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Finišuje rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého
Poslední den v říjnu má restaurátor předat barokní sochu sv. Jana

Nepomuckého zpátky vlastníkovi, tedy Městu. O průběhu prací a o tom,
co architekty překvapilo těsně pod povrchem komunikace, se dočtete
na straně 5.

Téma čísla: třídění odpadů
Čím civilizovanější společnost, tím více odpadů produkuje. V případě

města, jako jsou Čelákovice, je to přes 3 500 tun odpadu ročně.
Přestože Čelákovice dlouhá léta patří mezi nejlépe třídící obce Středo-
českého kraje, vždy je co zlepšovat. Novinky ze světa třídění odpadů 
v Čelákovicích najdete na straně 12.
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Vítězné tažení proti paroplynové elektrárně
u Mochova

Dalším důvodem k radosti v našem městě bylo oznámení RWE, že
pozastavuje projekt paroplynové elektrárny u Mochova. Prohlášení scho-
vala za ekonomickou nevýhodnost projektu, jeho životnost však účinně
omezoval a znepříjemňoval odpor polabských obcí a aktivity komise proti
PPE Mochov, jejíž vznik inicioval starosta města Josef Pátek.

ČELÁKOVICE V ZÁŘÍ SLAVILY
HNED DVAKRÁT!
Městské oslavy 100. výročí radnice

Slavnostní fanfáry na věži radnice odstartovaly v devět hodin
ráno městské slavnosti přesně tak, jak se to událo před sto lety při
otevření naší novobarokní radnice. Na její počest město připravilo
oslavy, kterých se zúčastnilo několik stovek občanů. Slavnostní
den zakončil večerní koncert Orchestru Bohumíra Hanžlíka
a předpremiéra filmu Vesnice roku v Kulturním domě, kterou
zhlédlo přes 450 diváků.
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Informace zdarma přímo do vašeho telefonu.
Služba Města Čelákovic umožňuje upozornit

na krizové situace, náhlé události apod.

Registrujte se zasláním SMS na číslo:

605 733 680
(zpoplatněno jako běžná SMS)

Formát zprávy pro registrování:

IK CELAK REGISTRUJ

(pro odregistrování: IK CELAK ODREGISTRUJ)

POZOR! Potvrzovací zprávy nejsou zasílány!

Je důležité dodržet formát zasílané SMS,
jinak nedojde k přihlášení nebo odhlášení.

SMS INFOKANÁL

Milé čtenářky,

milí čtenáři, 

ČERNÁ KRONIKA

Městská policie = služba občanům
Jste svědky porušování zákona nebo veřejného

pořádku? Kontaktujte Městskou policii! 

Strážníci jsou Vám k dispozici 24 hodin denně, 
7 dní v týdnu.608 334 301

právě držíte v ruce říjnové vydání čelákovického
Zpravodaje. Zvýšenou pozornost jsme se roz-
hodli věnovat dvěma aktivitám.

Prostřednictvím fotografií vám připomínáme
100. výročí čelákovické radnice z posledního
zářijového víkendu. Váš mimořádný zájem
o celodenní program oslav nás velmi mile pře-
kvapil. Někteří z Vás se nestihli pokochat výhle-
dem z radniční věže nebo jste neměli šanci
nahlédnout do kronik našeho města. Proto Vám
již nyní můžeme prozradit, že podobný koncept
městských oslav připravujeme i pro rok 2012
u příležitosti slavnostního otevření čelákovické-
ho náměstí občanům našeho města. Zhlédnout
magisterský film Vesnice roku, který se natáčel
v Čelákovicích-Sedlčánkách, budete moci ještě
dříve – na začátku letošního adventního období.

Tématem tohoto čísla se staly odpady.V aktu-
álním čísle najdete speciální vloženou mapu
s rozmístěním kontejnerových stání v Čelákovi-
cích. Zaměřili jsme se na problematiku třídění
odpadu, činnost separačního dvoru, který pro-
vozují Technické služby Čelákovice, i na výběr
firmy, která bude zajišťovat svoz a odstranění
směsného komunálního odpadu od ledna
příštího roku v Čelákovicích.

Prapor i znak našeho města zdobí dub s pěti
kořeny a třemi suky. Jedná se o hlavní čeláko-
vické znamení. Přeji Vám pěkné prožití podzimu
a doufám, že zima ještě neklepe na dveře… Pro
připomenutí uvádím dvě říjnové pranostiky:

„Když dub ovoce hojně dává, tak má veliká 
zima a množství sněhu býti.“
„V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje
zimy víc.“

Příjemné čtení Vám přeje

Petr Studnička, předseda redakční rady
Zpravodaje města Čelákovic

LUMPApark postoupil
do druhého kola

Projekt nového městského parku s výhledem
na řeku Labe postoupil do druhého kola v „sou-
těži“ o 24milionovou dotaci nadace Proměny.
Z více než padesáti přihlášených projektů jich
po prvním kole zůstalo pouze čtrnáct.

Podle našich zpráv se čelákovický
LUMPApark líbí hlavně pro své multigenerační
zaměření, kombinaci aktivních i relaxačních
prvků a výhodnou polohu. Projekt připravil
odbor životního prostředí Čelákovic ve spolup-
ráci s ateliérem Living in Green. Více informací
o LUMPAparku naleznete na webu města nebo
na odboru životního prostředí Městského úřadu
Čelákovice u vedoucí Zuzany Mutínské.

��
KONEC LETNÍHO ČASU

neděle 30. 10. 2011
ve 3.00 na 2.00 hod.

3. září

V pozdních večerních hodinách byla ve třech
čelákovických podnicích provedena kontrola
podávání alkoholu mladistvým ve spolupráci
městských strážníků a státních policistů.
V žádném z hojně navštěvovaných podniků
nebyl zaznamenán žádný mladistvý pod vlivem
alkoholu, kontrola byla provedena ve spolupráci
s hlídkou Policie ČR.

4. září

Hlídka MP byla přivolána k řešení problému
mezi rybáři a koupajícím se párem. Žena se
koupala v místě vyhrazeném pro rybolov a při-
tom byla hrubě slovně napadena přítomnými
rybáři. Když se jí přítel zastal, tak byl od rybáře
potřísněn hořčicí. Hlídka na místě situaci uklid-
nila a poučila poškozené o možnosti podání
podnětu k přestupkové komisy města.

5. září

Půl hodiny před půlnocí požádala Policie ČR
městskou policii o asistenci při převozu a stře-
žení osob při akci kriminální policie. Ta zadržela
12 osob v souvislosti s výrobou a držením drog.

16. září

V půl desáté ráno oznámil občan Technickým
službám, že viděl bezdomovce, kteří na separa-
čním dvoře odcizili kovový odpad. Mladíky
dostihli hlídkující strážníci v Jiřinské ulici cestou
do výkupu. I s odpadem byli eskortování zpět na
separační dvůr, kde vše vrátili, a to i přes pro-
testy, že dnes nebudou mít ani na rohlík. Navíc
dostali i blokovou pokutu.

23. září

Po sedmé hodině večerní oznámil občan, že
u knihovny je parta mladíků, asi nezletilých,
kteří popíjí alkohol a je po nich neustále nepo-
řádek. Občan požadoval kontrolu a vykázání
skupinky z parku. Hlídka byla do 3 minut na
místě a zjistila, že všichni přítomní mladíci jsou
plnoletí a nemají u sebe alkohol. Nevznikl tak
zákonný důvod k postihu. Přesto je hlídka upo-
zornila, aby po sobě nenechali nepořádek, což
učinili a skupina se po 30 minutách rozešla.

STÁTNÍ SVÁTEK
VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ
REPUBLIKY
V pátek 28. října 2011 v 10.00 hod.

budou za účasti zástupců města

položeny květiny u pomníku padlých

na náměstí 5. května

ZVEME K ÚČASTI

VÝZVA
pro podávání žádostí o „dotace z rozpočtu

Města Čelákovic pro rok 2012 v oblasti

výchovy a vzdělávání, kultury, sportu

a dalších volnočasových aktivit“

• Dotaci lze poskytnout na základě úplné
žádosti předepsané poskytovatelem.
• Žádosti o dotace lze podávat prostřednictvím
podatelny Městského úřadu v Čelákovicích
s uvedením příjemce: odbor školství, informací
a kultury, v termínu od 1. do 30. listopadu 2011.
• Zásady města Čelákovic pro poskytování 
finančních příspěvků v oblasti výchovy a vzdě-
lávání, kultury, sportu a dalších volnočasových
aktivit a formulář žádosti naleznou žadatelé na
internetových stránkách města Čelákovic
www.celakovice.cz (úvodní strana a Městský
úřad – formuláře).
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Chystá se nový územní plán Čelákovic
Územní plán je základním dokumentem, který určuje budoucí podobu a rozvoj města. Stanovuje

funkční využití jednotlivých ploch v katastrálních územích Čelákovic, jejich návaznosti, dopravní 
koncepci a řešení infrastruktury.

Platný územní plán města byl schválen v roce 1994 a je i přes tři postupně provedené změny již
značně zastaralý. Podle nového stavebního zákona má každá obec povinnost do konce roku 2015
svůj územní plán upravit, město se proto nyní rozhodlo vytvořit jeho novou podobu. Územní plán musí
formálně odpovídat zákonu, bude navazovat na zpracovaný Strategický plán rozvoje města
ČELÁKOVICE 2030. V rámci jeho projednání se také posoudí žádosti na změnu územního plánu,
které mohou podávat občané města. Zahájení procesu zpracování nového územního plánu město
plánuje v roce 2012. -rr-

Problémy v Městském muzeu
„Dobrý den,
obracím se na vás s dotazem na Městské muzeum. Už je to několik měsíců, co jsem si ve Zpra-

vodaji přečetla, že město podalo podnět k prošetření účetnictví Muzea už od roku 2006. Pak se dlou-
ho nic nedělo, až jsem si tento měsíc přečetla, že Město zřídilo pracovní skupinu k „řešení otázek
Muzea“. Znamená to, že se v Muzeu objevily další problémy? Žiji ve městě už dlouho, místní kultu-
ra a Muzeum mě vždycky zajímaly, proto mě nemile překvapily jeho problémy. Chci se tedy zeptat,
jak bude město celou situaci řešit? Děkuji za Váš čas a odpověď, Alena P.“

Vážím si Vašeho zájmu o dění v čelákovickém muzeu a pokusím se o stručnou odpověď. Problé-
my růstu muzea plynule přecházejí v růst problémů okolo muzea. Pracovní skupina zřízená Radou
města má za úkol vyjádřit se k materiálu „Základní zjištěné nedostatky a připomínky k vedení Měst-
ského muzea v Čelákovicích“ předloženého třemi zastupiteli a připravit návrh nové zřizovací listiny
muzea v Čelákovicích. Stávající zřizovací listina nejasně formuluje rozsah archeologické záchranné
činnosti muzea.

Problémy v Muzeu se datují několik let zpátky a v roce 2009 vyvrcholily odvoláním ředitele. Ten se
stal zaměstnancem Muzea a na jeho místo nastoupil Mgr. David Eisner. Problémy se však vynořují
i nadále, letos na jaře v zatím asi nejzávažnější podobě. Na základě auditu provedeného v Muzeu
Město podalo trestní oznámení na neplacení odvodů sociálního a zdravotního pojištění z vyplacených
dohod od roku 2006. Bývalý ředitel Muzea následně zažaloval současného ředitele za neoprávněné
čerpání prostředků z archeologického účtu i přesto, že to již počátkem roku účetní audit v Muzeu
vyloučil.

Razantní kroky k nastolení normálního stavu v muzeu může město provést až po vyšetření trest-
ních oznámení Policií ČR. Do té doby jsme se proto zaměřili na specifikaci zřizovací listiny Muzea
a provozní nedostatky v podobě péče o archeologické sbírky. Jaroslav Ryneš, místostarosta II

Členy pracovní skupiny pro řešení nedostatků Muzea se stali:

Jaroslav Ryneš, místostarosta II města Čelákovic
Hana Zázvorková, ředitelka Oblastního muzea Praha-východ
Marie Vávrová, vedoucí odboru školství, informací a kultury Městského úřadu v Čelákovicích
Karel Majer, vedoucí odboru finančního a plánovacího Městského úřadu v Čelákovicích
David Eisner, ředitel Městského muzea v Čelákovicích
Jaroslav Špaček, zaměstnanec Městského muzea v Čelákovicích

MÍSTOSTAROSTA ODPOVÍDÁ

V boji proti elektrárně se členstvím v komisi 
nebo přijetím Májového memoranda proti PPE podílí
tyto obce: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Břeža-
ny II, Čelákovice, Jirny, Lázně Toušeň, Mochov, Ne-
hvizdy, Přerov nad Labem, Sadská, Velenka, Vykáň,
Vyšehořovice, Zápy a občanská sdružení: Bílý Vrch,
Jiřina, Mochov – místo pro život a NAŠE Čelákovice.

Paroplynová elektrárna pozastavena!
Vážení občané,

Město letos konečně začalo aktivně vystupovat proti paroplynové elektrárně RWE a zkoordi-
novalo práci několika obcí a občanských sdružení. Předchozí aktivita představitelů města totiž
byla prakticky nulová a naprosto neodpovídala závažnosti hrozby, která nad Čelákovicemi
visela jako Damoklův meč.

Přešli jsme proto k činům. Nejprve jsem oslovil okolní obce a místní občanská sdružení
s vizí spojit své síly dohromady. Díky tomu vznikla komise proti PPE Mochov a aktivním při-
činěním všech jejích členů začala okamžitě fungovat.

Zároveň jsme se rozjeli do všech směrů za poslanci, senátory, ministry a jejich náměstky.
O elektrárně jsem osobně jednal i s premiérem ČR Petrem Nečasem, jednali jsme i s arci-
biskupstvím pražským a prakticky s kýmkoliv, kdo by nám mohl aktivně pomoci.

Jak vidno, všechny tyto aktivity se vyplatily a naše devítiměsíční snažení slaví úspěch.
RWE dne 12. září oznámila, že svůj projekt pozastavuje! Toto oznámení vítám s velkou 
radostí, byť vím, že od strašáka elektrárny nemáme pokoj nadobro. RWE již vlastní většinu
pozemků a nemá tedy problém několik let počkat, až se veřejné mínění uklidní.

Proto Vám chci slíbit, stejně jako jsem to řekl na slavnostním večeru k oslavám 100 let 
radnice, že za Vás budeme bdít. Práce komise rozhodně neskončila.

Josef Pátek, starosta města

NÁMĚSTÍ POKRAČUJE
PODLE PLÁNU

V popředí zájmu města, a tedy i stavařů, zůs-
távají nadále práce na spodní křižovatce námě-
stí. Její přednostní dokončení v průběhu října
totiž umožní zprůjezdnit dolní část náměstí ales-
poň z jedné strany. Nekonečným objížďkám by
tak brzy mělo odzvonit.

V září mohli chodci v blízkosti stavby sledo-
vat, jak se na náměstí postupně osazují obruby
křižovatky, chodníků, parkoviště i samotné prů-
jezdné komunikace. Na ně pak dělníci navázali
položením podkladových vrstev křižovatky
a komunikace a úpravou pláně středové plochy
náměstí. Ke konci měsíce došlo i na betonování
základů zastávky autobusů a pokládání dlažby
chodníků.

„Do této chvíle vše probíhá podle plánu,
žádné zpoždění stavba nenabrala,“ uvedl
k postupu prací starosta města Josef Pátek.
„Dolní křižovatku zprůjezdníme v jednom směru
už koncem tohoto měsíce.“ Kromě osazení kři-
žovatky žulovými kostkami začne v říjnu i pláno-
vaná pokládka asfaltových povrchů průjezdní
komunikace.

-pek-

Dělníky zastihl fotograf při práci na podkladových 
vrstvách dolní křižovatky náměstí.
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O  čem jedna l i  r adn í
Chodníky V Rybníčkách

RM schválila výsledky výběrového řízení na
zakázku malého rozsahu na projektovou doku-
mentaci „Doplnění komunikací pro pěší oblast
V Rybníčkách, Čelákovice“. Výběrová komise
doporučila jako pro město nejvýhodnější nabíd-
ku architekta A. J. Ciconě v ceně 76 500 Kč.

Dětské hřiště v Sedlčánkách

Pro plánované dětské hřiště v Sedlčánkách
vypsalo Město v srpnu výběrové řízení na
„Zemní práce* a oplocení dětského hřiště“. Po
zveřejnění na webových stránkách a oslovení
firem vybrala z přihlášených zájemců hodnotící
komise nejvýhodnější nabídku společnosti
GREEN PROJECT, s. r. o., Průhonice, za nabíd-
kovou cenu 1 273 722 Kč bez DPH. RM dopo-
ručení komise v září schválila.

* vč. vybudování sáňkovacího kopce

Postup obnovy sochy sv. Jana Nepomuckého

RM souhlasila s navrženým postupem obno-
vy sochy sv. Jana Nepomuckého, registrované
kulturní památky, poté, co restaurátoři pod povr-
chem komunikace objevili další barokní část
podstavce – 4. schod. Město nechá dotvořit 
4. kamenný stupeň pod soklem sochy.

Na dalším zasedání RM schválila dodatek ke
smlouvě na provedení těchto restaurátorských
prací Josefem Vitvarem, Praha 4 – Šeberov.

Patronace města nad hroby

RM schválila patronaci města Čelákovic nad
hroby významných osobností pochovaných na
městském hřbitově během 20. století nebo pře-
nesených ze zrušeného starého hřbitova. Hroby
čelákovických známých osobností, které se výz-
namně zapsaly do politického a kulturního dění
našeho města, regionu a státu a nad kterými
město vzhledem k jejich stavu převzalo záštitu,
patří: mjr. Karlu Ottovi (*1910 ✝1951), zpravo-
dajskému důstojníkovi, redaktorovi a oběti
komunistického režimu, a Františku Kováříkovi
(*1858 ✝1936), hudebníku a skladateli, auto-
rovi více než tisíce hudebních skladeb, včetně
světoznámé skladby „Má roztomilá Baruško“.

Komise pro řešení nedostatků v Muzeu

RM schválila pracovní skupinu k prošetření
skutečností uvedených v materiálu „Základní 
zjištěné nedostatky a připomínky k vedení Měst-
ského muzea v Čelákovicích“, které byly řadu let

neřešeny. Komise ve složení Jaroslav Ryneš,
Hana Závorková, Marie Vávrová, Karel Majer,
Jaroslav Špaček, David Eisner má navrhnout
i přípravu nové zřizovací listiny příspěvkové orga-
nizace Městské muzeum v Čelákovicích.

Zřízení pultu centralizované ochrany

Vzhledem k nově zavedenému nepřetržitému
provozu Městské policie se město rozhodlo využít
jejích služeb i pro ochranu Úřadu a městem zříze-
ných organizací. Jejich ochranu dosud zajišťovalo
několik přespolních bezpečnostních agentur,
město tak ušetří nemalé peníze a sníží i dojezdo-
vý čas v případě vniknutí do objektů. RM schváli-
la zřízení pultu centralizované ochrany Městské
policie do 30. 11. 2011, připojení objektů všech
městských organizací proběhne do 31. 12. 2011.

Pronájem haly U Učiliště za 60 000 Kč

RM schválila smlouvu o nájmu sportovní haly
Střední odbornou školou a středním odborným
učilištěm TOS Čelákovice, s. r. o., Čelákovice,
za 60 000 Kč ročně pro účely tělesné výchovy
a dalšího sportovního a komerčního využití.
Z využívání haly za stejným účelem Volejbalo-
vým sportovním clubem Čelákovice, který se na
jaře pronájmu vzdal, městu v minulosti neplynul
žádný příjem.

Fotografické služby při vítání občánků

Město vypsalo výběrové řízení na fotografické
služby při vítání čelákovických občánků, aby
zajistilo vhodného fotografa a hlavně přijatelnou
cenu. O možnosti využití fotografických služeb,
množství fotografií a platbě za ně rozhodují
pouze rodiče. Město tyto fotografie neplatí.

Na doporučení výběrové komise schválila RM
nabídku Jiřího Suchého, Šestajovice, za cenu
28 Kč (rozměr 13x18 cm).

Audit hospodaření města Čelákovice

Na základě zákonné povinnosti zpracovat účetní
audit města schválila RM jako nejvýhodnější 
nabídku na „Přezkoumání hospodaření města
Čelákovic“ společnosti ATLAS AUDIT, s. r. o.,
Čelákovice, v ceně 84 000 Kč vč. DPH. Do této
výzvy byly zapracovány veškeré povinnosti
vyplývající z daného zákona a kritéria pro výběr
uchazeče byla stanovena s ohledem na objem 
finančních prostředků města, objem majetku
a v neposlední řadě také na výši poskytnutých 
transferů (dotací).

Slib nového zastupitele

V důsledku rezignace Júlia Masára (KSČM)
došlo k uvolnění mandátu v zastupitelstvu. Dle
pořadí z kandidátní listiny téže volební strany
nastoupila paní Lenka Grygarová, které RM pře-
dala osvědčení a na ZM dne 7. 9. 2011 složila slib.
Směrnice pro zadávání veřejných zakázek

Aby zprůhlednilo veškeré veřejné zakázky
a maximálně omezilo korupční prostředí, připra-
vilo vedení města směrnici na výběrová řízení.
Jejím zpracováním byla pověřena společnost DV
Consult, Praha 9, která návrh směrnice předloži-
la městu a zanesla jeho připomínky a připomínky
právní kanceláře Pejchal, Nespala a spol.

Směrnice byla na ZM projednána za přítom-
nosti zástupců obou firem. Na návrh opozičních
zastupitelů zmírnit velmi přísné podmínky směr-
nice ZM rozhodlo předat směrnici RM k zapra-
cování navržených opatření a následnému 
schválení na RM. Směrnice by tak měla začít
platit během října 2011.

Zastup i te l s tvo  města ,  7 .  zář í  2011
Hospodaření města, úprava rozpočtu 

Předložené úpravy rozpočtu zohlednily sku-
tečnosti, které nastaly a plánují se v příjmové
i výdajové části rozpočtu. V příjmech se jednalo
zejména o daň z příjmů právnických osob za
obce, příspěvek na pořízení defibrilátoru pro
Městskou policii a dotace na rekonstrukci ČOV
a náměstí.

V oblasti výdajů se jednalo o úpravy výdajů
oprav komunikací, výdajů na rekonstrukci
náměstí a ČOV, opravu vstupu historické budo-
vy Kamenky, opravu sauny a bazénu, další
etapu rekonstrukce veřejného osvětlení v Jiřině
nebo výdaje na pořízení Pultu centrální ochrany
Městské policie. Předloženou úpravu rozpočtu
města zastupitelé schválili.

Město zároveň předložilo rozbor svého hos-
podaření za první pololetí roku 2011. Příjmy
města v tomto období činily 109 198,01 tis. Kč,
výdaje pak 87 292,42 tis. Kč.

ZM vzalo rozbor hospodaření na vědomí.

Vyhláška o konzumaci alkoholu na veřejnosti 

Vedení města navrhlo novou obecně závaz-
nou vyhlášku ve věci zákazu podávání a konzu-
mace alkoholických nápojů na některých veřej-
ných prostranstvích v Čelákovicích. Jedním
z těchto míst je podle starosty města např. pro-
stor u prodejny Albert a dalších určených loka-
lit. Na návrh zastupitelů byla do vyhlášky při-
dána ulice Rybářská. V doplněné podobě
zastupitelé vyhlášku E 3/2011 schválili.

Kontrolní výbor zastupitelstva – volba

Rezignací na funkci zastupitele Júlia Masára
bylo uvolněno místo předsedy kontrolního výbo-
ru, kterým musí být jen zastupitel města. Na
členství ve výboru rezignovala také pí Pavla
Šafrová. ZM proto v tajné volbě zvolilo novým
předsedou KV Lenku Grygarovou, pozice člena
KV zatím zůstává neobsazena a zastupitelé se
k volbě nového člena vrátí na listopadovém
zasedání.

Personálně-organizační audit MěÚ Čelákovice

RM schválila smlouvu o dílo mezi Městem
Čelákovice a firmou AQE advisors, a. s., Brno
na realizaci veřejné zakázky „Personálně-
organizační audit MěÚ Čelákovice“ v ceně 
129 600 Kč včetně DPH.

Plán odpadového hospodářství města

Povinnost zpracovat plán odpadového hos-
podaření původce odpadů na pět let je dána
původci (městu) zákonem, protože produkuje
více než 10 t nebezpečného odpadu a více než
1000 t ostatního odpadu. RM schválila plán na
období 2011-2015.

Měření ovzduší v Čelákovicích

Město Čelákovice vypsalo výzvu k podání
nabídky na plnění veřejné zakázky malého roz-
sahu s názvem „Měření ovzduší v Čelákovi-
cích“. Na základě doporučení výběrové komise
RM schválila jako pro město nejvýhodnější
nabídku Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě
ve výši 200 280 Kč včetně DPH.

Nový člen komise pro životní prostředí

RM uvolnila člena komise pro životní prostředí
J. Špůra na jeho žádost z osobních důvodů
a novým členem jmenovala Josefa Žáka, který
své odborné zkušenosti nabídl městu.

Svoz odpadů – výpověď ze smlouvy na svoz

odpadů TSN – změna

S Technickými službami města Nymburk se
sídlem V Zahrádkách 1536/8, 288 02 Nymburk,
má město Čelákovice k 31. 12. 2011 na základě
usnesení RM (dle výpisu z usnesení
č.11M/2011/10.2.2. ze dne 14. června 2011)
vypovězenou Smlouvu na svoz odpadů
č.117/2002 včetně dalších dodatků.

Předmětem této Smlouvy je jak zajištění
svozu zbytkového komunálního odpadu ze 
sídlištní zástavby v kontejnerech o objemu 1100 l,
tak i zajištění sběru tříděného odpadu (papír
a sklo) na území města Čelákovic. -pek-

Zápisy a usnesení ze zasedání 

Zastupitelstva a Rady města naleznete

na www.celakovice.cz nebo jsou

připraveny k nahlédnutí na sekretariátu

Městského úřadu.
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Z diáře vedení města

Od června probíhají restaurátorské práce na podstavci barokní sochy sv. Jana.

Kvůli jeho obnově musel sv. Jan sestoupit ze své výše na úroveň obyčejných smr-

telníků, což vyvolalo otázky některých občanů. Zeptali jsme se proto vedoucí

odboru kultury na důvody tohoto rozhodnutí a aktuální průběh prací na sv. Janu.

Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého probíhá
podle požadavků památkářů1. září, mimořádná valná hromada Zdroje

pitné vody Káraný, a. s.

Na mimořádné valné hromadě akciové společ-
nosti Zdroj pitné vody Káraný, které se účastnil
i starosta města Josef Pátek, odvolali akcionáři
všechny členy představenstva a členy dozorčí
rady společnosti včetně jejího předsedy. Jediný,
který toto „zemětřesení“ přečkal, je v červenci
jmenovaný člen a zároveň radní města Čeláko-
vic Marek Skalický. Ve svém oboru je právem
považován za vynikajícího odborníka, akcionáři
ho proto v této funkci ponechali i nadále.

5. září, se starostou Nehvizd o ČOV a kvalitě

rybníka v Záluží

Starosta města a místostarosta Miloš Sekyra
se setkali se starostou Nehvizd Vladimírem
Nekolným. Kromě další spolupráce obcí jednali
především o nehvizdské kanalizaci, místní čis-
tírně odpadních vod a také o kvalitě rybníka
v Záluží, do kterého ústí ČOV Nehvizdy. Před-
stavitelé obou obcí projednali společné otázky
v oblasti bezpečnosti.

12. září, soud s PD-1, s. r. o.

Za účasti vedení města proběhlo další zase-
dání soudu ohledně žaloby na kupní smlouvu
pozemků v proluce náměstí. Společnost PD-1
žalovala město a požadovala zrušení těchto
smluv. Soud však žalobu zamítl a nyní běží stan-
dardní lhůta na vyhotovení posudku odvolání.

14. září, na arcibiskupství pražském o půdě

pod elektrárnou

Starosta Pátek a místostarosta Sekyra jedna-
li na pražském arcibiskupství o budoucnosti
pozemků, které církev vlastní pod plánovanou
paroplynovou elektrárnou společnosti RWE.

21. září, s náměstkem ministra pro místní

rozvoj o lávce přes Labe

Starosta Pátek a místostarosta Sekyra se
sešli s náměstkem ministra pro místní rozvoj
nad možnostmi financování stavby lávky přes
Labe. Vzhledem k tomu, že Povodí Labe dlou-
hodobě plánuje rekonstrukci celých zdymadel,
je stavba lávky jednou z priorit vedení města.

22. září, imatrikulace prvňáčků v ZŠ 

J. A. Komenského

Místostarosta pro školství a kulturu Jaroslav
Ryneš se zúčastnil slavnostní imatrikulace
prvňáčků, kterou pravidelně pořádá Základní
škola J. A. Komenského. Za účasti rodičů vítají
žáčky prvních tříd současní deváťáci.

26. září, s 1. náměstkem ministra zemědělství

Místostarosta Miloš Sekyra jednal s 1. ná-
městkem ministra zemědělství o financování
investičních akcí týkajících se vodovodních
a kanalizačních řadů v Čelákovicích, obnovy
kanalizace v Jiřině a výstavby nové v Záluží. Na
jednání místostarosta otevřel i otázku lávky přes
zdymadla a možností její opravy.

27. září, o Labské cyklostezce

Starosta města Josef Pátek, místostarosta
Miloš Sekyra a vedoucí odboru rozvoje města
Dana Teichmanová se zúčastnili veřejného pro-
jednávání Labské cyklostezky, investiční akce
Středočeského kraje. Jednalo se o úseku nava-
zujícím na stávající cyklostezku v Lázních Tou-
šeni se zakončením u zdymadel v Čelákovicích.

Jak svatý Ján na hanbě byl
Socha Jana Nepomuckého z Kostelní ulice

v Čelákovicích bezmála 300 let zdobila
a k pokoře a naději vedla naše sousedy, sou-
putníky a patrioty i náhodné příchozí. Avšak
lákala také neznabohy a desperáty všeho druhu
k zesměšnění a napadení ve smyslu osobní
arogance a pošlapání v rámci výlevů jejich poli-
tických ambicí.

Je to jistá alegorie postojů rodáků, poutníků
i přespolních, jak se chovat k tak dokonalé ideji,
ztvárněné touto statuí, na kterou naši rodáci
dokázali sebrat peníze mezi sebou, a vtiskli tak
tomuto městečku punc dobrého místa na žití,
obchod, práci, bydlení a vnímání místa dokona-
le položeného do země, řeky a krajiny jako
takové.

Dnes se socha krčí za jutovým pytlem a sdílí
další potupné urážení a přehlížení kolemjdou-
cích i zainteresovaných její opravou.

Času je dost, vždyť je to jen kus kamene, co
vyběhl z nějakých pískovcových lomů, ať
vzdálených, nebo blízkých.

Jen ať stojí na hanbě, vždyť nás stojí malé
peníze, protože podle našich obyčejů s výběro-
vými řízeními musíme vybrat malé peníze,
zvláště když už jde o historicky dávno dané ele-
menty, vždyť ty nám neutečou (zvonička v Zálu-
ží, socha Panny Marie na náměstí, úděl kříže
v Kollárově ulici).

Kultura lidí se měří podle toho, jak se chovají
ke své historii, písemné, hmotné, tušené nebo
vědecky dokázané.

Buďme kulturní a vnímejme bohatství i boha-
týrství našeho města. Milan Tichý

Obnova sochy pod dohledem
památkářů a odborníků města

Smlouva o provedení restaurátorských prací
Josefem Vitvarem, sochařem-restaurátorem,
ukládá restaurátorovi zahájení prací 4. června a
jejich ukončení do 30. října 2011. Kromě toho
smlouva stanovuje i přesné místo provedení
prací – stanoviště sochy, což požadoval nejen
vlastník památky, ale doporučil to i akademický
sochař Petr Váňa, který zpracoval restaurátor-
ský záměr pro potřeby dotačního řízení, 
výběrového řízení a vydání závazného 
stanoviska (transfer sochy několik metrů od
původního místa). Převoz sochy na vzdálenější
pracoviště právě kvůli její ochraně památkáři
nedoporučili.

Závazné stanovisko několikametrového tran-
sferu vydal odbor územního rozvoje a památ-
kové péče v Brandýse nad Labem na základě
odborného stanoviska Národního památkového
ústavu v Praze. Na obnovu sochy sv. Jana
Nepomuckého dohlíží zástupci jmenovaných
orgánů (Marek Pařízek za NPÚ a Michal Roček
za odbor památkové péče v Brandýse)
a zástupci  vlastníka, tedy Města (místostarosta II
Jaroslav Ryneš, Milan Tichý, Jaroslav Špaček 
a Marie Vávrová). Archeologický výzkum stave-
niště sochy provedlo čelákovické muzeum.

Nečekaný objev v základech
sochy

V srpnu byly v základech sochy objeveny
fragmenty 4. schodu, což znamená, že socha
prominovala nad okolní povrch ještě více, než
archeologové a historici původně předpokládali.

Město proto svolalo všechny odborníky na
kontrolní den, aby rozhodli o dalším postupu.
Výsledkem jejich jednání byly dva návrhy před-
ložené Radě města. Schod nepřiznat, nechat
ho překrýt novým povrchem a pokračovat podle
původního plánu. Nebo čtvrtý schod rekonstru-
ovat podle dochovaných fragmentů. Radní
města jednomyslně vybrali k historii města
odpovědnější, i když finančně náročnější varian-
tu. Aby mohl být dodržen harmonogram akce 
a neporušily se podmínky výběrového řízení,
rozhodla Rada o rozšíření betonového základu
pro budoucí čtvrtý schod. Jeho rekonstrukce ale
bude předmětem dalšího výběrového řízení,
které proběhne pravděpodobně na jaře příštího
roku.

Na zářijovém kontrolním dni všichni jeho
účastníci konstatovali, že obnova sochy pokra-
čuje dle schváleného návrhu Národního památ-
kového ústavu i odboru památkové péče Měst-
ského úřadu Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav. S nimi se také dohodl způsob ochrany
fragmentů 4. schodu geotextilií a jejich proza-
tímní uložení na místě původního osazení.
Dohodli také, že úpravu okolí sochy bude řešit
vlastník samostatným projektem po dokončení
obnovy památky.

Marie Vávrová,

vedoucí odboru školství, informací a kultury

Místo v rubrice Dopisy zde zveřejňujeme příspěvek 
zastupitele a člena skupiny, která dohlíží na rekon-
strukci sv. Jana Nepomuckého.

Foto: -dv-
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Městská policie
Obecní dům, ulice Stankovského 1650,

vchod z ulice Na Stráni
(u nákladové rampy České pošty, s. p.),

Čelákovice 250 88
tel.: 326 929 150, GSM: 608 333344  330011
e-mail: mestska.policie@celakovice.cz

V tomto příspěvku bych chtěl informovat
o nové obecně závazné vyhlášce č. E 3/2011
o zákazu podávání a konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství, která platí od
1. 10. 2011. Touto vyhláškou Město reagovalo
na četné stížnosti občanů, kteří si stěžují na
posedávající skupiny osob na různých místech
ve městě a zejména v centru. Tyto osoby větši-
nou konzumují alkohol a pod jeho vlivem pak
ruší veřejný pořádek, občanské soužití a cel-
kově vzbuzují veřejné pohoršení. MP měla
v těchto případech do doby, než došlo k uve-
denému protiprávnímu jednání, svázané ruce,
a proto by tato vyhláška měla pomoci s vytlače-
ním těchto osob z těchto míst a i k případnému
snazšímu postihu přestupců.

Vymezené plochy ve městě Čelákovice, kde
je zakázáno podávání a konzumace alkoholic-
kých nápojů na veřejném prostranství, jsou:
- náměstí 5. května v Čelákovicích, Mírové

náměstí v Sedlčánkách;
- pozemní komunikace včetně přilehlých pěších

komunikací a přilehlých zelených ploch:
U Kovárny, Prokopa Holého, Sokolovská, Na
Stráni, Stankovského, Sedláčkova, Kostelní,
Masarykova, J. A. Komenského, Rybářská;

- Sady 17. listopadu, park Na Hrádku, všechny
plochy k hranici nejbližších ulic od školských
zařízení, sportovních areálů a dětských hřišť
ve městě Čelákovice, okolí hřbitova do 100 m,
prostory do 100 m okolo prodejen trafik ve
městě Čelákovice.
Tento zákaz se nevztahuje na restaurační

zahrádky, které jsou součástí restauračních
zařízení, a na konání kulturních, sportovních
a jiných společenských akcí.

Další, na co bych chtěl upozornit, je to, že
opět ve větší míře, s ohledem na počasí a sníže-
nou viditelnost, pokračujeme v kontrolách cyk-
listů a chodců, neboť i tito jsou účastníky silnič-
ního provozu, ale občas se tak nechovají.
Chodci nepřechází po přechodech pro chodce,

pohybují se nedovoleným způsobem po vozov-
ce. Cyklisté zase za snížené viditelnosti nesvítí,
nemají povinnou výbavu kola, ohrožují svou jíz-
dou a chováním sebe i ostatní účastníky silnič-
ního provozu apod.

Poslední, co zde uvedu, je prosba, aby
občané a hlavně řidiči nadále spolupracovali při
dodržování dopravního značení a omezení,
která ve městě v důsledku revitalizaci náměstí
jsou. Tyto se v průběhu prací mění, a proto je
nutné dbát zvýšené pozornosti i v místech, kde
jsme zvyklí jezdit tzv. „po paměti“, protože se
situace může změnit. Podrobné informace
o uzavírkách a objízdných trasách najdete na
webových stránkách města. Je nutné dopravní
značky dodržovat, aby město zůstalo průjezd-
né, neboť i jindy bagatelní přestupek může zna-
menat ohrožení plynulosti a bezpečnosti
v dopravě. MP pravidelně a často objízdné trasy
a místa s vyšší výskytem dopravních přestupků
kontroluje, a proto se případný přestupce vysta-
vuje citelnému postihu.

Na závěr připojuji informaci o nápadu trestné
činnosti ve městě za období srpna 2010, kdy
nebyl nonstop provoz MP, a za rok 2011, když
už nonstop provoz MP byl zahájen. V srpnu
roku 2010 byl Policií ČR obvodním oddělením
Čelákovice zaznamenán nápad 44 trestních
věcí a v roce 2011 jich bylo 24, což je pokles
o 45,5%, a policejní oddělení Čelákovice kleslo
i v pořadí nápadu trestné činnosti na spodní
příčky v rámci okresu. Věřím, že k tomu přispě-
la i  činnost Městské policie Čelákovice a že
tento trend bude trvalý.

Radek Fedaček, MP Čelákovice

Lenka GRYGAROVÁ
e-mail:
cmg.info@seznam.cz
rok narození: 1968

v Čelákovicích byd-
lím od: roku 1996

počet dětí: 2

vzdělání: Právnická
fakulta Masarykovy
univerzity v Brně,
Metropolitní univerzi-
ta Praha, obor
Evropská studia a veřejná správa

politická angažovanost: bez PP

další aktivity (záliby): cestování, příroda, film,
rodina

NOVÍ ZASTUPITELÉ
SE PŘEDSTAVUJÍ

Tour de Labe – cyklojízda 
od pramene až do Německa

Zdraví i handicapovaní účastníci pátého
ročníku cyklistické akce, která mapuje bariéry
po trase Labské cyklostezky od pramene až do
Bad Schandau, se ve čtvrtek 22. září zastavili
i v Čelákovicích. Na nádvoří tvrze je přivítal 
starosta města Josef Pátek, poté co podle jejich
slov překonali dosud nejsložitější překážku na
řece – čelákovická zdymadla. Protože už byli na
cestě šestým dnem, připravilo pro ně město
nejen energetickou vzpruhu v podobě isotonic-
kých nápojů, ale i depo se základním servisním
vybavením, které laskavě zapůjčil Cyklosport
Škarnitzl v Čelákovicích. -pek-

OTÁZKA MĚSÍCE
MÁ BÝT LETOŠNÍ VÁNOČNÍ SMRK STROMEM 
SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ DĚTÍ Z DĚTSKÉHO DOMOVA?.

Blíží se Vánoce a město začalo připravovat tradiční oslavy adventu. Letos padl návrh využít slav-
nosti k dobročinným účelům. Městský dům dětí a mládeže sice celoročně spolupracuje s nadací
Kuře, ale nápad udělat z vánočního stromu tzv. strom splněných přání se nám zalíbil. Princip je jed-
noduchý, děti z dětského domova nakreslí svá přání pod stromeček a obrázky se v obálkách zavěsí
na vánoční strom. Kdokoli z kolemjdoucích si 26. listopadu 2011 obálku „utrhne“ a vysněný dárek koupí.

Otázka pro měsíc říjen tedy zní: Má se z letošního vánočního stromu stát strom splněných

přání pro děti z dětského domova? Pište na adresu anketa@celakovice.cz, Městského úřadu
nebo hlasujte na webu města.

VÝSLEDKY ZÁŘIJOVÉ ANKETY:

Má být v dlažbě náměstí vyznačen půdorys

bývalého pivovaru?

Ano 79 % (228 hlasů)
Ne 15 % (42 hlasů)
Nevím 6 % (18 hlasů)

Hlasování se zúčastnilo 288 občanů. Za Vaše
hlasy děkujeme! O výsledcích ankety informujeme
Radu města a odbor rozvoje města, který má
projekt na starost.
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trojčátka Adéla, Nikola a Veronika Svobodovy.
Foto: Jiří Suchý

Eliška Přenosilová, Jakub Jan Junger,

Matěj Hottek, Šimon Telec, Vojtěch Jindra,

Nikolas Fokt, Štěpánka Krymová, Kryštof Kmínek,

Martin Kováč,

Kateřina Modráková, Matyáš Kopiště,

Alexandra Přerovská a Aneta Šupová.
Foto: JJiiřříí  SSuucchhýý

vv  ssoobboottuu  11..  řřííjjnnaa  22001111

Strategický plán míří do závěrečného kola
Příprava Strategického plánu se po prázdninové pauze znovu 

rozeběhla. Spíše než běh však tuto fázi lépe vystihuje sprint. V prvním 
půlroce město postupně nasbíralo veškeré dostupné podklady a informace
(základním dokumentem zůstává dotazníkové šetření, veřejné setkání
s občany, kulaté stoly s podnikateli i neziskovkami a další dokumenty jako
územní plán, profil města, demografický vývoj nebo programy rozvoje
Středočeského kraje). Na jejich základě Řídící skupina stanovila VIZI 

rozvoje města Čelákovice a definovala osm klíčových oblastí rozvoje,

které umožní tuto VIZI do roku 2030 naplnit, jsou to:

1. Životní prostředí

2. Zdravotnictví a sociální oblast

3. Podnikání, zaměstnanost, služby a cestovní ruch

4. Infrastruktura a doprava

5. Školství, vzdělání a kultura

6. Sport, volný čas a rekreace

7. Řízení, provoz a rozvoj města, bezpečnost

8. Vzhled města a bydlení

Pro každou klíčovou oblast vznikla Pracovní skupina, jejichž členy
navrhla Řídící skupina a Rada města, kam se ale mohli přihlašovat
i občané sami. První kolo setkání všech pracovních skupin proběhlo
v půlce září, vzešla z nich VIZE každé klíčové oblasti a vymezení oblasti –
všechny tyto výstupy však respektují a přímo vychází z celkové VIZE
města.

Nyní se znovu sejde Řídící skupina, aby se k výstupům pracovních sku-
pin vyjádřila a na přelomu října a listopadu proběhne další kolo pracovních
skupin, odkud vzejdou konkrétní cíle, co se v té které oblasti má udělat.
Pracovní verze Strategického plánu rozvoje města ČELÁKOVICE 2030
bude předložena veřejnosti k připomínkování jednak na webu města

a jednak na veřejném setkání, které se uskuteční 24. listopadu v 18.00

hod. v Kulturním domě a na které jsou všichni občané srdečně zváni!

Aktualizované podklady a výstupy z příprav Strategického plánu ČELÁKOVICE 2030
naleznete na webu města.



MĚSTSKÉ OSLAVY 100 LET RADNICE
Slavnostní fanfáry na věži radnice odstartovaly v devět hodin v sobotu

24. září 2011 městské slavnosti u příležitosti výročí otevření naší novoba-
rokní radnice. Na její počest město připravilo oslavy, kterých se zúčastnilo
několik stovek občanů. Valná většina jich směřovala hned od rána přímo
na radnici, která pro ně v rámci mimořádného dne otevřených dveří při-
pravila několik zajímavých akcí. Největší atrakcí byl výstup na ochoz rad-
niční věže, ze které je krásný výhled na celé Čelákovice i krajinu v jejich
okolí. V hlavní zasedací místnosti si návštěvníci prohlédli staré kroniky
města a podívali se, kde pracuje starosta města i jeho místostarostové.
Obřadní místnost v přízemí radnice praskala ve švech množstvím diváků
při promítání historických fotografií a filmu České Grado.

Venku okolo radnice návštěvníkům hrály dechovky, hasiči vyprošťovali
sraženého chodce zpod auta, městští strážníci zneškodnili ozbrojeného
zloděje aut a děti zhlédly loutkové představení divadla Paleček.

Celý den zakončil slavnostní večer v Kulturním domě, kde pro téměř pět
stovek diváků hrál Orchestr Bohumíra Hanžlíka a promítala se podle reak-
cí diváků velmi podařená komedie Vesnice roku.

(1)

8 zprávy z radnice 10/2011 

(1) Návštěvníci radnice se zapisovali do kroniky města, stejně jako tomu bylo před
100 lety. I přesto, že se zapisovali jen někteří, máme v kronice téměř 300 stovky pod-
pisů a přání.
(2) Starosta města při osobním blahopřání mamince prvních čelákovických trojčátek,
která chvilku předtím oficiálně přivítal mezi občany našeho města. Foto: Jiří Suchý

Před radnicí hrál od rána Orchestr sboru dobrovolných hasičů z Lysé nad Labem (4)

a po obědě i dechovka Přívoranka ze Všetat (7). Za jejich doprovodu se představily
i mladičké mažoretky z Kolína (5).

(3) Den otevřených dveří na Městském úřadě využili
občané k prohlídce kanceláří. Se starostou diskutovali
o chystaných projektech i drobných zlepšeních.
(6) V přízemí radnice se celý den promítaly historické
fotografie a film České Grado zapůjčený Národním fil-
movým archivem.

(8) V zasedací místnosti byl občanům k dispozici kro-
nikář města Mirko Nosek, který je provázel historickými
kronikami i starými fotografiemi.

(2)

(4)

(3)

(5)

(6) (7) (8)
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V Obecním domě i jeho okolí představil své kurzy
MDDM výtvarnými dílnami, paličkováním nebo plete-
ním košíků (9), divadélko Paleček hrálo loutkové před-
stavení Kamarádi, musíme si pomáhat (10) a čeláko-
vické Mateřské centrum připravilo dětský den pro
nejmenší (11).

Městské oslavy vyvrcholily slavnostním večerem v Kulturním domě, kde pro téměř pět stovek diváků hrál Orchestr
Bohumíra Hanžlíka (14) a promítal se film Vesnice roku. Večerem provázela moderátorka Petra Kolenská, mluvčí
města, která program mimojiné vyplnila rozhovory s ředitelem Městského muzea Davidem Eisnerem o historii rad-
niční budovy (15) a (16) tvůrci filmu Vesnice roku, režisérem Vojtěchem Moravcem (vlevo) a producentem Vilémem
Postráneckým (vpravo).
(17) V Městském muzeu se odpoledne konala beseda o historii města a radnice s Romanem Kolkem ze Státního
oblastního archivu Praha-východ, ředitelem Muzea Davidem Eisnerem a kronikářem města Mirko Noskem.

(18, 19) Program městských slavností doprovázely
i tradiční řemeslné trhy na Statku v Rybářské ulici.

(12, 13) Parkoviště v Rybářské ulici zabrala pro své
ukázky rychlá záchranná služba, hasiči simulovali
vyprošťování sraženého chodce zpod vozidla a Měst-
ská policie zasahovala při fingované krádeži auta.

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15) (16)

(17)

(18)

(19)

Foto: redakce a -av-
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●●  Od 5. září salon „Kosmetika Julie“ (Pasáž
Lumira, Masarykova 226) rozšířil služby
o MASÁŽE, které provádí masérka Hanka Sala-
mánková. Provozní doba dle objednání na tel.:
774 323 625. Jako bonusové podzimní akce pro
Vás salon připravil k masáži depilaci obličeje
zdarma, nebo ke kosmetice masáž šíje zdarma.

●●  V Masarykově ulici č. p. 188 v místě bývalé
květiny vedle sokolovny je otevřená nová 
prodejna zdravé výživy s názvem
„BIOOBCHŮDEK“.

Je zde pro Vás připraven široký sortiment bio-
produktů, ekologických čisticích prostředků,
přírodní kosmetiky, bezlepkových výrobků, dia
výrobků, zdravého mlsání, čajů, sendvičů 
a čerstvého pečiva. Dvakrát týdně si můžete
objednat „biobedýnky“ se zeleninou.

Na Vaši návštěvu se těší provozovatelé 
Gabriela a Lukáš Zíkovi. Tel.: 775 600 391,

e-mail: bio-celakovice@seznam.cz.

Provozní doba:

po – pá 8.00 – 18.00 hod.
so 8.00 – 12.00 hod.

●●  Několik let patřila ke spodní části náměstí
v Čelákovicích TRAFIKA Evy Kuklové. Od září
ji najdete nedaleko, a to v Sedláčkově ulici
č. p. 14.
Provozní doba:

po – pá 4.30 – 17.30 hod.
so 6.00 – 12.00 hod.

●●  Další změna nastala v pasáži Sluníčko,
Masarykova ulice č. p. 96. Místo kadeřnictví si
zde můžete například zformovat postavu, zre-
dukovat hmotnost, zvýšit svalové síly, zmírnit
celulitidu či posílit kardiovaskulární systém, a to
pomocí cvičení na „Power Plate“ ve STUDIU

ARVEN. Individuální cvičení vede Jana Klapko-
vá. Cena 30min. lekce je 140 Kč a hodinové
260 Kč. Permanentky pořídíte ještě výhodněji.
Informace a objednávky na tel.: 603 298 873

nebo e-mailu: jaklap@seznam.cz.

Provozní doba:

po – pá 9.00 – 19.00 hod.
Mimo provozní dobu také možno na základě
dohody. -dv-

CO NOVÉHO VE MĚSTĚ První část rekonstrukce železniční trati zahájena
Dne 18. července 2011 byly zahájeny práce

v rámci rekonstrukce trati Lysá nad Labem –
Praha Vysočany. Stavba „Optimalizace trati Lysá
nad Labem – Praha-Vysočany, 1. stavba“ je
v rámci Operačního programu Doprava financo-
vaná z prostředků Státního fondu dopravní infra-
struktury a z Fondu soudržnosti EU. Míra spolu-
financování EU může maximálně dosahovat
70,35 % ze způsobilých nákladů stavby. V ma-
ximální míře může tedy příspěvek činit 
151 590 729 Kč. Národní financování zajistil 
Státní fond dopravní infrastruktury. Plánované celkové investiční náklady stavby jsou 228 683 000 Kč.

Zadavatelem stavby je Správa železniční dopravní cesty, zhotovitelem AŽD Praha, s. r. o. Cílem
projektu je zvýšit kapacitu trati v úseku Praha-Vysočany – Čelákovice při zachování stávající želez-
niční infrastruktury. Dále by akce měla přispět k zajištění objízdné trasy 1. tranzitního železničního
koridoru během modernizace úseku Praha-Běchovice – Úvaly.

V průběhu akce bude vybudováno nové technologické zařízení s částečnými kolejovými úpravami.V roce
2011 je realizována výstavba zesilovacího vedení pro trakci mezi žst. Praha-Vysočany a odbočkou Bala-
benka, výstavba první části podchodu v žst. Praha-Horní Počernice a probíhá stavba ostrovního nástupiště
se dvěma nástupními hranami o délce 200 m, které bude vybaveno výtahem pro bezbariérový přístup.

V roce 2012 bude dokončen podchod a ostrovní nástupiště v Praze-Horních Počernicích. Budou
provedeny kolejové úpravy v železniční stanici Praha-Vysočany, dojde ke zrušení několika dnes již
nepotřebných kolejí a souvisejících výhybek. Stěžejní akcí bude výstavba staničního zabezpečova-
cího zařízení v železniční stanici Praha-Vysočany. Bude zde instalováno elektronické stavědlo 
ESA-11, traťové zabezpečovací zařízení, v úseku odbočka Skály – Praha-Vysočany se bude jednat
o obousměrné automatické hradlo, v úseku mezi stanicemi Čelákovice – Mstětice – Praha-Horní
Počernice – odbočka Skály bude automatické hradlo jednosměrné. V železničních stanicích Čeláko-
vice, Mstětice a Praha-Horní Počernice zůstane stávající elektromechanické zabezpečovací zaříze-
ní. V dopravnách odbočka Skály a železniční stanice Praha-Vysočany dojde k vybudování nového
staničního zabezpečovacího zařízení 3. nejmodernější kategorie v systému elektronického stavědla.

Stavba „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 2. stavba“, jejíž součástí budou napří-
klad výraznější úpravy železničního svršku a spodku, bude realizována nejdříve v roce 2015 a po rekon-
strukci zde vlaky budou dosahovat rychlosti 140 km/h. Petr Studnička, zastupitel města

MĚSTSKÁ SAUNA
Dukelská 1373, Čelákovice

Vedoucí sauny: Miloš Bukač
Telefon: 326 995 361 – pokladna
www.celakovice-mesto.cz/sauna

Provozní doba od 1. 10. 2011:

pondělí ZAVŘENO 
úterý 17.00 – 22.00 smíšená
středa 14.00 – 22.00 muži
čtvrtek 16.00 – 22.00 ženy
pátek 12.00 – 22.00 muži
sobota 14.00 – 20.00 ženy
neděle ZAVŘENO

28. 10. otevřeno

MĚSTSKÝ BAZÉN
Sady 17. listopadu 1753, Čelákovice

Vedoucí bazénu: Miloš Bukač
Telefon: 326 991 766 – pokladna, kancelář
www.celakovice-mesto.cz/bazen

Provozní doba od 1. 10. 2011:
po 17.30 – 21.30
út 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
st 6.15 – 7.45 19.00 – 21.30

(18.00 – 19.00 ZP Metal-Aliance)

čt 18.00 – 21.30
pá 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
so 16.00 – 21.00

(11.00 – 12.00 ZP Metal-Aliance)

ne 10.00 – 12.00 16.00 – 21.00
(9.00 – 10.00 pouze senioři)

28. 10. otevřeno 16.00 – 21.30

Hřiště s umělým povrchem
(u bazénu)

Rezervace a správa areálu: září až červen –
Městský bazén, tel.: 326 991 766, 605 317 954

Příjemná relaxace 
v Městské sauně

K současné době patří uspěchanost, práce
a stresy. O to více je třeba dbát na aktivní odpo-
činek a relaxaci. Právě k tomu slouží i naše
čelákovická sauna.

Saunování má vliv na celou řadu tělesných
orgánů, např. na kůži, na kardiovaskulární sys-
tém, na neurovegetativní systém, na pohybový
aparát, ale zejména na dýchací cesty a psychi-
ku. Pravidelní návštěvníci naší sauny se o tom
dávno přesvědčili.

Ochlazovací venkovní bazén je obklopen
malou zahrádkou, právě nyní krásně rozkvetlou,
v odpočívárně jsou připraveny časopisy, navíc je
možno využít služeb zkušených masérek. Pros-
tředí nám zpříjemňují a nápoje nabízejí paní
Jana Brabcová a Lenka Šímová, za což jim patří
naše poděkování.

Přijďte se přesvědčit, jak se dá příjemně
a zdravě relaxovat!

Jindra Chourová

Foto: Jaroslav Šíma

Technické parametry trati

Celková délka tratě 22,691 km

Traťová rychlost (s místními omezeními)100 km/h

Délka demontovaných kolejí 2 485 m

Délka nově zřízených kolejí 1 153 m

Počet nově zabezpečených výhybek 41 ks

Zdroj: SŽDC
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Obec Záluží má svoji dominantu
Dominantně až majestátně opět v Záluží vyhlíží po mnoho let zanedbávaná a nyní znovu obnove-

ná drobná, na středu návsi stojící stavba zvoničky. Pravda, náves není již tou návsí, kterou ještě
možná někteří starší z nás pamatují i coby „Ořechovku“. Obec prošla po „slavném únoru“ mnoha
změnami, bohužel mnohdy ne k lepšímu, což se podepsalo na někdy výstavných objektech kolem
návsi stojících usedlostí. Mezi takovouto kdysi vznosnou usedlost náleželo i č. p. 9, patřící v 19. sto-
letí manželům Františku a Anně Tykačovým, kteří s touto zvoničkou či s křížem vkomponovaným do
zvoničky měli přímou spojitost. To se psal rok 1860, kdy se na středu návsi zaskvěl pískovcový pod-
stavec s litinovým křížem o celkové výšce 360 cm. V přední stěně v nevelké prohlubni byla o rok
později od manželů Tykačových osazena mramorová destička s prostým nápisem, ze kterého bylo
možné vyčíst poděkování Pánu Bohu, že se jim po pěti a půl letech manželství, po třech děvčatech
narodil dne 8. 5. 1861 syn Jan. S tímto počinem byl spjat i závazek péče o dobrý stav kříže, který byl
také po celá desetiletí plněn. Na samém konci 19. století se v obci objevuje návrh na postavení zvo-
ničky, které v řadě jiných obcí již po mnoho let plnily svůj účel jednak při truchlivém vyzvánění k úmrtí
některého ze spoluobčanů, k večernímu vyzvánění „klekání“, jednak v případě požáru. Po několika
předložených kresebných návrzích byla vybrána a postavena zvonička v podobě, v jaké ji známe
dodnes. Je to téměř 8 m vysoká, na soklu z pískovcových kamenů z bílých cihel zděná štíhlá stavba
severní stěnou přiléhající k uvedenému kříži a v jižní stěně opatřená výklenkem pro zvoníka. Na
vrcholu stříšky je osazen ze železa vykovaný kříž a pod římsou je v severní a jižní stěně průzor, kde
se ještě před lety nacházel zvon. Ještě jedna drobnost, kterou můžeme vidět na pískovcovém soklu
kříže. Jedná se o různé vybroušené rýhy a žlábky vzniklé při ostření sečných a bodných zbraní, a to
nejspíše v roce 1866, kdy se našim krajem pohybovala vojska pruské armády.

I když již před lety občas někdo pronesl, že by se se zvoničkou coby s obecním majetkem mělo
něco dělat, zůstávalo jen u slov. Tato drobná lidová památka, tak jako jiné v našem okolí, po řadu let
poutala pana Milana Tichého. Jistý zájem a finanční nabídka spoluúčasti přišla před dvěma lety i od
pana Jiřího Tykače, a tak po konzultaci s památkáři a předně ve volných chvílích se pan Tichý opra-
vy ujal a s citem jemu vlastním pro hodnoty vytvořené našimi předky zvoničku s křížem z větší části
na své náklady opravil. Od konce srpna letošního roku zvonička zase „září“. Jeho zásluhou máme ve
městě opět o jednu „perličku“ navíc. A mě nezbývá, než za všechny, kdo si těchto hodnot váží, říci
„Díky, pane Tichý“! Jaroslav Špaček

Zálužská zvonička stojí v ulici Vořechovka.
Foto: Jaroslav Špaček

28. říjen – tentokrát trochu jinak
O tom, jak to tehdy v roce 1918 v našich zemích bylo, jsem psal na stránkách ZMČ vícekrát. Ten-

tokrát bych se rád dotknul jiného, ale souvisejícího tématu.
Nedávno jsem v jednom z našich deníků četl úvahu historika, jehož jméno mi ani nic neříkalo,

o tom, že my Češi jsme vlastně národ plebejců, kteří v době znovuvzkříšení národní identity neměl
žádnou elitu, a míněna tím byla aristokracie.

Nevím co je na tom špatného, když národními buditeli byli lidé jako jezuita Dobrovský, evangelík
Palacký nebo rebel K. H. Borovský. Za zmínku jistě stojí i B. Němcová, o jejímž možném aristokra-
tickém původu se spekuluje již desítky let. A tak se dostaneme k T. G. Masarykovi, hostivařskému
sedlákovi Švehlovi (byl předsedou vlády) a dostali bychom se k řadě důstojníků armády, profesně
vyrostlých v legiích 1. světové války a položivších své životy v době nacistické okupace.
V 19. století vyrostla také naše technická inteligence, třeba F. Křižík, ale bylo by možné jmenovat
další.

A naše aristokracie. Ta možná zčásti cítila více státoprávně než národně, ale bez její podpory by
např. F. Palacký nemohl napsat své Dějiny národa Českého v Čechách a na Moravě. Bez jejího spon-
zorství by bylo mnohem obtížnější postavit např. Národní muzeum apod. Podstatná část české šlech-
ty v roce 1938 deklarovala své češství a řada z nich se stala obětí nacistické perzekuce. Nu a po roce
1948 se jim za komunistické moci nevedlo o mnoho lépe. Z nejbližšího okolí mohu poukázat např. na
rod Dohalských. S jedním ze synů tehdy uvězněného J. Dohalského jsem v 50. letech chodil v Lysé
n. L. do základní školy.

Mrzí mne, když lidé považující se za české historiky propagují spíše evropanství na úkor zdravého
národního sebevědomí. Jsem přesvědčen, že Dánové, Švédové, Finové a další srovnatelné další
národy hledají ve své historii to lepší a nestydí se za to, že si udrželi svoji národní a státní identitu.

Josef Šalda

Kdo si hraje, nezlobí
Poslední prázdninová sobota má své stálé místo v kalendáři akcí naší městské organizace KSČM.

Ani letos jsme neučinili výjimku, a tak se v sobotu 3. září po obědě na dopravním hřišti u ZŠ 
J. A. Komenského zúčastnilo jubilejního, v pořadí již 15. ročníku dětského sportovního dne „Loučení
s prázdninami“ - sportovně zábavného odpoledne - více než 150 dětí. Většina v doprovodu svých
rodičů, nebo prarodičů. Děti si mohly vyzkoušet svou šikovnost, hbitost, postřeh, ale i tělesnou zdat-
nost. Za své výkony byly odměněny drobnými cenami, které jsme pořídili z příspěvků sponzorů akce.
Pro dospělé jsme uskutečnili malou prezentaci činnosti naší MO formou výstavky fotografií z našich
akcí. K dispozici byly i informační letáčky s protidrogovou problematikou. Odpoledne tradičně obsta-
rali naši kamarádi, dobrovolní hasiči města. Mnozí přítomní tak měli možnost poprvé vidět na vlastní
oči náš záchranný říční člun. Nové zásahové auto předvedli i naši městští policisté.Vyvrcholením dne
byla valící se hromada voňavé, hebké pěny. Nebylo snad jediného dítěte, ale i některých rodičů, kteří
by tomu pokušení, vyzkoušet si tu slast na vlastní kůži, odolali. Zvláště když sluníčko tak krásně hřálo.

Závěrem děkuji všem, kteří se v duchu našeho hesla „S lidmi, pro lidi“ na této, dle mnohých přítom-
ných oblíbené a vydařené akci podíleli. Odměnou nám všem za to byla spokojenost a pohoda 
přítomných, zvýrazněna radostnými úsměvy dětí.

15. ročník „Loučení s prázdninami“ úspěšně skončil, ať žije ročník 16.
poznámka: redakčně kráceno Za pořadatele Vladimír Duník

Společenská kronika

25. září 2011 oslavil 81.
narozeniny pan Jaroslav

MAŠEK. Hodně zdraví 
a spokojenosti přeje dcera

s manželem, rodina

Pýchových, Krninských 

a pravnoučata Anička,

Barborka, Matěj a Mag-

dalena.

Dne 30. 10. 2011 oslaví
80. narozeniny naše milo-
vaná maminka a babička
paní Eva ZAJÍČKOVÁ.

Hodně zdraví a štěstí do
dalších let přeje celá 

rodina.

Dne 31. 10. 2011 oslaví
80. narozeniny naše
mamka, babička, pra-
babička paní Bláža

NOVOTNÁ.

Díky za tvoji lásku a
péči, hodně zdraví a poho-
dy přejí děti s rodinami.

Dne 31. 10. 2011 uplyne
pátý rok od úmrtí pana
Josefa MAKSY. Kdo jste
ho znali a měli rádi, vzpo-
meňte s námi.

S úctou a láskou vzpo-
mínají dcera Libuše,

vnoučata Ondřej s Moni-

kou a sestra Jaroslava

s rodinou.
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V dnešní konzumní době a s přibývajícím počtem obyvatel na naší planetě

nabývá stále větších rozměrů téma odpady. Každý člověk jich za rok vyprodukuje

okolo 200 kg a toto číslo se s rostoucí ekonomikou stále zvyšuje. A proto si řada

lidí klade známou nerudovskou otázku: „Kam s ním?“

Proč třídit odpad?

Kompostujte, získáte kvalitní
půdu a snížíte produkci odpadu

To, co nedáte do popelnice a přednostně
zkompostujete na své zahrádce, nepůjde zby-
tečně na skládku a dá se ještě využít. Těm
z vás, kteří se rozhodnou s kompostováním
teprve začít, bychom rádi nabídli pomoc, jak
radou co kompostovat a co raději ne, tak i při-
dělením kompostéru. Ty totiž z dotace Státního
fondu životního prostředí přiděluje Krajský úřad
Středočeského kraje. O kompostér, který by se
měl přidělovat ještě do konce roku, se můžete
přihlásit na odboru životního prostředí nebo 
e-mailem na kompostovani@celakovice.cz.

Kompostování samozřejmě lze provádět růz-
ným způsobem. Můžete kompostovat na hroma-
dě, v kompostéru vlastní výroby nebo v komposté-
ru průmyslově vyrobeném, který Vám nabízíme
k využití. Jednoduše řečeno, do kompostéru se
vkládá bioodpad, který se v něm intenzivně roz-
kládá, dozrává, a postupně tak vzniká kompost.

Kompostoviště je vhodné umístit na
rovném terénu, v závětří a na stinném místě,
nejlépe v zákoutí zahrady či na předzahrádce,
kde to dostatek prostoru dovolí.
Co lze v domácnosti kompostovat:

- zbytky ovoce a zeleniny
- skořápky z vajec i ořechů
- papírové kapesníky a ubrousky
- novinový papír, lepenky – kartony
- kávové a čajové zbytky
- podestýlku z domácích býložravých zvířat
- trus z býložravých hospodářských zvířat
- peří, chlupy, vlasy
- posekanou trávu, listí, drobné větvičky, plevele
- popel ze dřeva
Materiály nevhodné ke kompostování:

- kosti, odřezky z masa
- volné oleje (pokud jsou oleje z kuchyně vsáklé

do papíru či pilin, lze je kompostovat v ome-
zené míře)

- rostliny napadené chorobami jako spála růžo-
vitých, šarka slivoní, nádorovitost košťálovin
apod. a vykvetlý plevel

- chemicky ošetřené materiály
- popel z uhlí a cigaret
- papírové sáčky z vysavače
- exkrementy masožravých zvířat
- časopisy, plasty, sklo, kovy, kameny
Více o kompostování na www.ekodomov.cz,

www.arnika.org

Zářivky a výbojky – až 90 %
použitelných materiálů

Podle platných zákonů můžete světelné
zdroje  zdarma vrátit tam, kde jste je koupili ne
bo na sběrný dvůr, kde se tento „odpad“ bez-
platně odebírá. Kromě vysloužilých televizí
a ledniček můžete do sběrného dvora bez-
platně odevzdat i zářivky, výbojky nebo úspor-
ky. Musejí však být celé a nepoškozené.
Pokud je vyhodíte do popelnice, nejen že za
ně zaplatíte jako za odpad, ale na skládce
z nich také mohou do prostředí unikat nebez-
pečné látky. A to je určitě škoda, protože ze
světelných zdrojů je až 90% materiálů znovu
využitelných (především sklo a hliník).

Čelákovice mají zájem, aby se recyklace
této odpadové komodity zvýšila. Proto se
město zapojilo do projektu společnosti
EKOLAMP, která městu přispívá nejen na
náklady provozu sběrného místa, ale také na
přepravu a recyklaci. Město tím ušetří nemalé
prostředky.

Zuzana Mutínská a Marek Skalický

Co je vlastně odpad?

Nemá smysl se pouštět do terminologií, je to
v podstatě vše, co člověk již dále nevyužije,
a tudíž se tento materiál stává pro něj 
nepotřebným. Významnou součástí odpadů
jako takových
jsou tzv. směsné
komunální odpa-
dy. Dnes existuje
celá řada způ-
sobů likvidace,
chcete-li podle
zákona o odpa-
dech „odstraňo-
vání“ komunál-
ních odpadů.
Těmi nejrozšíře-
nějšími jsou sklád-
kování a ter-
mické zneškod-
nění neboli spa-
lování. Oba tyto
způsoby mají
své pro a proti,
nicméně těmito způsoby odstraňování odpadů
dochází k dalšímu znečišťování či poškozování
životního prostředí. Skládkováním se ohrožují
podzemní vody a horninové prostředí nehledě
na zábor přírodního prostředí tělesy skládek.
Spalováním odpadu zase unikají do ovzduší
nebezpečné látky, i když dnes už existují velmi
přísné emisní limity, alespoň pro Českou repub-
liku. Dalším možným způsobem likvidace odpa-
dů, který naše životní prostředí nikterak
zásadně a přímo nezatěžuje, je jejich opětovné
využití „přetvořením“ na materiály, které člověk
využije, tedy recyklací. Tento způsob „likvidace“
však vyžaduje od nás jeden úkon, a to je vyha-
zované odpady vytřídit a odevzdat do příslu-
šných kontejnerů či sběrného dvora. Stručně
řečeno, odpady buď můžeme odstraňovat,
anebo využívat. A to záleží jen na každém z nás.

Trochu statistiky: až 90% komunálních odpa-
dů končí v ČR na skládkách, číselně je to zhru-

ba 3 mil. tun za rok. Za skládkováním je biolo-
gické zneškodnění (kompostování apod.), třetím
způsobem v závěsu je právě spalování. Až na
čtvrtém místě je využití odpadů na druhotné
suroviny, to znamená jejich vytřídění a recykla-

ce. Tedy jen
nepatrná část
odpadů opět
„přejde“ do stavu
využ i t e lnos t i ,
což má za násle-
dek další, někdy
až zbytečné
drancování pří-
rodních zdrojů,
kácení lesů,
vznik ekologic-
kých škod z dolů
a lomů, emise
z továren, vy-
tváření toxických
odpadů či zby-
tečnou spotřebu
uhlí a ropy

k výrobě energie, nemluvě o ekonomických 
zátěžích. Přitom stačí tak málo, odpad třídit,
a znovuobnovit tak jeho využití. Je dokázáno, že
kvalitním tříděním můžeme každý z nás za rok
vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů a 15 kg
skla.

A jak je to s tříděním v Čelákovicích?

Poměrně dobře. Naše město patří mezi nejlépe
třídící obce ve Středočeském kraji, což je velmi
dobrá zpráva. Přispívá tomu i velmi kvalitní
a hlavně dobře fungující sběrný dvůr a také
poměrně značné množství kontejnerů na třídě-
ný odpad rozmístěných po městě. Na druhou
stranu, neusněme na vavřínech! Věřím, že nikdo
z nás nechce žít vedle velkých skládek na odpa-
dy, či dokonce na nich. Pokud ale budeme při-
stupovat k třídění, resp. netřídění odpadů jako
doposud, může se nám to klidně, už i třeba za
pár let, stát. Třiďme proto!

Marek Skalický, radní pro životní prostředí

Čím civilizovanější společnost, tím více odpadů produkuje. V případě města,

jako jsou Čelákovice, je to přes 3 500 tun odpadu ročně. Podle statistik ČR

však jen pouhých 10 % neskončí na skládce, ale dále se využije. Čelákovice

patří mezi jedno z nejlépe třídících měst Středočeského kraje, i přesto je pro

nás recyklace čtvrtiny všech odpadů pouhým snem. Přitom západní země

takové množství dokážou vytřídit celkem hladce.

Město se proto ještě více zaměřilo na třídění odpadů. Kromě zavedení

nových kontejnerů na textil a drobný elektroodpad a posílení počtu standard-

ních kontejnerů buduje i nová kontejnerová stání, vybírá jednotného svozce

odpadů a připravilo i tuto informační kampaň. Její součástí je orientační mapa

kontejnerových stání, na které najdete umístění kontejnerů v okolí Vašeho

bydliště.
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Jelikož zadluženost města je po jeho předchozím vedení značná, současné 

radnici nezbývá, než hledat úspory, kde se dá. Jednou z cest je zlevnit služby,

které město nutně potřebuje a které díky konkurenčnímu prostředí může „dostat“

výhodněji. Takovou službou je třeba i svoz a odstranění směsného komunálního

odpadu.

Komunální odpad jednotně a levněji

V současné době se o komunální odpad v Čelákovicích starají tři organizace. Jednou je soukromá
společnost AVE CZ, a. s., která sváží a odstraňuje komunální odpad z rodinných domů (tj. popelni-
ce), druhou příspěvková organizace města Nymburka – tedy jejich Technické služby, které obsta-
rávají panelové a bytové domy (tj. kontejnery), a třetí jsou naše Technické služby, starající se o pla-
stové kontejnery a celý sběrný dvůr. Pro doplnění uvádím, že částka vybíraná od nás, tedy občanů
Čelákovic, zdaleka nepokrývá celkové náklady, které město na služby spojené se svozem
a odstraněním směsného odpadu ročně vynaloží.

Nejednostnost systému odpadového hospodářství je pro město v naší situaci značně nevýhodná.
Tím, že město služby roztříštilo mezi různé subjekty, se celý systém i jeho financování zneprůhled-
nily, navíc zcela uniká smysl nižší ceny za velký objem služeb, tzn. jakási „množstevní sleva“.

A to je přesně cílem právě vypsaného výběrového řízení na dodavatele svozu a likvidace směsné-
ho komunálního odpadu v našem městě, který by měl fungovat od ledna příštího roku. Řešením
směsného odpadu jednou profesionální organizací s pomocí našich Technických služeb dospějeme
ke kýženému cíli – tedy sjednocení odpadového hospodářství ve městě a zároveň ke snížení ceny
za tyto služby. Marek Skalický, radní pro životní prostředí

Nepalte odpad, vdechujete 
karcinogeny!

Blíží se sezona uklízení objektů a zahrádek,
a proto je na místě připomenout, že doma se
nesmí spalovat žádný odpad. Domácí kotle
nebo kotle v provozovnách jsou určeny ke spa-
lování paliva, které definuje zákon a pro které
jsou speciálně vyráběny. Porušením nastavené-
ho spalovacího režimu totiž v kotli dojde k poru-
šení spalovacího procesu a tvorbě nebezpeč-
ných emisí, které jsou vypouštěny přímo do
ovzduší a které my všichni následně dýcháme.

Spalování odpadů je velmi nebezpečné
a hlavně škodlivé pro lidské zdraví. Vznikají zdra-
ví škodlivé zplodiny, které padají do přízemních
vrstev ovzduší, a nejkratší cestou tak i do našich
plic. Nehrožujete tak zdraví v dálce bydlících sou-
sedů, ale především své a svých dětí. Nebezpeč-
né karcinogeny vznikají nejen pálením plastů
a olejů, ale i pálením starého nábytku, lakované-
ho nebo mořeného dřeva, zbytků dřevotřísky či
odřezků laminovaných materiálů. Obecně ale do
kotle nepatří nic jiného než schválené palivo.

Jelikož zákon jasně říká, co se doma smí
nebo nesmí pálit, je bezohledné porušování
tohoto zákazu tvrdě pokutováno. Odpad proto
raději vhoďte do popelnice či kontejneru nebo
ho odneste do separačního dvora, který je pro
obyvatele Čelákovic zdarma. OŽP

První separační dvůr v ČR roz-
třídí ročně až 1700 tun odpadu

Separační dvůr v Čelákovicích zřídilo město
v roce 1997 jako vůbec první zařízení tohoto
druhu v celé České republice.V roce 2002 pak
dvůr prošel zásadní rekonstrukcí spojenou se
stavbou třídicí linky na plasty, posledního
rozšíření se dočkal před třemi lety. Dnes je
dvůr rozdělen do 3 částí – na sběrnou část,
oddělení plastů a zpětné odběry.

Na sběrný dvůr dováží občané města vše,
co doma nepotřebují. Největší podíl z odpadu
tvoří komunální odpady. Odděleně se v zabez-
pečené budově shromažďuje nebezpečný
odpad. Významnou součástí dvora je sběr tří-
děného odpadu, včetně zpětných odběrů
elektrozařízení, baterií a olejů.

Na sběrném dvoře se shromažďuje celkem
osm druhů tříděného odpadu, který je určen
k dalšímu zpracování. Město vlastní 200 kontej-
nerů, které jsou umístěny na celkem 70 sběr-
ných místech. Sběrné nádoby pravidelně
vyprazdňují a sváží nasmlouvané firmy, pouze
žluté kontejnery na plasty sváží Technické služ-
by. Na instalované třídicí lince totiž plasty vytřídí
sami pracovníci sběrného dvora. Třídicí linka
byla postavena na kapacitu 200 tun odpadu za
rok, v současnosti však za rok roztřídí až 
320 tun odpadu na 9 využitelných komodit.

Postupné vybudování komplexu sběrného
dvora město stálo zhruba 4 miliony korun.
V sousedních městech byly následně srovna-
telné sběrné dvory, a to i bez třídicí linky,
pořízeny až několikanásobně dráž.

Za rok 2010 zlikvidovaly Technické služby
celkem 3500 tun odpadu a jen separační dvůr
zvládl vytřídit 1700 tun. Při jarním a podzim-
ním svozu odpadů se v roce 2010 sebralo 180
tun, kontejnery naplnili občané 290 tunami
odpadu, podnikatelé pak 70 tunami. Samotný
úklid města vydal za rok 2010 celkem 1000 tun
odpadu, odděleně se uvádí zpracování zeleně,
které tvořilo 65 tun a zpětné odběry 75 tun.

Separační dvůr v Čelákovicích dnes tvoří
pro občany důležitou součást jejich odpadové-
ho hospodářství. Město se především díky jim
tak řadí na přední příčky ve třídění odpadů ve
Středočeském kraji.

Karel Turek, ředitel Technických služeb
Simona Hořejší, vedoucí sběrného dvora

Speciální příloha čísla:

velká fotografická mapa Čelákovic

s orientačním umístěním

kontejnerových stání po městě

Čelákovice připravily informační kampaň
k třídění odpadů ve městě a mapa je její sou-
částí. Poskytuje jednoduchý návod, kam se
má jaký odpad třídit, a zobrazuje rozmístění
kontejnerů po městě. Některá umístění kontej-
nerů se mohou v průběhu roku lišit, v dané
lokalitě však vždy zůstávají. Mapa obsahuje
i soupis všeho, co patří na sběrný dvůr, a kon-
takt na jeho správce.

ČELÁKOVICE MAJÍ KONTEJNERY NA SBĚR
ELEKTROODPADU A OD ŘÍJNA I NA TEXTIL

Obyvatelé Čelákovic už nemusí s drobnými elektrospotřebiči a textilem až na sběrný dvůr, ale
mohou je kdykoliv a pohodlně odevzdat do připravených kontejnerů. Ty jsou většinou umístěny
u stávajících stání na tříděný odpad, usnadní tak odevzdávání surovin, které mohou být znovu využity.
Červená pro telefony, rádia i baterie

Historie sběru drobného elektrozařízení je v ČR velmi mladá, první kontejnery instalovala v roce
2007 společnost ASEKOL. Projekt se postupně ujal a letos k němu přistoupily i Čelákovice. Pro své
občany instalovaly osm jasně červených kontejnerů v ulici Na Stráni, V Prokopě, na parkovišti u Penny,
v ulicích U Hájku a Polská. V Sedlčánkách pak v blízkosti hospody Na Vošverku a v Záluží u autobu-
sové zastávky. Do kontejnerů patří drobná elektrozařízení, jako jsou např. kalkulačky, rádia, drobné
počítačové vybavení, discmany, telefony a další. Naopak nepatří do nich televizory, počítačové moni-
tory, zářivky, úsporné žárovky a baterie - znehodnotily by jejich obsah. Nově jsou stacionární kontej-
nery vybavené také boxem pro individuální sběr baterií.
Zelená pro textil a obuv

Na parkoviště u Penny, za starou radnici a do sídliště v Prokopě nechá v říjnu město umístít nové
zelené kontejnery s všeříkajícím nápisem „TEXTIL“. Slouží ke sběru čistého nepotřebného textilu
a spárované obuvi, které místo aby skončily na skládkách a zbytečně zatížily životní prostředí, vytřídí
firma Koutecký, s. r. o., a předá charitativním organizacím k dalšímu použití. Textil nevhodný pro další
nošení je pak využit při výrobě čisticích hadrů nebo předán k další recyklaci dle povahy materiálu.

Suchý a čistý textil se do kontejnerů vkládá v igelitových taškách či jiných obalech, které materiál
chrání před poškozením. Odkládá se zde nepotřebné ošacení, košile, trička, kalhoty, ložní prádlo,
utěrky, ručníky, pyžama, domácí textil a spárovaná obuv.

Materiály typu koberce, matrace, netextilní materiály, silně znečištěné textilie a mokré textilie patří
na sběrný dvůr města. Schovejte si proto textil, který se chystáte při vánočním úklidu vyhodit do
odpadu, pro nové zelené kontejnery s nápisem TEXTIL. Bylo by škoda nepočkat, váš ještě recyklo-
vatelný textil by zbytečně skončil na skládce. Pokud s jeho úklidem počkáte na říjen, může ještě
posloužit charitativním účelům nebo být dále jinak využit.

Až provoz ověří, zda a jak občané Čelákovic stacionární kontejnery na elektrozařízení či textil vyu-
žívají. Podle toho bude město dále jednat o navýšení jejich počtu na svém území. Zkušenosti z jiných
měst ukazují, že by se město malého zájmu o recyklaci těchto surovin bát nemuselo. Důležitá je však
ukázněnost občanů využívajících tyto kontejnery a také fakt, že Vám životní prostředí není lhostejné
a chcete přispět k jeho zlepšení. Děkujeme vám, že se chováte ekologicky a třídíte odpad.

Zuzana Mutínská, vedoucí odboru životního prostředí
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Naši plazi ve fotografii
Od 4. října do 24. listopadu 2011 v Městském

muzeu v Čelákovicích proběhne výstava Naši

plazi ve fotografii. Nejzajímavější fotografie
plazů v jejich přirozeném životním prostředí
poskytly Muzeum přírody Český ráj, Klub přátel
ocasatých obojživelníků „Caudata“ a Stanice
přírodovědců Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy.
Výstava volně navazuje na loňskou úspěšnou
výstavu fotografií obojživelníků a představuje
další skupinu živočichů, kteří si zaslouží, aby je
lidé lépe poznali a získali k nim lepší vztah. Je
součástí projektu Opal (Obojživelníci, plazi
a lidé), který je realizován za finanční podpory
Státního fondu životního prostředí České repub-
liky a Ministerstva životního prostředí. Pro
zájemce o další informace a nejnovější poznat-
ky ze života plazů se připravuje přednáška 
Martina Šandery doplněná promítáním, jejíž ter-
mín bude včas upřesněn.

David Eisner, ředitel muzea

Přijďte se podívat na dvanáctý ročník festiva-
lu Jinej přístup. Proběhne v sobotu 15. října
2011 v Kulturním domě v Čelákovicích. Na letoš-
ním ročníku si pro vás pořadatelé přichystali
přehlídku toho nejzajímavějšího ze současné
brněnské hudební scény – kapely, které si
v polabské nížině moc často nezahrají, ale
hloubkou se jí přinejmenším vyrovnají.

FESTIVAL JINEJ PŘÍSTUP

Kapela Květy hraje již od první poloviny deva-
desátých let a ve své tvorbě spojuje řadu žánrů.
Jsou pro ni typické netradiční skladatelské
postupy, mnohovýznamové poetické, někdy až
surrealistické texty a výrazný, naléhavý zpěv.

Lesní zvěř má svým stylem stejně blízko
k drum'n'bassu jako k jazzu. Její hudba je nápa-
ditá, staví jednou na energických dynamických
pasážích, jindy na hlubokých plochách, smyč-
kách živých nástrojů, zpěvu… Lesní zvěř není
se svým nu-jazzem ničím omezována.

Poletíme? To není řečnická ani metafyzická
otázka, ale třetí z brněnských kapel. „Poletíme?“
vás chytne svou nekonečnou energií a originál-
ním humorem. Kapele se podařilo najít sebe
samu někde mezi punkem, country, rockem
a swingem. Hraje takovou hudbu, která vás
přiměje se radovat i z vlastní mizerné nálady.

Prostor na festivalu samozřejmě dostanou
i kapely místní a skoro-místní. Brandýská kape-
la Jamchestra se představí s repertoárem, který

si můžete poslechnout na jejím novém dru-
m'n'jazzovém cédéčku. Kapelu Lady Merlot
tvoří čtveřice mladých muzikantek, kterým se
daří do svého melodického a dynamického pro-
jevu dostávat vlastní pocity tak přirozeně, jako
by to ani jinak nešlo. Možná jim to ani jinak
nejde.

Pavel Kopecký si spolu se skupinou dalších
umělců připravil pro letošní ročník Přístupu
vystoupení nazvané Vodní hudba, které sám
označuje jako hudebně tvorné operování se
zvuky a ruchy z okolí vodních toků a vodních
ploch.

O doprovodný program se letos postarají lite-
rární neuskupení Něco spácháme a Amnesty
International – mezinárodní organizace zabýva-
jící se lidskými právy. Ta představí svou kampaň
„3 minuty stačí“. Nenechte si festival utéct ani
proklouznout mezi prsty.

Za MDDM Čelákovice a další organizátory
Jiří Zradička

KINO KLUB
Lysá nad Labem

St 12. 10. od 20.00 hod.

Jazzvečer: Pointsquartet

Jazzový kvartet Míry Hloucala poprvé v Lysé,
po koncertě jamsession.

Kompletní program na

www.luftkinoklub.cz

So 22. 10. od 20.00 hod.,

vstupné dobrovolné
Monika Kolářová – vernisáž výstavy,

The Kinsize Boogiemen – koncert
Vernisáž výstavy kreseb a maleb aktů a jiných neřestí

Moniky Kolářové, studentky brněnské FaVU,
koncert bluesové kapely The Kingsize Boogiemen.

Kompletní program na

www.egzyl.cz

ŘÍJEN VE ZNAMENÍ STARÝCH NÁSTROJŮ
Po jarní reprezentativní přehlídce českých varhaníků, která logicky pokračovala hojně navštíveným

Poutním koncertem, jsme na podzim připravili akce komornějšího charakteru. Rádi bychom čeláko-
vickému publiku všech generací představili méně známé dobové nástroje a jejich roli v historii
duchovní hudby.

Program Hudba v chrámech barokních Benátek (Seicento e settecento) tvoří sonáty a canzony,
které zněly především v benáteckých kostelích v 17. století. Pocházejí od autorů, jako jsou G. Fres-
cobaldi, D. Castello či G. B. Fontana, jejichž novátorské skladby představují stěžejní instrumentální
repertoár raného baroka. Dále zazní mistrovské kompozice pro sólovou theorbu (barokní basovou
loutnu) H. Kapsbergera, benáteckého loutnisty s německými předky. Hudbu 18. století v programu
reprezentují chrámové kompozice takových autorů, jako jsou A. Vivaldi, B. Marcello či D. Bigaglia.

Tento dramaturgicky výjimečný repertoár nám představí Jan Kvapil (flétny) a Jan Čižmář (loutny).
Jan Kvapil získal své dovednosti v oblasti historické hudby především v zahraničí (Royal Academy of
Music v Londýně a konzervatoř v Linci), kromě koncertování (především v duu s Janem Čižmárem)
vyvíjí rozsáhlou aktivitu v oblasti výuky hry na zobcovou flétnu a je mj. ředitelem Letní školy barokní
hudby v Prachaticích (více www.jankvapil.com). Jan Čižmár studoval sólovou kytaru také na Royal
Academy of Music, kde se začal věnovat hře na loutnu. Pokračoval v oddělení historických loutno-
vých nástrojů na Královské konzervatoři v Haagu. Pro svou všestrannost je zván ke spolupráci
s našimi i evropskými orchestry a dirigenty (př. Christopher Hogwood). Podílel se i na produkci barok-
ních oper (mj. Dido and Aeneas/Acis and Galatea v londýnské Covent Garden, Rinaldo ve Stavov-
ském divadle v Praze), jeho aktivity zasahují i do jiných žánrů (jazz, populární hudba, muzikál). Více
na www.jancizmar.com.
Koncert se koná v pondělí 10. října v 19.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Další říjnová akce Spolku pro varhanní hudbu je určena dětem a nese se v dramaturgicky
podobném duchu. Během „veselého výchovného koncertu“ Theatrum Musicae v režii nám známého
souboru Ritornello se budou děti moci seznámit s různými druhy historických nástrojů, jejich úlohou
v duchovní i světské hudbě, zazpívat si a zahrát. Že to bude zajisté formou interaktivní, zábavnou
a nápaditou, o tom nás vedoucí souboru Michael Pospíšil a hráč na theorbu (barokní basovou lout-
nu) Tomáš Najbrt opakovaně přesvědčili (např. při Rorátech v rámci adventních koncertů v roce
2009).
Akce se koná v sobotu 22. 10. 2011 na faře římskokatolické církve v Čelákovicích 

v 10.00 hod. Je určena dětem od 8 do 15 let. Vlastní hudební nástroje jsou vítány.

Vzhledem k omezené kapacitě prosíme zájemce, aby se hlásili na telefonním čísle Spolku pro var-
hanní hudbu 604 962 795, kde obdrží další informace.

Přejeme krásné zážitky s živou hudební historií! Spolek pro varhanní hudbu, Čelákovice

Církev československá husitská

si připomene výročí vzniku samostatného
československého státu 28. října

koncertem
duchovních skladeb a písní

z díla J. A. Komenského a lidové tvořivosti
minulých století.

Účinkuje CHAIRÉ – PŘÍBRAM

Vokálně-instrumentální soubor dobových nástrojů
Umělecký vedoucí Josef Krček

Začátek koncertu je v 16.00 hodin.

Srdečně zveme čelákovickou veřejnost
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ROUTA
tel.: 604 146 682 (ne SMS!)
e-mail: info-routa@seznam.cz 

http://www.rc-routa.cz 

RC ROUTA 
slaďuje, pečuje,
vzdělává, plave…

S.O.S. a mobilní služba - péče o dítě pro

zaměstnané

• Zajišťujeme převod dětí z MŠ a ZŠ do Routy,

odpoledního útočiště v prostorách MC;
• mobilní služba – na základě předchozí rezer-

vace;
• S.O.S. služba – v případě nenadálé události

na straně rodiče;
Služba je bezplatná – je součástí projektu
Rodina a práce i pro Čelákovice (ESF OPLZZ).

Klub náhradních rodin pořádá Sportovní

a kreativní odpoledne pro náhradní rodiny

Sobota 8. 10. 2011, 15.00 – 18.00 hod., soko-
lovna TJ Spartak Čelákovice, Masarykova 585,
Čelákovice – Opičí dráha a další sportovní vyži-
tí v tělocvičně pro děti a dospělé, pro kreativce
všeho věku decoupage (ubrousková technika).
Určeno pěstounským a osvojitelským rodinám
a všem zájemcům o NRP. Přihlášky a další
informace – Jana Luhanová, 731 172 650,

nahradnirodiny@seznam

POHÁDKOVÝ REJ, rodinné odpoledne plné
pohádek a masek, pondělí 10. 10. 2011, 16.00

– 18.00 hod.

Naše vzdělávací a informační činnost – tema-
tické cykly pozitivní rodičovství, rodina

a partnerské vztahy, součástí projektu RC
Routa, Rodinné útočiště pro všechny generace
(MPSV ČR).
Aktuálně MUDr. Halka Korcová, lékařka, psy-
choterapeutka.
Sobota 15. 10. 2011 Nejčastější důvody kon-

fliktů v rodině, přednáška z cyklu Rodina
a partnerské vztahy, začátek 9.00 hod. MC
Čelákovice. Zavolejte a rezervujte si místo,
nabízíme DOPROVODNÉ HLÍDÁNÍ DĚTÍ.

Opět k nám zavítá také PhDr. Ilona Špaňhelo-

vá, termíny upřesníme.

Pravidelná provozní doba Infocentra (604 146

682): po-pá 8.00 – 12.00 a 15.00 – 19.00 hod.
Více informací o dalších akcích a aktivitách

našeho sdružení na www.rc-routa.cz.

Loutková představení
Základní umělecká škola Jana Zacha zahaju-

je 8. 10. 2011 divadelní sezonu 2011/2012 tra-
dičních sobotních loutkových představení pro
děti i dospělé. Začátky vždy v 10.00 hodin v sále
školy.
Program:
8. 10. O PYŠNÉ BASE

22. 10. PEJSKOVÉ – DOGS
5. 11. KUKI A MUKI

19. 11. KMOTŘIČKA ZUBATÁ
3. 12. TŘI SNĚHULÁCI A GLORIA

ZUŠ Jana Zacha
Vašátkova 434

tel./fax: 326 991 260
e-mail: zus@celakovice.cz 
http://zus.celakovice.cz 

Základní škola
J. A. Komenského 414

tel.: 326 998 211
e-mail: info@zs.celakovice.cz
http://www.zs.celakovice.cz 

Kurzy pro veřejnost:
Angličtina pro začátečníky

Kurz bude probíhat 1x 2 hodiny týdně.
Moderní učebna s interaktivní tabulí.
Zkušený pedagog.
Cena za pololetí: 2 000 Kč.
Minimální počet účastníků: 5, maximální 12.

Základy práce s PC

Kurz bude otevřen při minimálním počtu 5
účastníků.
Skládá se z 10 hodinových lekcí, celková cena
1 000 Kč.
Kvalifikovaný lektor, nejmodernější PC technika
a počítače.
Po absolvování kurzů budou účastníci schopni
elektronicky komunikovat, pracovat s kancelář-
skými programy nebo vytvářet zábavnou pre-
zentaci pro své přátele.

Výtvarné činnosti pro dospělé

Kurz bude probíhat 1x 2 hodiny týdně.
Minimální počet účastníků: 7, maximální 12.
Kvalifikovaný lektor.
Náplň kurzu: základy práce s keramikou, dráto-
vání, korálkování, pletení z papíru a pedigu,
vánoční a velikonoční vazby a další výtvarné
techniky podle zájmu účastníků.
Cena za pololetí: 2 500 Kč, v ceně materiál, 
lektor a provozní náklady (výpal keramiky…).

Všechny kurzy budou probíhat mimo období
školních prázdnin.
Začátek kurzů – říjen 2011. Při zájmu o při-
hlášení do některého z kurzů kontaktujte pí Nej-
manovou telefonicky na č. 326 998 211 nebo
e-mailem: nejmanova@zs.celakovice.cz.

Základní škola
Kostelní 457

tel.: 326 990 211
e-mail: skola@kamenka.celakovice.cz
http://www.kamenka-celakovice.cz 

Bolístky naší školy
Většina článků o činnosti naší školy se týká

toho, co se nám povedlo, z čeho jsme se rado-
vali, co nás potěšilo, který žák či třída byli 
úspěšní apod.

Bohužel, nemáme vždy úsměv na tváři
a nutno říci, že některé bolístky mají dlouhotrva-
jící charakter.

Neustále se trápíme nevyhovujícími prostory
pro tělesnou výchovu, na Městský stadion
v rámci dvou týdenních hodin tělocviku
docházíme, ale sportoviště je v tak neutěšeném
stavu, že se stydíme dětem říkat, aby udržovaly
pořádek, navíc se mnohdy obáváme o bezpeč-
nost žáků na atletické dráze, na víceúčelovém
hřišti, na doskočišti. Vzhledem k nárůstu počtu
dětí se opět velmi potýkáme s tím, aby se třídy
prostřídaly v hale BIOS, jsme proto ještě nuce-
ni využívat místní sokolovnu.

Dalším bolavým místem v životě naší školy
jsou třídní šatny, které se nalézají v suterénu
Kamenky. Šatní skříňky jsou v provozu cca 8 let,
opakovaně je pan školník opravuje. Kamenem
úrazu je ale ničení visacích zámků samotnými
žáky – jeden druhému. Ani dozírající vyučující
nejsou schopni postřehnout, kdo komu co zničil,
kam se zámky ztrácejí.

V letošním roce začíná pracovat Sdružení
rodičů pro Kamenku, které by mohlo finančně
pomoci v řešení tohoto šatnového problému. Po
první schůzce zástupců rodičů jednotlivých tříd
bylo odsouhlaseno, aby se do šaten z vybra-
ných peněz rodičů nainstaloval kamerový sys-
tém. Snad se tím zmírní naše potíže s nenecha-
vými žáky a ubude vyšetřování.

Sportoviště pro naši školu však tak rychle
vyřešit nelze. Snad by aspoň ti, kteří mají provoz
Městského stadionu ve své kompetenci, kteří jej
mají propůjčený, kteří se částečně starají, mohli
vzpomenout na doby dávno minulé, kdy tyto
prostory byly jedním z nejkrásnějších míst naše-
ho města. Skutečně naší škole tehdy nevadilo,
že na tělesnou výchovu „docházíme“.

Vedení Kamenky

Historická budova Kamenky se během prázdnin
dočkala opravy fasády. V tuto chvíli ještě probíhá
rekonstrukce původního vstupního schodiště. Náklady
na opravu fasády dosáhly výše 303 058 Kč včetně
DPH a schodiště 169 926 Kč včetně DPH.

Foto: -dv-
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Mateřské centrum 
Najdete nás v zadní části Obecního domu

Stankovského č.p. 1650
(vchod z ulice Na Stráni)

tel.: 774 048 044
e-mail: info-mccelakovice@seznam.cz

www.mccelakovice.cz
(nabízíme zasílání programu a dalších

informací na Váš e-mail) 

Otevírací doba:

pondělí 9.00 – 12.00 pro maminky a miminka
úterý otevřena pouze malá herna
středa 9.00 – 12.00
čtvrtek 9.00 – 12.00
pátek 9.00 – 12.00

Podzimní prázdniny

26. - 28. 10. 2011 ZAVŘENO

PRAVIDELNÝ PROGRAM:

• Bezplatné hlídání dětí v MC

pro děti od 2,5 let, určeno rodičům hledajícím si
za-městnání, středa 8.00 – 12.00 a 15.00 –
19.00 hod., bližší informace na našem webu;
• Předporodní kurzy

út 17.00 – 19.00 hod., vede porodní asistentka
Bc. Karolina Švechovičová, přihlášky a info 
731 310 509;
• Kurzy masáží kojenců a batolat

vede porodní asistentka Bc. Karolina Švechovi-
čová, nutno přihlásit na tel.: 731 310 509.

AKCE V ŘÍJNU:

• Pohádkový rej

po 10. 10. v 16.00 – 18.00 hod. v KD, akce RC
Routa, maškarní, tancování, soutěže;
• „Znaková řeč“ pro slyšící batolata

st 12. 10. v 17.00 hod., seminář pro rodiče,
informace a přihlášky Barbora Jungerová, tel.:
777 137 687;
• Líčení zdarma

pá 14. 10., informace a přihlášky pí Ferlesová,
tel.: 724 105 196;
• Přednáška MUDr. Korcová

so 15. 10., akce RC Routa, Rodina a partnerské
vztahy;

Právě začínáme
Od října zahajuje v MDDM svoji celoroční čin-

nost většina zájmových kroužků, kurzů a klubů.
Některé z nich jsou už od září zcela naplněny,
např. Klíček (pro budoucí školáčky), Pletení
košíků a Košíkování (kurzy po děti i dospělé),
Divadlo od paty až k hlavě. Nejvíc dětí máme
tradičně přihlášených na Pohybových hrách
a na Plavání. Velký zájem je o Taneční kroužky.

Nábor stále probíhá ve sportovních oddílech,
nabízíme i letos Atletiku, Florbal, Basketbal. Na
nováčky se těší turistický oddíl Medvědi. Úplnou
novinkou je letos Americký fotbal – tj. bezkon-
taktní „flag football“ (pro kluky i děvčata). Dětem
je určen další nový kroužek – „Jogínské hry“,
kde se seznámí hravou formou se základy jógy.

Výtvarné činnosti patří v MDDM stále k tradič-
ním nabídkám. Opět jsme letos otevřeli kroužky –
Výtvarný, Kutílek, Korálkování, Pletení košíků
a Košíkování. Znovu po roce se začínají scházet
krajkářky v „Paličkování“. Také výtvarné víken-
dové dílny a Základy řemesel mají už pro děti
i dospělé připravenou pestrou nabídku činností,
např. Šperky z rouna, Adventní věnce a vazby,
Carving – vyřezávání ze zeleniny a ovoce.

Ke kroužkům, které ještě přijímají nové členy,
patří Hraboši (se zaměřením na historii a vyře-
závání z topolové kůry) a Foto design (základy
digitální fotografie a její zpracování v PC). Kurzy
angličtiny jsou letos rozděleny stejně jako
v loňském roce, u dětí máme nové zkušené lek-
tory. V nabídce je angličtina pro mladší děti od 
2. do 4. třídy, starší děti od 5. do 9. třídy
a mládež a dospělé, od začátečníků po různě
pokročilé. Novinkou je „Dílna tvůrčího psaní“ –
pro děti od 5. tříd a mládež. Je určena začína-
jícím autorům, publicistům.

Stále více se zaměřujeme na environmentál-
ní výchovu, která řeší vztahy mezi lidmi, ekolo-
gii, zdravý životní styl. Letos nově začíná Zdra-
votní výchova – program pro děti od 9 let
s prvky artefiletiky, a Slunečnice – environmen-
tální výchova v praxi. Základy ekologie nabízí
přírodovědný kroužek Štěňata.

V nabídce dalších činností zaměřených na
relaxaci a setkávání při klubových akcích a akti-
vitách je také několik novinek. „Keškování
s Terezkou“ je pro ty, co je zajímá hledání
„pokladů“ pomocí GPS navigace. Relaxační cvi-
čení (protahovací a uvolňovací cvičení) je urče-
no dětem od 9 let.

Prostorem pro společná setkávání je „klub
Čajovna“ – klubovna MDDM v budově Technic-
kých služeb v Lipové ulici. Druhým rokem se
zde schází ve vypsaných termínech o víken-
dech Klub deskových her a Táborové zpívání.
Už názvy těchto klubů samy zvou zájemce
k účasti.

Znovu koncem září začal Jamklub, určený
těm, co si chtějí občas společně „zadžemovat“
na bubny a další nástroje. Nově k nim letos při-
bude „Bubnování“. Každé úterý v říjnu mají
zájemci možnost se v Čajovně setkat a vyzkou-
šet si Drum Cyrcles, spontánní skupinové bub-
nování v kruhu. Od listopadu do ledna pak
nabízíme zájemcům o bubnování kurz. Zveme
začátečníky, pokročilé – děti, mládeži, dospělé
i rodinné týmy.

Alena Zradičková, ředitelka

JUNÁK
Svaz skautů a skautek ČR

středisko 219.05 Čelákovice
Matěje Červenky

e-mail: 219.05@seznam.cz 
http://skaut.info

Postavme školu v Africe
Postavme školu v Africe – tak se jmenuje dobro-

činná sbírka zaměřená na podporu vzdělání v Etiopii.
Etiopie je jednou z nejchudších zemí světa

a negramotnost zde dosahuje až 60%. Většina
dětí nemá možnost chodit do školy, neboť
v okolí žádná není. Člověk v tísni spolu se skau-
ty z ČR se jim snaží pomoci, a proto vznikla tato
sbírka. První ročník se konal již v roce 2004
a o rok později byla postavena první škola
v Asore. Od té doby bylo postaveno 14 škol, ale
i přes to jsou podmínky velmi špatné. V jedné
třídě bývá i přes 70 dětí a vyučování je děleno
na 2 – 3 směny. Děti většinou sedí na zemi nebo
na kládách. Jednu učebnici vlastní dohromady
až 10 dětí. Budováním škol a vzděláváním míst-
ních učitelů se snažíme lidem pomoci dostat se
ze začarovaného kruhu chudoby.

Sbírka bude probíhat od 9. do 14. října 2011.

V těchto dnech se můžete v ulicích našich měst set-
kat se skauty, kteří se snaží oslovit širokou veřejnost
a poskytují možnost pomoci drobným finančním
příspěvkem. Sbírka se bude konat i u nás v Čeláko-
vicích. Kateřina Bartošová - Lotty

„Přátelé stromů“ zasadí svůj první strom
Na jaře jste mohli po Čelákovicích vidět letáčky s výzvou k účasti v soutěži Adoptuj si svůj strom.

Byla určena hlavně dětem. Úkolem bylo najít si vhodný strom k pozorování a popsat, nakreslit, vyfo-
tografovat ho. Provést několik měření a vše řádně zapsat do dotazníku.

Cílem vyhlašovatelů soutěže bylo zaměřit pozornost dětí i ostatních na zeleň v okolí jejich bydle-
ní. Těm, co se zúčastnili, děkujeme. Jen několik dětí dodrželo vyhlášené podmínky soutěže. Těm rádi
předáme odměnu a vyhlásíme je prvními Přáteli stromů ve městě. Gratulujeme jim o to raději, že jsou
to malí předškoláci. Zveme je s jejich maminkami a všechny ostatní, co je starost o zeleň ve

městě zajímá, ve čtvrtek 13. října na zahradu MDDM. Od 17.00 hodin zde proběhne vyhodno-

cení soutěže Adoptuj si svůj strom. Noví „Přátele stromů“ dostanou od nás odměnu za účast
v soutěži a společně vysadíme náš první strom.

Město se vyvíjí a se změnami a stavebními úpravami se zároveň neustále ve městě řeší i problém
kácení stromů a výsadby nové zeleně. Také obnova starých stromů je nutná. Čelákovice na mapě
vypadají, jako kdyby si motýl sedl na modrou linii Labe. Jsou v krásném prostředí a zeleně kolem nás
je stále hodně. Není už tak poetické se na mapu města podívat blíž.

Děti měly za úkol v soutěži popsat stromy na veřejných plochách. Při přípravě mapek s výskytem
stromů na městských pozemcích jsme se pozastavovali nad tím, jak během let mizely stromy z ulic.
Je zájmem nás všech, aby pomyslná křídla motýla na mapě Polabí neztratila svou zelenou barvu.

Prvním vysazeným stromem nekončí Adopce stromů ve městě. Chystáme další soutěže a akce,
zaměřené na společný úkol pro děti v Čelákovicích: naučit se znát cenu stromů a zeleně v okolí, kde žije-
me, a umět se postarat společně s rodiči a ostatními dospělými o to, aby v našem okolí zeleň neubývala.

A na konec jen malé povzdechnutí. Účast v soutěži byla slabá, předčila i naše očekávání. Hledáme
samozřejmě proč… Adopci stromů jsme vyhlásili poměrně narychlo, dotazník byl pro děti dost složi-
tý, čas na provedení pozorování krátký a pro školy – před ukončením školního roku nešťastně nača-
sovaný… Ale to nic nemění na závažnosti obsahu a na tom, že děti umí a můžou pomoct, třeba už
jen tím, že se začnou společně s námi víc o své okolí zajímat a že nebudou lhostejné k tomu, jak jed-
nou bude vypadat jejich město.

Za spoluorganizátory soutěže Alena Zradičková, ředitelka MDDM Čelákovice

MDDM
Havlíčkova 691

tel.: 326 991 217, tel./fax: 326 995 959
e-mail: mddm.celakovice@seznam.cz

http://www.mddmcelakovice.cz

• Výtvarná dílna

ne 16. 10. v 10.00 hod., informace a přihlášky
Míla Ságlová, tel.: 605 541 730;
• Členská schůze

ne 16. 10. v 19.00 hod.;
• „Krtek a paraplíčko“

st 19. 10. v 10.00 hod., čtení pohádek pro
nejmenší od 18 měsíců;
• Keramika pro nejmenší II.

pá 21. 10. v 9.00 a 10.00 hod., pokračování pro
stejné účastníky;
• Fotografování dětí a rodin

so 22. 10., informace a přihlášky Hana Hřibová,
tel.: 777 166 830.
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H O U B A Ř S K Á  N Á P O V Ě D N A
A jsme opět u hřibů. Dnes Vám představím

dva - jednoho „bez dvou za osmnáct (do košíku)
a druhého bez dvou za padesát dva (tisíc)“!
Ovšemže korun, ale bohužel pokuty v případě
sběru! Hřib plstnatý, lidově zvaný jako podmás-
ník, kačena, kožešník, sameťák, podubník, je
ten finančně bezproblémový. Po okraj naplněný
košík se dá uplatnit ve všech fázích kuchyňské
úpravy a navíc uskladnit: od sušení až po
nakládání do octového nálevu.

To by se hřibu moravskému také mohlo líbit,
ale pokuta za sběr již jedné plodnice může sku-
tečně čítat až padesát tisíc korunek českých.

Hřib plstnatý má především nerozpukanou
kožovitě sametovou pokožku klobouku, barvy
olivově žlutozelenavé až hnědavé. Třeň (nožič-
ka) má barvu žlutou, je plný a nahoře značně
rýhovaný, válcovitý a dole se zužující. Plodnice
voní neutrálně, malinko po ovoci. Dužnina je
bělavá a na řezu mírně modrá. Roste ve všech
lesích, především pod duby, buky a smrky, ale
dá se najít i v dalších lokalitách.

Hřib moravský roste především v teplých list-
natých lesích a na hrázích rybníků, hlavně pod
duby. Třeň má okrově žlutý až světlehnědý,
někdy načervenale hnědý. Není rýhovaný,
pouze v horní části může být nevýrazná síťka.
Na řezu se barva nemění. Klobouk je ve stáří
často rozpraskalý, hnědooranžové až rezavě
hnědé barvy. A teď to důležité: vůně plodnic je
typicky koprová a kokosová!

Takže: kopr - do okurek, salátů a omáček,
kokos - do zákusků a drinků a „moraváka“ tak
maximálně vyfotit!

A když jsem u toho focení, děkuji panu Špi-
narovi (přednímu mykologovi z Táborska), za
možnost návštěvy jeho přírodního chráněného
království, kde se „moraváček“ a spousta
dalších skvostů nachází. A zároveň kolegovi
Lexovi, že nás zavedl na to pravé a krásné
místo.

Hřib moravský je na fotu v doprovodu dvou
mladých plodniček holubinky chromové.

Aleš Chvojka, MK Čelákovice

Na fotografii: hřib plstnatý (Xerocomus subtomentosus) – mladší plodnice, hřib moravský (Boletus moravicus) –
dospělá plodnice. Foto: Aleš Chvojka

Občanská poradna Nymburk, o. s.

Osobní poradenství v budově Radnice I fun-
guje v Čelákovicích každou první středu

v měsíci od 13.00 do 17.00 hod.

V případě akutní potřeby je možné se domlu-
vit na poskytnutí konzultace mimo konzultační 
hodiny nebo i mimo kancelář (např. v bytě 
klienta či na jiném dohodnutém místě).
Občané mohou poradnu kontaktovat:
• telefonem 325 511 148 (pouze pondělí

a středa 9.00 – 16.00 hod.), 775 561 848;
• e-mailem info@opnymburk.cz nebo 

poradna.nymburk@centrum.cz.

Další informace o činnosti na

www.opnymburk.cz

DARUJ KREV 
Termíny odběru krve:

• v ordinaci 

MUDr. Hany Ježkové,

Sady 17. listopadu 1007, 
Čelákovice,
tel.: 326 992 290
každé poslední

úterý v měsíci

• v nemocnici v Brandýse n. L.-St. Boleslavi,

Brázdimská 1003, Brandýs nad Labem,
tel.: 326 902 781
každé první pondělí v měsíci

PODZIMNÍ SVOZ TŘÍDĚNÉHO
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Oznamujeme občanům, že TS Čelákovice
budou pořádat svoz tříděného komunálního
odpadu. Vytříděný komunální odpad z domác-
ností bude možné zdarma odevzdat na uvede-
ných místech v následujících sobotách vždy od
8.00 do 12.00 hod.

sobota 8. 10. 2011

ulice Jiráskova
parčík mezi ulicemi Majakovského a Jungman-
novou

sobota 15. 10. 2011

Záluží u hřiště
Císařská Kuchyně u pomníčku
Sedlčánky u požární zbrojnice

Na uvedených místech v určeném čase
mohou občané zdarma odevzdat tyto druhy

vytříděného komunálního odpadu: papír,
sklo, plasty, PET lahve, železný šrot, dřevo, tex-
til, kompostovatelný odpad ze zahrad.

Lze zde odevzdat i velkoobjemový odpad

z domácností, který nelze umístit do popel-

nice. Z technických důvodů nelze vybírat

nebezpečný odpad, suť, stavební odpad

a zeminu! Současně zde lze odevzdávat

elektrozařízení jako zpětný odběr – lednice,

sporáky, pračky, televize, monitory, výpočet-

ní techniku a podobně. Uvedené komodity lze
průběžně odevzdat celý rok i na sběrném dvoře
„Na Špičce“, Mochovská 116.
www.celakovice-mesto.cz/ts/

Karel Turek, ředitel TS Čelákovice

20. října slavíme Den stromů
Myšlenka slavit Den stromů vznikla r. 1872 ve státě Nebrasca a od r. 1906 se stromové slavnosti

pořádaly i u nás a po odmlce byly po r. 2002 opět obnoveny v celé ČR. Nadace Partnerství od r. 2006
vypisuje soutěž Město stromů. Výsledky předcházejících ročníků soutěže iniciovaly vznik kampaně
Čelákovice – město stromů a již se přihlásily školy, skauti, výtvarná dílna Labyrint, místní organiza-
ce Českého rybářského svazu, Městský dům dětí a mládeže a Městská knihovna. Mezi říjny 2011 až
2012 proběhnou různé soutěže, přednášky a především budou vysazeny stromy. O jednotlivých
akcích budeme průběžně informovat na internetových stránkách města i zde ve Zpravodaji.

Občané se mohou zapojit i samostatně 28. října v pokusu o český rekord v sázení stromů. Rekord
spočívá v celkovém množství vysazených stromů a lidí zapojených do sázení v tomto konkrétním dni.
Přihlášky se zasílají Nadaci Partnerství do 20. října a zúčastnit se můžete i s výsadbou jediného stro-
mu na vlastní zahrádce. Cílem je připomenout význam stromů, zažít něco výjimečného a oslavit Den
stromů. Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Připravujeme i zřízení samostatného konta, kam bude
moci každý přispívat na výsadbu stromu ve městě i peněžitým obnosem. Je na každém z nás, jaký
vztah má k životnímu prostředí a zda je ochotný pomoci ke zlepšení.

Miroslav Iglo a Petr Petřík za realizační tým kampaně Čelákovice – město stromů

PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera, se koná v neděli 

16. října 2011 od 8.00 do 11.00 hod. Pozor, 
v tyto hodiny můžete využít i chovatelské 
a houbařské poradny. Areál děkanství v Kos-
telní ulici 455.

ZAHRÁDKÁŘI
http://www.czscelakovice.websnadno.cz

Český zahrádkářský svaz

udělil Václavu Bartůňkovi,

předsedovi ZO ČZS, stříbr-

nou medaili za zásluhy

o rozvoj zahrádkářství

v Čelákovicích.

GRATULUJEME 

Několik rad našim zahrádkářům. Léto defi-
nitivně odchází, nastal čas sbírat plody své
práce, ale nezapomeňte:
- přeneste dovnitř pokojové rostliny;
- posečte před příchodem zimy trávník;
- ostřihejte růže;
- proveďte řez ovocných stromů;
- koncem října zasaďte česnek;
- odstraňte ze záhonů vše odkvetlé;
- chraňte trvalky před mrazy přikrytím větvemi

nebo mulčovací kůrou, plachtou nebo tkaninou.

Nezapomeňte se přihlásit u předsedů osad
na zájezd do Pěnčína, na sádky Žabakor a do
pivovaru Svijany, který pořádáme ve čtvrtek 
13. 10. 2011, s odjezdem v 7.30 hod. z ulice 
J. A. Komenského od prodejny Albert.

Výbor ZO ČZS Čelákovice



18 sport 10/2011 

NOHEJBAL
TJ Spartak Čelákovice

Play-off
TJ Sokol SDS Exmost Modřice - TJ Spartak

Čelákovice A 5:4

Modřice již nejsou ten tým, který vzbuzoval
respekt a před kterým se rozklepala kolena
mužstvům, sotva sjela z dálnice. Přesvědčily se
o tom i Čelákovice, které sahaly po vítězství.
Vedly postupně 2:1 a 4:3, ale jen větší zkuše-
nost domácích, nabitých reprezentanty, jim
v tom zabránila.

TJ Spartak Čelákovice A - TJ Sokol SDS

Exmost Modřice 5:4

Tak to tu ještě nebylo. Více než tři sta diváků
přišlo do Emity arény na druhý semifinálový
zápas mezi domácími Čelákovicemi a hostu-
jícími Modřicemi. Pro domácí se však začátek
nevyvíjel nijak šťastně. Prohrávali již 1:4, ale
dokázali fantasticky otočit na 5:4.

TJ Sokol SDS Exmost Modřice - TJ Spartak

Čelákovice A 5:2

Dva autobusy fanoušků z Čelákovic přijely do
Modřic k rozhodujícímu zápasu play-off o postup
do finálového klání v Nymburce. Bohužel ani tato
podpora hosty neubránila od porážky s prvním
týmem dlouhodobé části extraligy.

Druhé semifinále vyhrály Karlovy Vary nad
Benešovem 2:1 na zápasy, a tak Čelákovice
o třetí místo čekal souboj s tamním Šacungem.

2. liga
TJ Spartak Čelákovice B – TJ Čakovice B 5:5

Zajímavý zápas s mnohými zvraty, ať na
jedné či druhé straně, přineslo třinácté kolo
druhé nohejbalové ligy mužů mezi domácími
Čelákovicemi a hosty z Čakovic.

Č. Budějovice – SK Spartak Čelákovice B 6:2

K poslednímu zápasu zajížděl B tým na půdu
prvního týmu tabulky, který si tímto vítězstvím
zajistil účast v baráži.

TJ Spartak Čelákovice skončil jako nováček
soutěže na čtvrtém místě, což se dá považovat
za úspěch.

Další informace najdete na webových strán-

kách http://www.nohejbal-celakovice.cz/

Petr Flekač

10. 9. 2011. Více než tři sta diváků přišlo do Emity arény na druhý nohejbalový semifinálový zápas mezi domácími
Čelákovicemi a hostujícími Modřicemi. Foto: Miroslav Czorny

FLORBAL
FBC ČELÁKOVICE

MUŽI

Jako přípravu před novou sezonou jsme ode-
hráli pohár České pojišťovny, kde jsme se střet-
li s kvalitními soupeři. Pohár se hrál v Chebu
a bohužel vinou zranění, pracovního vytížení
a nemoci jsme do Chebu odcestovali v neúplné
sestavě a uhráli tyto výsledky:
FBC ČELÁKOVICE - FBC VODŇANY 8:12

FBC ČELÁKOVICE - FLK TACHOV 1:6

FBC ČELÁKOVICE - TJ BANÍK SOKOLOV 2:6

SOKOL BENÁTKY - FBC ČELÁKOVICE 10:5

Branky: Mostecký 3, Sluka 2.
Ve druhé třetině jsme propadli a to rozhodlo 

o výsledku celého utkání.
FBC ČELÁKOVICE - FBC RIPPERS PRAHA 7:4

Branky: Mostecký 4, Sluka 2, J. Krejza.
V polovině utkání jsme vedli již 5:1, ale pole-

vili jsme a soupeř dotahoval, ale vítězství jsme
si již vzít nenechali.

ŽÁCI

FBC ČELÁKOVICE - FK KOLÍN 6:5

ELEVOVÉ

FBC ČELÁKOVICE - LYSÁ N. L. 4:1

Více na www.fbk.celakovice.cz

Tomáš Holcman

ORKA

Novou sezonu zahájila Orka tradičním
pohárem ČFbU. V prvním kole poháru neokusi-
la porážku a do dalších bojů postoupila z prv-
ního místa ve skupině.

ATHLETIC PRAHA - ORKA 2:4

ORKA - BENEŠOV 2:2

ZŠK TŘEMOŠNICE - ORKA 4:5

ORKA - FBC KOLÍN 6:2

Ve druhém kole byli již soupeři těžší, nicméně
Orka opět udržela neporazitelnost a zajistila si
znovu postup.

FBC ŠTÍŘI Č. BUDĚJOVICE – ORKA 3:3

ORKA - OREL PŘELOUČ 1:0

IBK TAJULA – ORKA 1:11

ORKA - FBC 98 CHOMUTOV 2:2

Ve třetím kole se Orka o postup utká s prvoli-
govým celkem Plzně. Martin Bajer

ATLETIKA
49. ročník Velké ceny Čelákovic v běhu hodi-

novém, který se konal 3. září 2011 na stadionu
v Houšťce, odstartoval náš bývalý olympionik
Ludva Liška. Závod vyhrál běžec černé pleti
Dr. Serbese Mulugeta – jinak ortoped z Týna
n. V. V tropickém vedru porazil trojnásobného
vítěze tohoto závodu Jiřího Wallenfelse. Nejstar-
ším závodníkem byl Jiří Soukup, ročník 1927,
z Hradce Králové. Při rozcvičování si důrazně
vyžádal od pořadatelů, aby u dráhy stál na židli
kbelík s vodou, aby se mohl v průběhu závodu
osvěžovat namočenou houbičkou, tak jako to
dělal minulý týden na závodech v Maďarsku.
Tohoto osvěžení využilo více závodníků. Na-
štěstí nad zdravím závodníků bděla doktorka
Čejková, které tímto také děkujeme. V Praze se
tento den běžel NIKE RUN Prague 2011, zkola-
bovalo 36 závodníků a následně asistovalo 16
sanitek. Měli jsme tedy štěstí a závody proběhly
za podpory hudby skupiny NEW BANJO TRIO
Miloše Rady bez problémů. Za pozornost stojí
výkony 70letého Miloše Loudy a běžkyně 
Jindřišky Martínkové. Z Čelákovic startoval
Ladislav Stančo a uběhl 14 103 m. Děkujeme
tímto i sponzorům závodu. Jaroslav Ryneš

TENIS
Od 10. 10. 2011 začíná zimní sezona 

v tenisové hale v Čelákovicích, více na

www.jhsport-tenis.cz. Od 1. 10. každý víkend
možnost výuky tenisu dětí i dospělých v češtině
nebo angličtině s tenisovým trenérem ze Švéd-
ska. Více na tel.: 603 436 735.

ŠACHY
Šachový klub Spartak Čelákovice
Tel.: 737 736 373, 602 783 887
Masarykova 585/16, sokolovna - 1. patro
http://www.sachycelakovice.cz

Po dvou prázdninových měsících, během kte-
rých jsme ale nezaháleli a pravidelně jsme se
setkávali na našich pátečních schůzkách, jsme
zahájili sezonu 2011/2012 v pátek 9. září člen-
skou schůzí, na které byl zvolen nový výbor ŠK,
schválen plán činnosti 2011/2012 a stanovy ŠK.
Dále bylo provedeno upřesnění činnosti
šachového kroužku mládeže, který oficiálně
zahájil svoji činnost 16. září a bude se setkávat
každý pátek od 17.00 hod. v hrací místnosti ŠK
v sokolovně. Vedením kroužku byl pověřen člen
ŠK Eduard Platz (tel.: 602 281 027). Dodatečná
možnost účasti dalších zájemců zůstává i na-
dále otevřena prostřednictvím vedoucího kroužku.

Novými členy ŠK se stali Petr Tichý a Stani-
slav Hájek. V případě p. Hájka se jedná o staro-
nového člena, který se k šachové hře vrátil po
více než dvaceti letech, když předtím úspěšně
reprezentoval čelákovické šachové barvy a erb
před rozpadem původního šachového klubu.
K zahájení sezony jsme 16. září sehráli turnaj
ŠK v bleskovém šachu. Regionální přebor
2011/2012 byl oficiálně zahájen losovací schůzí
18. září. První kolo přeboru sehrajeme podle
termínového kalendáře v neděli 2. října.

Pokud máte zájem se rovněž aktivně zapojit
do šachového dění v Čelákovicích a blízkém
okolí nebo si jen obyčejně zahrát šachy, přijďte
mezi nás - hrajeme každý pátek od 18.00 hod.
v sokolovně (za kulečníkovými stoly).

Libor Mrozinski



sport, inzerce 1910/2011

BOHUSLAV GAMBRINUS CUP
SK Záluží pořádá pro širokou veřejnost již 

14. ročník turnaje v bandy hokeji „Bohuslav

Gambrinus cup“.

Dnem konání je sobota 26. 11. 2011. Místem
je tradičně hřiště u ZŠ v ulici J. A. Komenského
v Čelákovicích. Začátek v 8.00 hod., vlastní
zápasy od 8.30 hod. Účast je zajištěna pro prv-
ních 16 přihlášených družstev ve složení 3 hráči
+ brankář. Vítáme i nová družstva. Pro přihlášky
kontaktujte p. Königsmarka (Keňa) tel.: 777 181
470. Po dobu zápasů je zajištěno občerstvení.

BANDY HOKEJ



24 kam za kulturou 10/2011 

do neděle 16. 10.

Městské muzeum
OBRAZY SNŮ A SKUTEČNOSTÍ

Tvorba Vladimíra Tůmy z období let 2007-2011,
výstava obrazů přístupná denně mimo pondělí
9.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00 hod.

pátek 7. 10. 8.30 – 20.00 hod.
Městská knihovna
CELOSTÁTNÍ TÝDEN KNIHOVEN 2011

s mottem 15. kraj ČR – kraj knihoven

RODINNÉ SLAVNOSTI (současnost i minu-

lost)

Svatby, křtiny, biřmování… Výstava ze soukro-
mých sbírek čtenářů - dobové fotografie, píse-
mnosti, slavnostní oblečení a výzdoba
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

sobota 8. 10. 10.00 hod.
sál ZUŠ Jana Zacha
O PYŠNÉ BASE

Tradiční sobotní loutkové představení pro děti
i dospělé.

sobota 8. 10. 16.00 hod.
Městské muzeum
„TEHDY ODPOLEDNE PRŠELO (MĚLA?S

JICH PĚT)“

Pantomimické představení s Janou Ungerovou
a s Václavem Dostálem za doprovodu hudby Scot-
ta Joplina a Artie Matthewse.Pořádám MM ve spo-
lupráci s Radou starších Církve československé
husitské v Čelákovicích.Vstupné dobrovolné.

sobota 8. 10. 19.00 hod.
Kulturní dům
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

prodloužená

neděle 9. 10. 14.00 hod.
Kulturní dům
ZÁHORSKÁ KAPELA

Odpoledne s dechovkou k tanci i poslechu.
Vstupné: 60 Kč.

pondělí 10. 10. 19.00 hod.
kostel Nanebevzetí Panny Marie
HUDBA V CHRÁMECH BAROKNÍCH

BENÁTEK

Vystoupí Jan Kvapil (flétny) a Jan Čižmář (lout-
ny), pořádá SPVH.

pondělí 10. 10. 16.00 hod.
Kulturní dům
POHÁDKOVÝ REJ

pořádá MC

sobota 15. 10. 18.00 – 01.00 hod.
Kulturní dům
JINEJ PŘÍSTUP XII

Hudební festival alternativních směrů pořádá
MDDM a KD. Vystoupí kapely: Květy, Poletíme?,
Lesní zvěř, Jamchestra, Lady Merlot. Festival
doplní projekt Pavla Kopeckého „Vodní hudba“
a autorské čtení „Něco spácháme“. Doprovod-
ným programem je kampaň Amnesty Internatio-
nal „3 minuty stačí“.

sobota 15. 10. 21.00 hod.
Irish Music Pub, Na Statku v Rybářské ulici
LYNDON TOWN

Akustický folk-popový koncert, vstupné dobro-
volné.

sobota 22. 10. 10.00 hod.
fara římskokatolické církve
THEATRUM MUSICAE

Veselý výchovný koncert se souborem Ritornel-
lo pro děti a mládež (8-15 let), předem při-
hlášené.

sobota 22. 10. 10.00 hod.
sál ZUŠ Jana Zacha
PEJSKOVÉ – DOGS

Tradiční sobotní loutkové představení pro děti
i dospělé.

sobota 22. 10. 10.00 – 16. 30 hod.
výlet do pražské ZOO s MDDM
KEŠKOVÁNÍ S TEREZKOU KLÍMOVOU

Hledání pokladů pomocí GPS navigace, pro
předem přihlášené děti (do 2. tř. s doprovodem),
mládež a dospělé.

sobota 22. 10. 17.00 – 21.30 hod.
Klub Čajovna (klubovna MDDM – budova TS
v Lipové ulici, Za Dráhou)
JAMKLUB

Hraní na bubny a další hudební nástroje, pro
mládež a dospělé, předem přihlášené. Jamo-
vání jen tak pro radost s pozvanými hosty.

sobota 22. 10. 19.00 hod.
Kulturní dům
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

neděle 23. 10. 14.00 hod.
Sedlčánky
PODZIMNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ

pondělí 24. 10. 19.30 hod.
Kulturní dům
JAKUB SMOLÍK

Koncert současné umělecko-interpretační
osobnosti, jež svými písněmi oslňuje zejména

něžnou část publika. Těží ze své image, pěk-
ných skladatelských kousků Z. Bartáka, F.
Kasla nebo J. Zmožka, ale i vytříbeného vkusu
pro výběr coververzí starších českých šlágrů.
Jakub Smolík má na kontě 18 alb a patří k čes-
kým interpretům s největší fanouškovskou
základnou. Vstupné: 275, 250 nebo 220 Kč.

středa 26. 10. 10.00 – 12.00 hod.
klubovna MDDM v KD
VÝTVARNÉ DOPOLEDNE

Lampičky – dušičky, listopadání. Výroba pod-
zimních dekorací, pro předem přihlášené děti.

pátek 28. 10. 10.00 hod.
nám. 5. května
DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKO-

SLOVENSKÉHO STÁTU

pátek 28. 10. 16.00 hod.
Husův sbor
KONCERT K VÝROČÍ VZNIKU SAMO-

STATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

Duchovní skladby a písně z díla J. A. Komen-
ského a lidové tvořivosti minulých století. Účin-
kuje vokálně – instrumentální soubor dobových
nástrojů CHAIRÉ (Příbram), umělecký vedoucí
Josef Krček.

sobota 29. 10. 11.00 hod.
Kulturní dům
ALBION GRAND PRIX

Kulturistika mužů, body fitness žen (14.00 hod.
– semifinale, 16.00 hod. – finale) a benchpress
mužů a žen (11.00 hod.), vstupné: 100 Kč.

pátek 4. 11. 19.30 hod.
Kulturní dům
TRAVESTI SHOW

sobota 5. 11. 10.00 hod.
sál ZUŠ Jana Zacha
KUKI A MUKI

Tradiční sobotní loutkové představení pro děti
i dospělé.

OBRAZY SNŮ A SKUTEČNOSTÍ
Pod tímto názvem byla v neděli 25. září zahájena v Městském muzeu v Čelákovicích výstava

obrazů Vladimíra Tůmy. Slunné odpoledne provázelo početně navštívenou slavnostní vernisáž, ten-
tokrát konanou na nádvoří tvrze. Od minulé výstavy konané v Muzeu v roce 2007 se výtvarný projev
malíře poněkud změnil. Tvorba z období let 2007-2011, kterou můžete na výstavě vidět, zahrnuje
vedle obrazů krajin a portrétů i figurální malbu.

Svými obrazy krajin chce malíř vyjádřit atmosféru klidu a pohody, snaží se diváka přimět k zastave-
ní na uspěchané cestě dnešní doby. Jedním z nich je i obraz vytvořený pro PF 2011 města Čelákovic
(č. 31 Čelákovice – Na Hrádku I). Obrazy s figurální tématikou mají diváka naopak přenést od každo-
denního stereotypu do sféry vzrušení a touhy.

Vladimír Tůma i nadále používá své výtvarné prvky, jako jsou křivky různých tvarů, oblouky, kruž-
nice nebo ovály, někdy protknuté svislými či vodorovnými přímkami. To vše umocňuje barevnými 
přechody a stíny a vzápětí ostrými obrysy rozličných tvarů.

Výstava je přístupná do neděle 16. října 2011 denně mimo pondělí 9.00 – 12.00

a 13.30 – 17.00 hod. -dv- Vladimír Tůma. Foto: -dv-


