

Zápis do 1. tříd
Zápis do 1. třídy na školní rok 2020/2021 se 
bude na naší škole konat ve čtvrtek 2. dubna, 
13.00–17.00 hod., a v pátek 3. dubna, 13.00–
16.00 hod. Dodatečný zápis pak 22. dubna, 
14.00–15.00 hod.
Pokud uvažujete pro své dítě o odkladu školní 
docházky, prosíme, vyřiďte si doporučení z pe-
dagogicko-psychologické poradny a od dět-
ského lékaře nebo klinického psychologa včas 
a přineste je s sebou už k zápisu.
Zápis se týká dětí narozených 1. září 2013 až 
31. srpna 2014, a to i v případě žádosti o od-
klad. Dle školní zralosti děti nastoupí do školy, 
nebo jejich zákonní zástupci požádají o odklad 
školní docházky.
Děti narozené v období od 1. září do 31. prosin-
ce 2014 mohou nastoupit do školy jen s dopo-
ručením pedagogicko-psychologické poradny.
Žádost o přijetí musí podat i zákonní zástupci 

dítěte, kterému byl v loňském roce povolen od-
klad školní docházky.
Podrobnější informace naleznete na stránkách 
naší školy www.zscelakovice.cz nebo na face-
booku.

Alena Pechalová, ředitelka

Střípky z naší školy
ULICE PLNÁ KOUZEL
Vydat se do Prahy do divadla je vždycky velký 
zážitek. Den bez učení, jízda vlakem, procházka 
rušným velkoměstem, někdy i možnost rozcho-
du a koupit si něco dobrého… A samozřejmě 
divadlo. To, které žáci 4. ročníků naposledy 
navštívili, připravilo všem velkou podívanou 
a krásný zážitek. Myslíme tím představení Ulice 
plná kouzel v Divadle Metro. Díky paní učitelce, 
která sem nejela poprvé a věděla, které řady 
jsou v černém divadle nejlepší, jsme měli mož-
nost stát se součástí představení a užít si sami 
chvíli na prknech, co znamenají svět. Interaktivní 
představení vtáhlo do děje všechny, herci nám 
ukázali i princip černého divadla, sami jsme si 
mohli vyzkoušet, jak obtížná taková práce je 
a jakých efektů dokáží herci – a pod jejich vede-
ním vlastně i my – dosáhnout. 
Naše nadšení nakazilo i děti z jiných tříd, takže 
do černého divadla se v dubnu chystají třetí tří-
dy. Těšíme se na další zajímavá divadlení před-
stavení, která s paní učitelkou navštívíme. 

ZKUS TO A UVIDÍŠ
Paní učitelka Andrea Pánková se zapojila do 
zajímavého projektu. Více se o něm dozvíte na 
stránkách zkusto.eu. V kostce se ale jedná o to, 
že si přihlášení studenti středních škol – v na-
šem případě čelákovického nebo brandýského 
gymnázia – zvolí z nabízených profesí tu, kte-
rá je oslovuje, je jim blízká a případně by se jí 
v budoucnu chtěli zabývat. A tu si pak mohou 
pod vedením zkušených odborníků vyzkou-
šet. Projekt je založen na mottu, že málokdo je 
v životě šťastný, pokud má nezajímavou práci 
a nevěnuje se činnostem, které odpovídají jeho 
osobnostnímu typu, nezvolí si prostě správné 
zaměstnání. Zapojení studenti měli šanci vybrat 
si z několika nabízených profesí a jednou z nich 
byl i učitel základní školy. A právě tady přichází 
úloha paní Pánkové, učitelky 1. tříd. Na peda-

gogickou praxi k ní přišlo 6 studentů, 2 chlapci 
a 4 dívky. Vyzkoušeli si učit všechny předměty, 
řízenou práci s dětmi, skupinové i individuální 
práci. Vyučování probíhalo formou sdíleného 
učitele – za učivo a jeho probrání ručila učitelka, 
stejně tak za bezpečnost dětí i žáků.

Zkus to a uvidíš. Foto: archiv školy
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Reakce zúčastněných potenciálních učitelů byly 
velmi i milé, a pokud si opravdu zvolí peda-
gogický směr, je pravděpodobné, že by mohli 
u učitelství zůstat. Tím by jistě nejlépe naplnili 
smysl celého projektu, nestudovat to, co nebu-
du dělat a v čem bych nebyl šťastný, ale věno-
vat se práci, která mě naplňuje.

BADATELÉ A BUDOUCÍ STUDENTI
Díky iniciativě a kreativitě paní učitelky Ond-
rouškové na škole pracuje badatelský krou-
žek, a to pro děti napříč věkovým spektrem. 
Společně bádají žáci 4., 5. a 6. ročníku, celkem 
15 nadšených výzkumníků, a věřte, že vytvořit 
zajímavou náplň jednotlivých setkání je někdy 
oříšek. Paní učitelka je ale nadšená mladá žena 
a dětem připravuje zajímavosti, jako např. ná-
vštěvu čističky odpadních vod u nás v Čelá-
kovicích, společně s dětmi filtruje vodu z Če-
lákovického potoka a ověřuje kvalitu použitých 
filtrů, společně navštívili místní elektrárnu na 
zdymadlech a dozvěděli se spoustu poutavého 
i o migrujících rybách a jejich ochraně, učí se 
animovat, v praxi dokazují Archimédův zákon, 
zkoumají kosti člověka a poznávají množství 
dalších zvláštností a zajímavostí. Své projekty, 
zážitky a plány celé škole zprostředkovávají na 
vlastní nástěnce a z počtu dětí v kroužku, který 
je již hraniční, je vidět, že zájem o bádání je na 
naší škole velký.

gymnázium
J. A. Komenského 414, Čelákovice
tel.: 326 929 011
e-mail: info@gcelakovice.cz
http://www.gcelakovice.cz

První půlrok nové éry
Dne 30. ledna se rozdalo žákům Gymnázia Če-
lákovice pololetní vysvědčení. A my můžeme 
krátkým ohlédnutím první půlrok nové éry gym-

názia zhodnotit. Díky pohodové atmosféře jsme 
úspěšně prožili oslavy 25. výročí vzniku školy, 
Imatrikulaci nových studentů, Adventní setkání, 
Dny otevřených dveří či Přijímačky nanečisto.
Odehrála se školní kola olympiád v matematice, 
jazycích nebo fyzice. Naše gymnázium pořádalo 
okresní kola olympiád pro nejúspěšnější řešite-
le školních soutěží. Žáci nižšího cyklu byli velmi 
úspěšní i v krajském přeboru v šachu. Studenti 
tercie a kvarty navštívili vzdělávací interaktivní 
programy na různá témata z oblasti českého ja-
zyka v Městské knihovně. Celý program byl stu-
denty hodnocen jako velmi zajímavý a přínosný.
Ve spolupráci s Kateřinou Žemličkovou se 
gymnázium účastní projektu stáží, který by měl 
pomoci studentům maturitních ročníků při roz-
hodování o dalším studiu na vysokých školách. 
Studenti měli možnost navštívit různé subjekty 
a pozorovat a účastnit se práce lékařů, pedago-
gů, zubařů, makléřů na burze apod. 
V průběhu února nás navštívili studenti z růz-
ných zemí světa v rámci projektu Edison. 
Všechny třídy s účastníky podnikly několik vý-
letů a setkání, při nichž se navzájem seznámili 
s kulturou, zvyky a národní kuchyní zemí jako 
Čína, Mexiko, Gruzie aj. 
V dubnu nás čekají přijímací zkoušky na 8leté 
i 4leté gymnázium. Na všechny uchazeče se 
velmi těšíme.

Lucie Muzikářová

Stejně tak i o přípravu na přijímací zkoušky, na 
kterou jsou otevřeny dva kroužky pro žáky 9. roč-
níků. Jeden na češtinu a jeden na matematiku. 
Paní Ondroušková a paní Svobodová systema-
ticky připravují žáky na úskalí přijímacích zkou-
šek na střední školy a trpělivě v dětech mobilizují 
zapomenuté vědomosti tak, aby byli naši žáci 
při zkouškách co nejúspěšnější a vstup do další 
etapy svého života zvládli bez zbytečného stresu. 
Také o tyto kroužky je mimořádný zájem. Jejich 
nasazení ocení jistě nejen samotní žáci, ale i jejich 
rodiče. 
Přejeme všem badatelům otevření nových ob-
zorů a budoucím studentům snadný přechod na 
střední školu.  učitelé a žáci

florbal

Orka drží první příčku
Dvě kola před koncem základní části Národní 
ligy drží Orka stále první příčku tabulky. I přes 
zaváhání v zápase s Panthers vede právě před 
pražským klubem o dva body, a má nejlepší vý-
chozí pozici do blížícího se play-off.
ORKA–T.B.C LUCERN KRÁLŮV DVŮR 10:5
V sestavě Orky se po hostování ve Spartě 
znovu objevil Jakub Čáp a hned se dvakrát 
střelecky prosadil. Orka se v první třetině 
ujala vedení 3:1. Ve druhé části se podařilo 
hostům vyrovnat, do konce třetiny ale znovu 
dvoubrankové vedení Orce zařídili Novotný 
s Doutnáčem. Rozhodující nástup jsme měli 
ve třetí třetině, když jsme šňůrou pěti branek 
utkání jasně ovládli. Hosté v samotném závě-
ru stav již jen korigovali.
FC BUČIS TEAM–ORKA 4:5 p
Po dvou třetinách domácí vedli již 3:1, Orka ale 
zlepšeným výkonem dokázala utkání vyrovnat 
a vynutila si tak prodloužení. V něm ve druhé 
minutě rozhodl o naší výhře svým druhým gó-
lem Petr Němeček a zajistil nám tak do tabulky 
dva body.
ORKA–FAT PIPE TRAVERZA MUKAŘOV 8:6
Proti tradičnímu silnému soupeři se nám velmi 
vydařila první třetina, ve které se nám podaři-
lo skórovat hned čtyřikrát, zatímco hosté se 
ani jednou neprosadili. Ve druhé části Traverza 
zabrala a dokázala snížit na rozdíl dvou bra-
nek, náš tým si ale již vítězství zkušeně pohlídal 
a žádné drama nepřipustil. Orka si tak připsala 
důležité tři body v boji o co nejlepší umístění 
před play-off.
PANTHERS PRAHA–ORKA 8:7
V úvodu zápasu jsme se ujali vedení 2:0, domá-
cí ale do přestávky třemi brankami skóre otočili. 
Druhá část měla přesně opačný průběh, kdy Utkání mužů s Mukařovem. Foto: Šimon Zmátlo

Panthers odskočili o tři branky, ale Orka do pře-
stávky dokázala utkání vyrovnat. Rozhodovalo 
se tedy v poslední třetině, ve které byli o jednu 
branku nakonec lepší domácí.
ORKA–WIZARDS DDM PRAHA 9:5
Soupeřovi v zápase chybělo několik hráčů a na 
hře to bylo znát. Orka byla jasně lepší a šesti 

góly v první třetině dala průběhu utkání jasný 
ráz. V dalším průběhu již kvalita zápasu poně-
kud opadla, Orka si vítězství pohlídala a v pokli-
du si dokráčela pro další tři body. Po třech ka-
nadských bodech si v zápase připsali Němeček, 
Strnad a Čáp.

Martin Bajer
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Příprava SK Union  
v plném proudu

Mistrovské fotbalové soutěže začínají v první 
polovině března, ale příprava nabírá na intenzi-
tě. Dobré klimatické podmínky umožňují kvalitní 
tréninky v místních podmínkách. Trenér Unionu 
Radek Skuhravý tuto možnost využívá s kád-
rem, který nedoznal výrazných změn proti loň-
skému podzimu.

Aktivní kariéru v Unionu ukončil Jirka Homo-
la, který patří k nejvýznamnějším hráčům klu-
bu. S fotbalem začínal v Přerově nad Labem, 
prošel dorostem Slavie a v 16 letech poprvé 
nastoupil za dospělé Unionu proti Kralupám. 
V Unionu hrál do roku 1999, kdy přestoupil 
do ligového Jablonce. V roce 2003 přichází 
do Sparty, se kterou získal třikrát mistrovský 
titul. Po čtyřech sezonách odchází do turec-
kého Malatyasporu. Poté následují další kluby 
– Senica, Karviná, Tbilisi. Návrat do Jablonce 
a hra v nižších soutěžích. V létě 2018 se vrací 
do Unionu, za který celkem odehrál 184 zá-
pasů a vsítil 31 branek. Čas se nedá zasta-
vit, a tak se Jirka rozhodl pověsit kopačky na 
hřebík.
Jinak zatím nikdo neuvažuje o odchodu. Na 
zkoušku přišli Švorba a Helmich z Lysé nad 
Labem. Do začátku soutěže je dost času, a tak 
není vyloučen nějaký další „přírůstek“ do kádru.
Union sehrál dosud přípravná utkání:
SK LIBUŠ–SK UNION 5:3, branky: Vacek 2, 
Náhlovský.
Dva rozdílné poločasy. Union začal dobře a vedl 
již 3:1, po chybách domácí vyrovnali. Po pře-
stávce byly šance na obou stranách, ale využili 
je jen domácí.
SC XAVEROV–SK UNION 6:1, branka: Kade-
řábek.
Hodně nepovedené utkání, ve kterém Union na-
kupil až příliš mnoho chyb.
SK ÚVALY–SK UNION 5:2, branky: Matějka, 
Bílek.
Ani ve třetím utkání Union neuspěl. I když si 
vytvořil několik šancí, nedokázal je proměnit. 
Naopak, soupeř dokázal chyby v defenzivě po-
trestat.
Do konce přípravného období sehraje Union 
ještě tři utkání, a to proti Kunraticím (I. A třída), 
proti Kunicím (I. B třída) a generálku obstará 
derby proti Staré Boleslavi, které by se mohlo 
odehrát na trávě. 

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

Městský bazén
OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

po 6.15–7.30 – 19.00–21.30
út – – 17.15–21.30
 (17.15–19.15 pronájem 1x dráha)
st 6.15–7.30 14.00–15.00 19.00–21.30
 (19.00–20.00 pronájem 2x dráha)
čt – – –
pá 6.15–7.30 14.00–15.00 17.00–21.30
so – – 11.00–21.00

(9.00–11.00 senioři/ZTP)
ne – – 11.00–19.30

(9.00–11.00 senioři)

OTEVÍRACÍ DOBA O STÁTNÍCH 
SVÁTCÍCH

pá 10. 4. – 16.00–21.00
po 13. 4. – 16.00–21.00

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

Když ještě probíhala zimní příprava v pravé zimě. Mo-
mentka z roku 2008. Foto: archiv M. Šikla

Z pražských „S“  
do reprezentace

Na konci sezony 2016/2017 se radovali mlad-
ší žáci SK UNION Čelákovice se svými trenéry 
z titulu přeborníka Středočeského kraje a nejta-
lentovanější z nich uvízli brzy v hledáčku skautů 
pražských prvoligových klubů. Jakuba Lopatáře 
spolu s jeho dvojčetem Antonínem si vyhlédla 
Slavia, Adélu Skuhravou získala pro změnu Spar-
ta. Jejich fotbalový růst dál pokračoval i v mno-
hem kvalitnější konkurenci, ve které se neztratili, 
spíš naopak. Byli totiž nominovaní do obou nej-
mladších juniorských reprezentací! Adéla v dresu 
české „patnáctky“ sehrála v loňském roce dvě 
přípravná mezistátní utkání proti Německu, Kuba 
si odbyl premiéru nedávno při první akci výběru 
této věkové kategorie, kterou byl mezinárodní 
turnaj Pinatar Cup ve španělské Murcii, kde na-
stoupil proti Nizozemsku a domácímu Španěl-
sku. Vedl ho kouč Karel Havlíček, který v sezoně 
2000/2001 vydatně pomohl Unionu jako host 
z prvoligového Jablonce k historickému postupu 
z divize do České fotbalové ligy.

Václav Tichý

Adéla Skuhravá a Jakub Lopatář v reprezentačních 
dresech. Foto: archiv FAČR

spolek Patriot Čelákovice

Tradiční badmintonový 
souboj Čelákovice vs. 

Milovice
Badmintonový oddíl má za sebou první letošní 
turnaj dospělých. Již tradičně jde o derby Čelá-
kovic a Milovic a – bohužel – Milovice nás vždy 
nemilosrdně deklasují.
Turnaj družstev se hraje zajímavým systémem – 
soutěží osm týmů, týmy mají (minimálně) tři čle-
ny, 2 muže a jednu ženu. Každý tým hraje 7 kol 
a v každém kole 4 zápasy – singl mužů, singl 

Trenér dorostu Kujal spojil přípravu starších 
a mladších. Chlapci absolvovali soustředění 
v Českém Dubu, kde je čekalo 12 tréninkových 
jednotek. Starší žáci trénují v místních podmín-
kách. Mladší žáci odehráli Zimní turnaj Xavero-
va. Přípravky – mladší skončila v turnaji na UMT 
v Kolodějích na 5. místě, starší vyhrála halový 
turnaj v Říčanech a v dalším turnaji skončila na 
3. místě, na halovém turnaji v Braníku skončila 
na 6. místě.

Milan Šikl

žen, mužská čtyřhra a čtyřhra mix. V praxi to 
znamená, že od devíti do tří hodin každý z týmu 
nepřetržitě hraje každý druhý zápas. Je to velký 
nářez. No, a ti z nás, kteří mají lehký problém 
s kondičkou, si můžou do týmu vzít náhradní-
ka na střídání. Což se mimochodem milovickým 
nestává (ale i přesto je máme stále rádi).
Děkujeme sponzorům za ceny pro vítěze i zú-
častněné.
Výsledky turnaje družstev 2020
1. místo tým MILOVICE
2. místo tým HULK
3. místo tým MILOVICE 2
Za čelákovické se nejlépe umístil na 5. místě 
tým LIŠÁCI. Gratulujeme!
A kvízová otázka pro pečlivé čtenáře: Kolik 
týmů přijelo z Milovic? Správné odpovědi mů-
žete posílat na náš facebook – Patriot Čeláko-
vice, spolek.

Jana Slováková, spolek Patriot Čelákovice
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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

ZMĚNA SÍDLA  
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE

Nové sídlo: Advokátní kancelář
Jana Nerudy 791/3, Čelákovice

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
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TJ Spartak Čelákovice, z. s.

Začátek roku je pro naše atlety spojený s halovými závody. Již na začátku ledna Martin Buchta absolvoval 
v Jablonci svůj první halový sedmiboj, kde se sešla silná konkurence z celých Čech. V kategorii starších 
žáků obsadil 8. místo (3 403 bodů), a tím se nominoval na Mistrovství ČR ve vícebojích, kde se umístil na 
12. místě, i když po jeho top disciplíně tyči byl celkově pátý. Silná podpora fanoušků ho hnala k osobnímu 
rekordu 3 458 bodů.
Na Strahově, kde se konal KP st. žactva, zase bodoval Petr Špitálský, který ve skoku vysokém vy-
bojoval 5. místo (160 cm). Na začátku února si Klárka Kobková ve stejné sportovní hale na KP ml. 
žactva zlepšila svůj osobní rekord ve vrhu koulí a o pár centimetrů jí utekl bronz. V běhu na 1 500 m 
si doběhla pro 7. místo. 
Tereza Rubešová absolvovala své vůbec první závody v hale v kategorii ml. žákyně a hned v dálce 
přelétla 4 metry a polovinu startovního pole. Dále absolvovala krátké běhy 60 m a 150 m.
V tomto roce nás čeká spousta závodů v kraji i republice. Jako oddíl pořádáme i několik sportovních 
soutěží, na které se můžete těšit. Mezi již tradiční patří čtyři kola atletických přípravek, oddílové závo-
dy, Noční orientační běh městem, ale také atletický tábor v Křižanově nebo Čelákovická hodinovka. 
Současně jsme opět zapojeni v projektu Pohybová gramotnost pod Českým atletickým svazem. 
A připravujeme několik překvapení, proto sledujte naše webové stránky www.atletikacelakovice.cz 
a připojte se k nám na https://www.facebook.com/atletikacelakovice.

Miroslav Šup, předseda oddílu a trenér, Radim Vysloužil, trenér

Atletická hala Stromovka, Mistrovství ČR ve vícebojích. Foto: Miroslav Šup

V měsíci lednu se tradičně hraje základní kolo 
krajského přeboru družstev mládeže a my nele-
nili a sestavili jsme družstva rovnou tři. Tým A byl 
složen z našich nejlepších hráčů, a podpořený 
Aničkou Vavřínkovou, která s námi jezdí na tá-
bory, měl za úkol postoupit do finále. Zbylé dva 
týmy jely lovit zkušenosti pro další ročníky. Vše 
dopadlo k naší spokojenosti – tým A všechny své 
zápasy vyhrál a zaslouženě postoupil. Tým B na-
konec obsadil pěkné páté místo.
Jediným turnajem jednotlivců v tomto měsíci byl 
turnaj regionálního přeboru v Křinci. Tohoto turna-
je se zúčastnilo za Spartak 20 dětí. Jelikož se naši 
favorité vyhnuli chorobám a všichni přijeli, dal se 

Oddíl atletiky

Šachový oddíl očekávat velmi pěkný výsledek. A jak to dopadlo? 
Přivezli jsme 5 zlatých z osmi možných. Prvním sto-
procentním ziskem se zaskvěl Dan Kubíček, který 
ovládl kategorii H16. V kategorii H14 vyhrál Adam 
Mrázek a u dívek D14 Karina Nella Müllerová.
Mezi malými potvrdili své dosavadní pozice Bruno 
Topenčík, vítěz H12, a Sabinka Jeníková, jež vlád-
ne kategorii D10. Je třeba se dívat i dále do výsled-
kové listiny, kde se poprvé objevili naši nováčkové 
a nevedli si vůbec špatně. Získali 1,5–2,5 bodu a to 
je na první turnaj velmi pěkný začátek. Jen tak dál!
Další kola mají za sebou i týmy dospělých. 
Tým B překvapil favorita z Dobrovic a po výbor-
ném výkonu zvítězil a může pomýšlet na me-
daile v regionálním přeboru. Tým C, inspirován 
jejich výkonem, si vyšlápl na svého soupeře ze 

Oddíl stolního tenisu
V sobotu 1. února se konaly v Říčanech okresní 
přebory mládeže a pro nás dopadly úspěšně. 
Přeborníkem okresu mladších žáků se po boji 
stal Tomáš Musil, ve starších žácích obsadil 
3. místo Ondra Čech. Ondra Čech společně 
s brandýským Hnízdilem ještě vyhráli soutěž 
čtyřher. Máme radost a gratulujeme klukům!
Družstvo mužů absolvovalo další 4 domácí zá-
pasy v divizi a drží si 2. příčku zajišťující účast 
v play-off o postup do 3. ligy.
ČELÁKOVICE A–SLOVAN KLADNO A 10:2
Hladká záležitost poté, co hosté přijeli 25. ledna osla-
beni o nejlepšího hráče Pavlíčka. Body: Iglo 2, Dvo-
řák 2, Zacharda 1, Mlejnek 1, obě čtyřhry, 2x WO.
ČELÁKOVICE A–SOKOL LÁNY A 10:6
Celkem bitva, ve které jsme ale byli stále o krů-
ček vpředu. Body Dvořák 4, Iglo 3, Marat 1, Ku-
rel 1, čtyřhra.
ČELÁKOVICE A–SOKOL KRÁLŮV DVŮR A 10:5
Dne 8. února po špatném začátku jsme pro-
hrávali až 3:5, než k obratu zaveleli David Kurel 
a Jirka Mlejnek vyhranými pětisetovými zápasy. 
Série 7 výher v řadě nás dotáhla až k výhře 10:5. 
Body: Iglo 4, Mlejnek 2, Kurel 2, Marat 1, čtyřhra.
ČELÁKOVICE A–SLOVAN LOCHOVICE A 7:10
Lochovice jsou mnohaletý účastník 2. a 3. ligy 
a ve stále stejné sestavě s nadějným 14letým 
Jarkovským, ale i nejlepším hráčem soutěže 
Černým jsou jedním z největších kandidátů na 
postup. Do sestavy se vrátil Petr Dvořák, ale 
i přes plný bodový zisk jsme odešli poraženi. 
Důležité je, že jsme se ujistili pro play-off – jsou 
hratelní! Body: Dvořák 4, Iglo 3.
Celkově jsme po 16 kolech na vynikajícím 
2. místě o 2 body za vedoucími Lochovicemi.
Více informací najdete na našem webu a face-
bookovém profilu.
Další domácí zápasy:
sobota 7. 3., 17.00 hod., KST Rakovník B
neděle 8. 3., 10.00 hod., TTC Brandýs B

Petr Dvořák, předseda oddílu

Vítězný tým. Foto: archiv oddílu

Zlonic a rovněž slavil úspěch. Jediným poraže-
ným tak byl tým A, který se při absenci tří hráčů 
základní sestavy přiblížil hranici sestupu.
Zájemci (děti i dospělí) o šachy z Čelákovic 
a blízkého okolí mohou získat další informace 
na www.sachycelakovice.cz. Peter Janda

Řešíme
ihned

 ŽALUZIE  

ROLETY 
SÍTĚ PROTI HMYZU

 777 038 001
www.gato.cz
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Základní škola Čelákovice,  
J. A. Komenského 414, p. o.,

n přijme od 9/2020 účetní;
n  hledá pracovníka(y) na dozor u tělocvičen, 

pondělí–pátek 16.00–22.00 hod., DPČ, ideálně 
pro 2 osoby (pro možné střídání).

Zájemci volejte na tel.: 326 998 211,  
nebo pište na e-mail: nejmanova@zscelakovice.cz.
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Jednatel

Vlastimil Krčál
Tel.: + 420 731 057 708
e-mail: varstav@seznam.cz

Výstavba rodinných
domů
Rekonstrukce 
bytových staveb
Půdní výstavba
Střešní konstrukce
Zateplování fasád
Sádrokartonové 
konstrukce
Autodoprava 2 t

ZEDNICKÉ PRÁCE
zateplování fasád

rekonstrukce bytů, koupelen a jiné stavební práce

tel.: 737 534 045 e-mail: mirekstanek@email.cz
www.zateplujstav.kvalitne.cz

INZERCE Uzávěrka č. 4/2020 je 15. 3. 2020! Cena inzerce (od 1. 1. 2020): řádkové 25 Kč/1 cm2 + 21 % DPH, plošné 35 Kč/1 cm2 + 21 % DPH. Min. 
celková cena však 250 Kč + 21 % DPH. Zvýhodněná inzerce: Celá strana -20 %, polovina strany -10 %, nebo opakovaná: čtvrtletí (1x 100 %,  
2x -20 %), pololetí (1x 100 %, 5x -30 %), rok (1x 100 %, 11x -40 %). Aktuální ceník viz www.celakovice.cz.

n Stěhování, vyklízení, doprava. Nalo-
žíme a odvezeme cokoliv. Odvoz starého 
nábytku na skládku. Vyklízení sklepů, bytů,  
pozůstalostí atd. Vše za rozumnou cenu. 
Tel.: 773 484 056.

n Montáže stínicí techniky Praha a okolí – 
nabídka zaměstnání. Volná pracovní doba, 
odměna dle počtu zakázek. Rozsah práce do-
hodou. Výdělek záleží na zájmu, na množství 
namontovaných zakázek. Jedná se o jedno-
duché montáže, ke kterým je potřeba pouze 
základní nářadí. Zapracujeme. Práci nabízíme 
celoročně. Se všemi zájemci pohovoříme. 
Zašlete kontakt nebo životopis na e-mail:  
gato@gato.cz, případně tel.: 777 038 000. 
Vhodné i jako přivýdělek.

n Z důvodů likvidace prodejny výprodej 
pracovních oděvů, obuvi a ochranných po-
můcek do 26. 3. 2020. DEXIS Czech Repub-
lic, s. r. o., Průmyslová 1960, Čelákovice, tel.:  
608 607 080.

n Prodej slepiček: Červený Hrádek pro-
dává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant 
všechny barvy, Green Shell – typu Araukana 
a Dark Shell – typu Maranska. Stáří 15–19 týd-
nů, 169–219 Kč/ks. Místo prodeje: Čelákovice 
u fotbalového stadionu SK Union dne 25. 3. od 
16.15 hod. Info: po–pá 9.00–16.00 hod., tel.: 
601 576 270, 728 605 840.

n Zahrádku koupím v Čelákovicích a okolí. 
Voda a elektřina na pozemku, s chatkou i bez. 
Osobní vlastnictví nebo zahrádkářská osada. 
Tel.: 605 114 846.

n Koupím garáž v Čelákovicích. Platba 
ihned, právní služby zajistím. Nabídněte pro-
sím. Tel.: 775 219 671.

Při výdeji 
inkontinentních 
pomůcek na 
POUKAZ
Vám budeme 
případný

DOPLATEK
KOMPENZOVAT

VZORKY
ZDARMA

Zdravotní potřeby
Tereza Horáčková

Masarykova 212, Čelákovice

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
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INZERCE
PŮJČOVNA SVATEBNÍCH, SPOLEČENSKÝCH,

SMUTEČNÍCH A ROZVODOVÝCH ŠATŮ
+ SV. ÚČESY

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

http://pujcovna-satu.kvalitne.cz

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

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

 Dentální hygiena
v Kozovazech nabízí bělení zubů, 

pískování pigmentací, léčbu 
parodontózy, odstranění 

zubního kamene.

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

tel.: 326 710 708.

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

Naložíme a odvezeme cokoliv.
Stěhování.

Telefon: 773 484 056

PRONAJMU CHALUPU 
V KRKONOŠÍCH

http://chalupanahorach.webnode.cz
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INZERCE

sanace po požáru •
sanace po škodách
způsobených vodou •
stavební práce • izola-
ce proti vlhkosti •
rekonstrukce objektů
• drenáže • malby •
nátěry • sádrokartony

Milan Kouřil
tel.: 775 267 437, 326 991 419
e-mail: mil.kouril@seznam.cz

www.sanace-rekonstrukce.cz

SAMAT Čelákovice, s. r. o.
TOVÁRNÍ 2004, ČELÁKOVICE

tel.: 326 993 805, mobil: 775 600 392
e-mail: info@samat-okna.cz

www.samat-okna.cz

vyrábí, dodává a montuje
plastová a hliníková

OKNA, DVEŘE, 
ZIMNÍ ZAHRADY,

ŽALUZIE, SÍTĚ PROTI HMYZU, PARAPETY,
PŘEDOKENNÍ ROLETY A GARÁŽOVÁ VRATA

ZDARMA ZAMĚŘENÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

POLIKLINIKA ČELÁKOVICE, Stankovského 1643
Nabízíme volné prostory k pronájmu:
– provoz ambulance praktického lékaře;
– odborné lékařské ambulance.

Dále nabízíme prostory pro:
– prodejnu zdravé výživy, potravinových doplňků;
– prodejnu zdravotnických prostředků;
– další obchodní využití.

Též nabízíme prostory s možností úpravy např.:
– pro provoz fi tness centra;
– pro rehabilitaci, masážní salon, pedikúru, manikúru, kadeřnictví apod.

Rozsah výměr jednotlivých nebytových prostor od 30 m2 do 750 m2.

Při dlouhodobém pronájmu je možné prostory upravit dle požadavků 
nájemce.

Bližší informace tel.: 777 775 111 nebo e-mailu: vojtisek@medigroup.cz

MICHAL - Ž ALUZIE
PRODEJ, MONTÁŽ, OPRAVY

• horizontální • horizontální na plastová okna
• vertikální • venkovní rolety a markýzy

• žaluzie do střešních oken
• sítě proti hmyzu

Široký výběr materiálů za nízké ceny
Návrhy a zaměření zdarma

Tel.: 604 612 022, po 19. hod. 326 995 366
www.zaluzie.jex.cz

       

PRODEJNA DŘEVA ČELÁKOVICE

dodáváme a montujeme
plastová, hliníková a dřevěná okna a dveře

dále
žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu a parapety

Okna i okenní doplňky jsou vyráběny 
v České republice.

ZAMĚŘENÍ ZDARMA
Provádíme i pozáruční servis oken a dveří

Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme
V Zahrádkách 100, Čelákovice-Záluží

Tel.: 777 163 533
e-mail: info@oknaslezak.cz

www.oknaslezak.cz

TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE
-  podlahy – dřevěné, laminátové, vinylové 
 prodej, pokládka;

-  pergoly – garážová stání;
- schody – ploty – podhledy;
- opravy dřevěných částí staveb;
- nábytek z masivu a lamina.

Radim Salamánek, tel.: 777 001 511,
e-mail: rsalamanek@seznam.cz
http://rezbarstvisalamanek.cz

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 
A DAŇOVÉ EVIDENCE
IRENA BREJCHOVÁ

Od 1. 1. 2017 
otevíráme provozovnu na adrese:

Na Panském 518, Lázně Toušeň
tel.: 775 158 344

www.uctobrejchova.cz

LYŽE · PRODEJ · SERVIS
· PŮJČOVNA · BAZAR
KOLA - PRODEJ, SERVIS

Náchodská 708, Praha 9 - Horní Počernice

Tel./fax 281 928 897, www.cyklopocernice.cz
Po, Út, St, Pá 9.00 - 18.00, Čt 9.00 - 19.00, So 9.00 - 12.00

RNDr. Petr BEYR, CSc.
soudní znalec, IČ: 71502912

Obor geologie, geofyzikální, geomechanický 
a pyrotechnický průzkum

Únosnost základových půd, vlivy dopravy, 
odstřelů, čerpání podzemních vod nebo pod-
dolování na občanské, dopravní a průmyslo-

vé stavby. Stabilita svahů, náspů a zářezů.
Kontakt:

e-mail: beyrp@seznam.cz
tel.: 732 117 568

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Barbora Diepoltová

www.diabetologiepraha9.cz
Tel.: 604 887 365

Axmanova 131, Praha 9 – Klánovice
Přijímáme nové pacienty.
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nabízí řezivo, palubky, OSB desky, překližky,
prahy, spárovky, sádrokarton, tepelné izolace,

STŘEŠNÍ TAŠKY, TRAPÉZOVÉ PLECHY,
ŠINDELE, ASFALTOVÉ PÁSY,

ekobrikety 4,90 Kč/kg, pelety 6,13 Kč/kg
palivové dřevo od 937 Kč/sprm

areál mycího centra 7.00–17.00 
Zálužská 128, Čelákovice, sobota 8.00–11.00
tel.: 313 037 707, 731 443 846, 602 648 358 

leden–únor v sobotu zavřeno
www.prodej-dreva.net
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OČNÍ OPTIKA MARTIN RYVOL NOVÁ JARNÍ KOLEKCE ZNAČEK

Oční optika Martin Ryvol
Masarykova 96/12, Čelákovice v pasáži U slunce

Po- Pá 9:00 - 12:00 a 14:00 - 18:00 hod.
So 9:00 - 12:00 hod. 
tel: 323 631 260

Platí pro všechny jednoohniskové plastové 
brýlové čočky a to včetně ztenčených 
s antireflexní úpravou.

při zakoupení bifokálních, multifokálních nebo 
kancelářských plastových čoček s antireflexní úpravou.
Navíc pro všechny pacienty oční ordinace v Čelákovicích ke 
každé objednávce dárek.

1+1 sklo ZDARMA Výprodej obrub z r.2019 za 1,- Kč

Roco

kupon na akci

OBRUBA
S 50% SLEVOU

kupon na akci

1+1 ZDARMA

U nás měření zraku zdarma u každé zakázky.

platnost akce do 30. 6. 2020 
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Proč si vybrat právě nás:

l	 práce	v	moderním	prostředí	s	možností	
 seberealizace;
l nadstandardní platové ohodnocení;
l	 5	týdnů	dovolené;
l	 zaměstnanecké	benefity	(příspěvek	na	penzijní	
	 připojištění,	příspěvek	na	dopravu,	závodní	
 stravování);
l	 13.	a	14.	plat	dle	hospodářského	výsledku	
	 společnosti	z	Toušeně.

Chcete	pracovat	ve	stabilní	firmě,	která	je	ve	svém	oboru	
jednou	z	nejmodernějších	na	trhu?	Přijďte	se	přesvědčit	
o	kvalitách	společnosti	ISOTHERM,	s.	r.	o.,	v	pracovní	
dny	mezi	7.00–14.00	hod.	na	adrese	Hlavní	550,	
Lázně	Toušeň,	nebo	zašlete	svůj	životopis	na	e-mail:	
asistentka.lt@isotherm.cz, recepce.lt@isotherm.cz

Pobočka v Lázních Toušeni hledá nové kolegy na pozice:

kontrolor kvality 

obsluha strojů a zařízení na výrobu izolačních skel

expedient

operátor výroby (řezač, brusič)

řidič s profesním průkazem
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BŘEZEN
do neděle 8. 3. | M

ěstské m
uzeum

100. V
ÝRO

ČÍ ČESKÉH
O

 RYBÁŘSKÉH
O

 SVA
ZU

Výstava m
ístní organizace Čelákovice, přístupná ve výstavní síni m

uzea 
a infocentru denně 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.

do soboty 4. 4. | G
alerie v altánu, Vašátkova 818

ZE ŽIVO
TA D

O
M

ÁCÍCH
 M

A
ZLÍČKŮ

výstava fotografií
V pátek 6. 3. od 16.00 hod. vernisáž výstavy.

pondělí 9. 3. | 18.30 hod. | M
ěstská knihovna

KŘEST KO
M

IKSU
 O

 ČELÁKO
VICÍCH

s autorkou Petrou Braunovou, předání ceny Čtenář roku

úterý 10. 3. | 16.00 hod. | Kulturní dům
ŠTÍSTSKO

 A PO
U

PĚN
KA

úterý 10. 3. | 18.30 hod. | M
ěstská knihovna

BESED
A N

AD
 KN

IH
O

U
 TA

JEM
STVÍ RO

D
U

se spisovatelkou Petrou Braunovou

pátek 13. 3. | 20.00 hod. | Kulturní dům
O

PRAVD
O

V
Ý TAN

EČN
Í PLES

sobota 14. 3. | 19.00 hod. | Kulturní dům
VI. REPREZEN

TAČN
Í PLES M

ĚSTA ČELÁKO
VIC

Bigband Felixe Slováčka, vystoupení skupiny Yo Yo Band, fotokoutek, 
předtančení v podání profesionálních tanečních párů, tém

a „Zlaté 
devadesátky“, vstupné: 450 Kč.

čtvrtek 19. 3. | 18.30 hod. | M
ěstská knihovna

TRÉN
O

VÁN
Í PA

M
ĚTI, PÉČE O

 PA
M

ĚŤ V KA
ŽD

ÉM
 VĚKU

Přednáška Renáty Nentvichové Novotné na tém
a co je to pam

ěť a jak ji 
trénovat. 

pátek 20. 3. | 20.00 hod. | Kulturní dům
KRAU

SBERRY + SCH
O

D
IŠTĚ

koncert dvou legend české bigbeatové scény, vstupné: 380 Kč

sobota 21. 3. – sobota 4. 4. | M
ěstské m

uzeum
ŘEM

ESLA PO
LABÍ

Tradiční výstava, kterou připravuje M
D

D
M

 Čelákovice na tém
a „Velikonoce“, 

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

V sobotu 21. 3. od 10.00 hod. vernisáž výstavy.

úterý 24. 3. | 9.30 hod. | Kulturní dům
VELRYBA LÍZIN

KA
Pořad pro M

Š a volně příchozí, vstupné: 50 Kč.

pátek 27. 3. | 13.00–17.00 hod. | M
ěstská knihovna

H
RAVÉ O

D
PO

LED
N

E S AN
D

ERSEN
EM

om
alovánky, doplňovačky, testy

pátek 27. 3. | 14.00–16.15 hod. | M
ěstské m

uzeum
 – start

ČELÁKO
VICEM

I ZN
Á

M
ÝM

I I N
EZN

Á
M

ÝM
I 

kom
entovaná procházka m

ěstem

sobota 28. 3. | 20.00 hod. | Kulturní dům
M

A
ŠKARN

Í PLES
aneb Ukončení plesové sezony

neděle 29. 3. | 15.00 hod. | Kulturní dům
D

ĚTSKÝ KARN
EVAL

se skupinou Pískom
il se vrací

D
U

BEN
středa 1. 4. | 17.00 hod. | M

ěstská knihovna
ČA

J O
 PÁTÉ S KN

IH
O

U
aneb Čtenářský klub pro dospělé. Nutné předem

 se přihlásit.

pátek 3. 4. | 20.00 hod. | Kulturní dům
PO

KÁČ
koncert, vstupné: 350 Kč.

sobota 4. 4. | 19.00 hod. | Kulturní dům
PRAV

Ý D
O

M
ÁCÍ PLES

úterý 7. 4. | 15.00–17.00 hod. | ZŠ. J. A. Kom
enského

VELIKO
N

O
ČN

Í JARM
ÁREK ŠKO

LN
Í D

RU
ŽIN

Y
Tradiční prezentace výrobků družinových dětí spojená s příjem

ným
 posezením

 
a nákupem

 těchto věcí. Probíhá v odpoledních hodinách v areálu ŠD
 nebo 

v atriu – dle počasí. 

středa 8. 4. | 19.30 hod. | Kulturní dům
JAN

EK LED
ECKÝ

akustické turné, vstupné: 490, 470, 450 a 400 Kč

čtvrtek 9. 4. | Sedlčánky a Císařská Kuchyně
ŘEH

TÁN
Í A PO

M
LÁ

ZKA

pátek 10. 4. | 10.00–15.00 hod. | nám
ěstí 5. května

CELO
N

ÁRO
D

N
Í ČTEN

Í BIBLE

sobota 11. 4. | 9.00–13.00 hod. | nám
ěstí 5. května

VESELÉ VELIKO
N

O
CE

Heligonky Aleše Rusňáka, Kapela na chůdách, Veselé Velikonoce – pohádka 
v podání Liduščina divadla, velikonoční návody s M

D
D

M
 Čelákovice, farm

ářský 
trh, m

alá výstava drobného zvířectva Českého svazu chovatelů.

sobota 11. 4. – neděle 10. 5. | M
ěstské m

uzeum
Z TVO

RBY VLAD
IM

ÍRA ŠPIČKY
Výstava z díla m

ístního tvůrce (sochařství, m
alířství) přístupná ve výstavní síni 

m
uzea denně 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hod. 

V sobotu 11. 4. od 10.00 hod. vernisáž výstavy.

úterý 14. 4. | 20.00 hod. | Kulturní dům
IVAN

 H
LA

S + M
ERTA

, H
RU

BÝ, FEN
CL TRIO

koncert dvou legend českého bigbeatu, vstupné: 290 Kč

středa 15. 4. | 19.00 hod. | Kulturní dům
BEN

ÁTKY PO
D

 SN
ĚH

EM
Příběh jedné večeře s přáteli, která konfrontuje dva m

ladé páry s opravdovostí 
a falší jejich lásky, vstupné: 360, 320 Kč.

sobota 18. 4. | 9.00–11.00 hod. | nám
ěstí 5. května – start

VEJŠLAP JARN
ÍM

 PO
LABÍM

Startovné: 50 Kč, děti do 6 let zdarm
a, cíl v areálu loděnice V Nedaninách, kde 

bude připraveno občerstvení a bohatý program
.

sobota 18. 4. | 9.00 hod.
O

D
EM

YKÁN
Í LESA

vycházka s houbaři do okolí

neděle 19. 4. | 15.00 hod. | Kulturní dům
LO

TRAN
D

O
 A ZU

BEJD
A

m
uzikálová pohádka, vstupné: 180 Kč

úterý 21. 4. | 9.30 hod. | Kulturní dům
JAK BYLA VO

SA M
ARCELKA RÁD

A
, ŽE JE

pořad pro M
Š a volně příchozí

středa 22. 4. | 17.30, 20.00 hod. | Kulturní dům
PARTIČKA
Partička s M

ichalem
 Suchánkem

, Richardem
 Genzerem

, Igorem
 Chm

elou, 
M

ichalem
 Novotným

 a D
anielem

 D
anglem

. Zábava tak hustá, že by se dala 
krájet, vstupné: 480 Kč.

pátek 24. 4. | 9.00–12.00 hod. | nám
ěstí 5. května

D
EN

 ZEM
Ě

Pořádá m
ěsto Čelákovice ve spolupráci s M

D
D

M
 Čelákovice. 

pátek 24. 4. | 14.00–16.15 hod. | M
ěstské m

uzeum
 – start

ČELÁKO
VICEM

I ZN
Á

M
ÝM

I I N
EZN

Á
M

ÝM
I

kom
entovaná procházka m

ěstem

pátek 24. 4. | 20.00 hod. | Kulturní dům
W

O
H

N
O

U
T – M

Á
M

E N
A M

ÍŇ
 TO

U
R

koncert, vstupné: 350 Kč

sobota 25. 4. | 9.00–17.00 hod. | M
ěstský stadion

M
EM

O
RIÁL LAD

ISLAVA BÁČI
soutěž v požárním

 útoku přípravek až dorostu

sobota 25. 4. | 14.00–18.00 hod. | M
ěstská knihovna

PU
TO

VÁN
Í PO

 ČELÁKO
VICKÝCH

 KN
IH

O
VN

ÁCH
M

ěstská knihovna Čelákovice a její pobočky V Prokopě 1349 a v Sedlčánkách, 
Zábranská 133 – poznej, doplň a vyber si odm

ěnu (plnění úkolů, sbírání razítek).
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