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Výběrová řízení konečně transparentní?
„Na vzniku zbrusu nové směrnice pro výběrová řízení se podílelo
mnoho nezávislých odborníků. Zastupitelům ji předložíme v září,“ říká
starosta Josef Pátek. O dokumentu, který vzniká až dvacet let 
po revoluci, transparentnosti, která zavazuje, a jasných pravidel hry 
pro všechny bez výjimky se dočtete na str. 5.

Otázka měsíce – socha sv. Jana Nepomuckého
Po pokácení odumřelého stromu za sochou sv. Jana
Nepomuckého jsme zaznamenali hlasy občanů o tom, jak
barokní socha vynikla, a do budoucna by ji proto neměly
zakrývat žádné stromy. V tomto čísle se Vás proto ptáme,
jak se Vám nyní sv. Jan Nepomucký líbí a zda za ním mají
být vysázeny plánované lípy. str. 5

Téma čísla – Dovolená, relaxace
Nechte se uprostřed léta inspirovat, kam v okolí Čelákovic
na výlet. Zodpovídáme pět základních otázek o Polabí, 
představujeme procházku kolem slepých ramen Labe do
Ostré a zveme Vás na výlet šlapací drezínou ze Mstětic do
kamenolomu.

str. 6

z obsahu

V pátek 15. 7. 2011 krátce po desáté hodině poklepal 

starosta města na základní kámen nového náměstí. Jeho

kmotrem se stal i hejtman David Rath. Čelákovice tak vůbec

poprvé v historii navštívil představitel Středočeského kraje.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
REVITALIZACE NÁMĚSTÍ

Nové náměstí posvětil i ředitel Regionálního operačního programu
Střední Čechy Tomáš Novotný a náměstek ředitele divize 1 společnosti
Metrostav, a. s., Jaroslav Heran. Ten představil harmonogram projektu
a plán prací, který městu umožní zajistit průjezdnost náměstí téměř po
celou dobu realizace projektu.

Město na projekt za 48,8 milionů korun získalo dotaci z evropských

fondů ve výši 21 milionů, kterou poskytl ROP Střední Čechy. Obnovu
náměstí provede společnost Metrostav, a. s., která v červnu zvítězila ve
výběrovém řízení. „Čelákovice náměstí v podstatě nikdy neměly. Od jejich
vzniku probíhala středem města průjezdní komunikace, která přirozenou
centrální a shromažďovací funkci rozhodně neplnila a neplní,“ vysvětlil
starosta Josef Pátek důvody, proč město k takto rozsáhlému projektu 
přistoupilo. Pokračování na str. 3
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Milé čtenářky, milí čtenáři,

letošní léto je téměř ve své polovině a do rukou se vám dostává po osmileté přestávce opět 
samostatné srpnové vydání Zpravodaje města Čelákovic. V letech 2004 – 2010 vycházelo letní 
dvojčíslo našeho městského periodika. Navýšením počtu na dvanáct čísel ročně se snažíme vám,
občanům Čelákovic, přinášet aktuální informace opět v pravidelném měsíčním intervalu.

V tomto čísle najdete mimo jiné i zvláštní přílohu, která vás seznámí s projektem Revitalizace
náměstí 5. května v Čelákovicích. Najdete v ní všechny důležité informace týkající se čelákovického
náměstí, které je v období od 30. 6. 2011 do 31. 7. 2012 rekonstruováno.

Jsem rád, že je pro Vás Zpravodaj bohatým zdrojem informací o životě v Čelákovicích, 
Sedlčánkách, Císařské Kuchyni a Záluží. Uvítám Vaše připomínky k jeho obsahu a těším se na další
spolupráci.

Petr Studnička, předseda redakční rady Zpravodaje města Čelákovic

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

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

ČERNÁ KRONIKA

MĚSTO ČELÁKOVICE

se sídlem Městský úřad v Čelákovicích,
nám. 5. května č. 1, 250 88 Čelákovice

Tajemník MěÚ v Čelákovicích vyhlašuje

v souladu s § 7 odst. 1 písm. b) zákona č.
312/2002 Sb., o úřednících územních samo-
správných celků a o změně některých zákonů, 
v platném znění,

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pracovní pozici:

✔✔ ASISTENT

(podatelna, informace, volby, referenda, RM, ZM)
Pracovní poměr: na dobu NEURČITOU.

Kontakt + informace: Jan Baran, tajemník - tel.:
326 929 160.
Termín přihlášek: do 9. 8. 2011, 15.00 hod.

Celé znění viz webové stránky a úřední deska
města.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení
na funkci zrušit.

Tisková oprava
Městská policie

Ve Zpravodaji 7/2011 jsme čtenářům před-
stavili Městskou policii a její strážníky. Redakční
šotek si přišel na své a prohodil fotografie dvou
strážníků – Martina Glase a Milana Daníčka.
Oběma strážníkům i čtenářům se omlou-
váme.

PORADNÍ SBOR OBČANŮ
Prostřednictvím svých sousedů v Poradním sboru občanů můžete i Vy ovlivnit dění ve městě nebo

vyřešit problémy v místě svého bydliště. Poradní sbor se má znovu sejít v září, proto neváhejte
kontaktovat jeho členy:

Okrsek s volební místností Jméno, kontakt

1 – MŠ Přístavní Jarmil Pařízek (jarmil.parizek@seznam.cz)
2 – Technické služby Milan Břinčil (m.brincil@atlas.cz)
3 – Kulturní dům RD Josef Šalda (josefsalda@o2active.cz)
4 – ZŠ Kostelní Olga Holnová (olga.holnova@hotmail.com)
5 – Hasičská zbrojnice Ladislav Zemánek (lzemanek@volny.cz)
6 – Kulturní dům BD Radomíra Svobodová (Radkasvobodova42@seznam.cz)
7 – Q-BYT Hana Žilinová
8 – pobočka MK V Prokopě Milan Moravec (twice_m@seznam.cz)
9 – místnost SK Záluží Petr Sedláček (sedlacek@celakovice.cz)
10 – Na Vošverku, Sedlčánky Jana Slováková (jslovakova@email.cz)

Místo zástupce okrsku ZŠ J. A. Komenského je volné. Pokud se chcete do PSO zapojit, přihlaste se
předsedovi komise Josefu Pátkovi na e-mail: starosta@celakovice.cz. Podmínkou je trvalé bydliště
v tomto okrsku.

Informace pro Záluží
V Záluží omezila intenzifikace ČOV odvoz

fekálií. Město Čelákovice proto domluvilo se
společností Stavokomplet odvoz fekálním vozem:

svozové dny: čtvrtek, pátek
objednání: 326 905 698 / 326 905 379, nutno
uvést, že se jedná o SVOZ ZÁLUŽÍ
max. cena: 1.500 Kč vč. DPH
omezení: fekální vůz s hadicí 20 m nevyveze
vzdálenější žumpy

UPOZORNĚNÍ REDAKCE

ZVÝŠENÍ CENY INZERCE
RM Čelákovic usnesením č. 11.6.2 stanovila

od 1. 7. 2011 cenu plošné inzerce ve Zpravodaji
města Čelákovic na 25 Kč za 1 cm2 bez DPH.
Cena zvýhodněné opakované inzerce zůstává
zachována po dobu platnosti objednávky zadané
před 1. 7. 2011, nejdéle však do 1. 7. 2012.

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ
na výtvarné ztvárnění

Rada města Čelákovic vyhlašuje veřejnou
soutěž na výtvarné ztvárnění „Výroční ceny
města Čelákovic - výtvarné dílo, a Pamětního
listu Výroční ceny města Čelákovic“. Termín pro
uzavření soutěže a odevzdání díla je stanoven
nejpozději na 30. 9. 2011. Odměna pro vítěze
soutěže činí 5 000 Kč. Podrobné podmínky
najdete na úvodní straně webových stránek
města www.celakovice.cz.

Administrativně zajišťuje: odbor školství,
informací a kultury MěÚ v Čelákovicích, 
tel.: 326 929 108, 326 929 110, e-mail:
kultura@celakovice.cz.

13. července

Občan oznámil, že v zahrádkách za Kovohutě-
mi stojí dva stany ve dvoumetrovém porostu
trávy směrem k cyklostezce. Hlídka na místě
nikoho nezastihla, pořídila fotodokumentaci
a nadále lokalitu v denních i nočních hodinách
kontrolovala. V následujících dnech byli kempa-
ři vykázáni do jiných prostor.
18. července

V pozdních nočních hodinách telefonicky infor-
moval Městskou polici občan o rušení nočního
klidu hudbou z parkujícího vozidla v ulici Stan-
kovského v blízkosti nákupního střediska Albert.
Hlídka na místě našla skupinu bavících se osob,
kterým uložila blokovou pokutu ve výši 
1 000 Kč. Skupinka se poté rozešla.
21. července

Obyvatel sídliště v centru města zavolal měst-
ské strážníky ke sporu se sousedem, který se
po domluvě strážníků uklidnil. Na požádání hlíd-
ka občana, který ji zavolal, informovala o dalším
možném postupu a poradila tazateli obrátit se
na přestupkovou komisi, kde může do 3 měsíců
podat návrh na přestupek.
25. července

Před desátou hodinou večerní volala občanka,
že si zabouchla v bytě ve třetím patře klíče
a nemůže domů. Hlídka provedla sestup slaně-
ním z balkonu o patro výše a byt, ke spokoje-
nosti majitelky, otevřela.
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V rámci návštěvy středočeského hetmana provedl starosta města Davida Ratha

budovou historické radnice, zavedl ho i na ochoz radniční věže, odkud si hejtman

prohlédl přírodu v okolí Čelákovic a řeku Labe.

HEJTMAN SI MĚSTO PROHLÉDL Z VĚŽE RADNICE,
NAVŠTÍVIL I ZUŠ JANA ZACHA

Svou návštěvu Čelákovic zakončil hejtman David Rath v Základní umělecké škole Jana Zacha,
kde ho přivítala ředitelka Viktorija Hanžlíková Krafová a současní i bývalí žáci umělecké školy. Ti pro 
hejtmana připravili malý koncert v klasické hudbě i sólovém zpěvu.

Při příležitosti zahájení oprav náměstí navštívil středo-
český hejtman David Rath místní Základní uměleckou
školu, kde si prohlédl díla žáků.

Hudební vystoupení pro hejtmana Středočeského
kraje připravili žáci ZUŠ Jana Zacha.

-pek-

Pokračování ze str. 1
Náměstí, kterému dnešní podobu vtiskl před

76 lety místní Okrašlovací a zahrádkářský spo-
lek, nyní rekonstrukce od základu změní. Hlav-

ní komunikace se přeloží směrem na jih,

v centrální části vznikne pěší korzo. „Sou-
částí budou i vodní prvky, kašna a průtočný
kanál s vodní kaskádou, který symbolizuje řeku
Labe, na níž město Čelákovice leží,“ uvedl
Josef Pátek.

Projekt na obnovu náměstí mají Čelákovice
připravený už několik let, loni se však podařilo
získat dotaci Regionálního operačního progra-
mu Středočeského kraje ve výši 21 milionů
korun. Po podpisu smlouvy o dotaci hejtmanem
Středočeského kraje letos v květnu proběhlo
výběrové řízení na zhotovitele. Zvítězila v něm
společnost Metrostav, a. s., s nabídkou za 48,8
milionů korun vč. DPH.

11. července, setkání s obyvateli Záluží

Josef Pátek a Miloš Sekyra se sešli se
zástupci obyvatel Záluží. Kromě kanalizace 
a kvality vypouštěných vod z ČOV Nehvizdy
jednali i o novém umístění kontejnerů nebo
domlouvali častější sekání trávy. Vedení města
informovalo občany o připravované obnově
autobusové zastávky, které se mají dočkat již
letos.

13. července, 1. kontrolní den náměstí

Vedení města, odbor rozvoje, technický dozor
a zhotovitel domlouvali podrobnosti přípravy 
a zahájení stavby, výrobu informační cedule, způ-
sob fakturace a vyúčtování prací, ale především
vliv na dopravu a její řešení v průběhu celé stavby.

14. července, dopravní značení U Učiliště 

a Na Stráni

Miloš Sekyra, hospodářský odbor a Lucie
Hanousková z Dopravního inspektorátu řešili
zjednosměrnění ulice Na Stráni, tak aby se
zvýšený provoz v důsledku intenzifikace ČOV
rovnoměrně rozdělil do přilehlé ulice Na Nábře-
ží. Dopravní inspektorát se také vyjádří k záka-
zu průjezdu ulicí U Učiliště.

20. července, o církevních pozemcích pod

elektrárnou RWE

Starosta města se sešel s místním farářem
římskokatolické církve v Čelákovicích Richar-
dem Scheuchem. Diskutovali spolu o pláno-
vaném prodeji církevních pozemků, které jako
poslední chybí společnosti RWE pro záměr
výstavby elektrárny. Postoj církve však zůstává 
i přes názor místních farníků a faráře neměnný,
pozemky energetickému gigantu prodá.

20. července, kontrola městského tábora

Jaroslav Ryneš, místostarosta pro kulturu,
spolu s odborem kultury navštívil městský tábor
v Miličíně. Na místě nejen zjišťovali, jak se čtyři-
ceti čelákovickým táborníkům v Miličíně líbí, ale
prohlédli si i technické zázemí tábora.Vedle dvou
původních chatek a budovy kuchyně s vybave-
ním má tábor čtyři nové chaty. Děti si táboření 
v krásné jihovýchodní krajině užívaly.

25. července, velký kontrolní den ČOV

Miloš Sekyra, vedoucí odboru rozvoje města
a dodavatel stavby se sešli na společné inspek-
ci postupujících prací akce „Intenzifikace ČOV“.

26. července, návštěva hraběte Czernina

Místostarosta Miloš Sekyra a radní Tomáš
Janák přivítali na čelákovické radnici hraběte
Tomáše Czernina a místostarostu města Nym-
burka, Pavla Fojtíka (TOP 09). Kromě bližší spo-
lupráce měst na Labi a využití lodní dopravy
Kolín-Brandýs diskutovali o komunální politice či
o přímé demokracii ve švýcarských kantonech.

Z diáře vedení města

Starosta Josef Pátek představil historii i podobu nového náměstí, hejtman David Rath mluvil o tradiční roli 
náměstí a o službách, které má občanům poskytovat.

Revitalizace skončí v létě příštího roku.

Harmonogram prací by neměl výrazně

pozměnit ani záchranný archeologický průz-

kum. „Archeologové mají velmi dobrou předsta-
vu o tom, co mohou očekávat. Znají lokalizaci
zaniklého pivovaru i umístění studny Barbory,
do které pro vodu chodili ještě někteří pamět-
níci,” uvedl k archeologickému výzkumu staros-
ta Josef Pátek. Další zajímavou situací, kterou
archeologové předpokládají ve východní části
náměstí, je původní obytná zástavba.

Základní kámen ze žluté dolnobřezinecké žuly se
stane součástí dláždění nového náměstí v prostoru
před horní kašnou.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ REVITALIZACE NÁMĚSTÍ

Miloš Sekyra a Tomáš Janák diskutovali s hrabětem
Czerninem a místostarostou Nymburka Pavlem Fojtíkem
mimo jiné i o výdělečném využívání městských sportovišť.
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O č e m  j e d n a l i  r a d n í
Zóna Kostelní – Rybářská

RM schválila nabídku firmy TaK Architects,
s. r. o., Praha 3, na zpracování urbanisticko-
architektonického návrhu „Řešení městského
centra Čelákovic“ v rozsahu zóny „Kostelní –
Rybářská“: úprava ul. Kostelní od křižovatky s ul.
Husovou, úprava ul. Na Hrádku a ul. Rybářské
po dokončený úsek na křižovatce s ul. Na Stráni
vč. části ul.Ve Vrbí po vjezd do sportovního areálu,
doplnění městského parku o napojení na okolní
ulice (mlatové cestičky) a úprava břehu Čeláko-
vického potoka v prostoru parku u knihovny.
Polyfunkční dům na náměstí

RM nemá námitek k záměru prodeje části
pozemku p. č. 680/2 na náměstí o výměře 150 m2,
avšak o záměru rozhodne až po vydání souhla-
su města s 2. změnou stavby polyfunkčního
domu před dokončením.

RM souhlasila s úpravami vstupů do restau-
race a kavárny v objektu.
Výstavba vědecko-technického parku

RM souhlasí po projednání ve stavební komisi
s dokumentací ke stavebnímu povolení na výstav-
bu vědecko-technického parku Státního vý-
zkumného ústavu materiálů, a. s., (SVÚM) za spl-
nění následujících podmínek: sepsání dohody
o připojení vjezdu do areálu na komunikaci v ul.
Tovární, omezení hluku ze stavební činnosti
v průběhu výstavby v době pracovního klidu vzhle-
dem k blízkosti obytné zástavby. V případě vzniku
prašnosti s přihlédnutím k povětrnostním vlivům
požaduje Rada omezit šíření prachu skrápěním.
Cyklostezka do Císařské Kuchyně

RM schválila, z šesti doručených, jako pro
město nejvýhodnější nabídku Libora Kluse,
Mladá Boleslav, v ceně 135 000 Kč na vypraco-
vání dokumentace stezky pro pěší a cyklisty
spojující ul. Rooseveltovu a Císařskou Kuchyni.
Kostelní – obousměrný provoz pro cyklisty

RM po projednání v bezpečnostní komisi trvá na
stávajícím dopravním řešení v ulici Kostelní s tím,
že souhlasí s obousměrným provozem cyklistů.
BUS zastávka Mochovská a Jiřinská

RM schválila, z šesti doručených, jako pro
město nejvýhodnější nabídku Libora Kluse,

Mladá Boleslav, na vypracování dokumentace
„Zastávky BUS ul. Jiřinská, Čelákovice“ v ceně
27 000 Kč. Zastávka zvýší bezpečnost dětí
docházejících do ZŠ Kostelní i ostatních občanů.

RM schválila předloženou Smlouvu o dílo mezi
objednatelem Městem Čelákovice a zhotovite-
lem firmou Jiří Kejval, Kutná Hora, na projektové
práce „Autobusové zastávky v ul. Mochovské,
Čelákovice“ v ceně 60 000 Kč bez DPH.
Oprava MŠ Přístavní

Na základě kontrol hygienické stanice musí
Město snížit vlhkost v suterénu budovy. RM
proto schválila na doporučení hodnotící komise
jako nejvýhodnější nabídku na provedení sta-
vebních prací v objektu MŠ Přístavní 333 nabíd-
ku společnosti Stavitelství Kroutil, s. r. o., Úvaly,
za celkovou cenu 102 233 Kč bez DPH.
Veřejné osvětlení

RM schválila provedení stavebních prací
„Veřejné osvětlení v průmyslové zóně Čelákovi-
ce“ společností TANNACO, a. s, Poděbrady.

RM schválila smlouvu o dílo s firmou Zdeněk
Hasoň ELEKTROPROJEKT, Boskovice, na
vypracování žádosti o dotaci programu SFROM
2011/2012 v rámci revitalizace veřejného osvět-
lení města Čelákovice, 2. etapa – 2. část / Jiři-
na, v ceně 69 000 Kč bez DPH.
Výměna oken v BD Stankovského 1581

RM na základě doporučení výběrové komise
schválila jako pro město nejvýhodnější nabídku
společnosti Baroch – okna, s. r. o., na realizaci
veřejné zakázky „Výměna oken – BD Stankovské-
ho 1581“ v celkové ceně 1 325 299,80 Kč vč. DPH.
SDH Sedlčánky

Nedbalým zacházením s objektem prona-
jatým SDH Sedlčánky vznikla Městu únikem
vody škoda ve výši 13 000 Kč. Z důvodu extrém-
ní spotřeby pitné vody trvá RM na úhradě faktu-
ry nájemcem objektu Dělnická 133, Sedlčánky,
v termínu do 31. 8. 2011.

Vzhledem k dlouhodobě nevyhovujícímu způ-
sobu využívání objektu (nezabezpečený, nekon-
trolovatelná spotřeba energií, bezkoncepční
využívání) RM vypovídá smlouvu o nájmu neby-
tových prostor ze dne 22. 12. 1995 uzavřenou

mezi Městem Čelákovice a p. Z. K., Čelákovice
– Sedlčánky.
Změna zimního posypu: sůl + inert

RM schválila změnu zimní údržby komunika-
cí v kombinované formě (solení tranzitních
a sběrných komunikací doplněné inertním posy-
pem chodníků) a uložila řediteli Technických
služeb zajistit aktualizaci Plánu zimní údržby
a předložit ho ke schválení v termínu do 31. 7.
2011.
Městské muzeum

RM souhlasí s podáním podnětu na Minister-
stvo kultury ČR ke kontrole archeologického
účtu a hospodaření s prostředky MěM v Čeláko-
vicích za období 2006 až 2010 na základě
podnětu zastupitelů.
Patronace města nad hroby

Během 20. století byly na tzv. novém hřbitově
v Čelákovicích pochovány nebo sem přeneseny
pozůstatky čelákovických osobností, které se výz-
namně zapsaly do politického a kulturního dění
našeho města i státu. RM proto uložila místosta-
rostovi II, aby projednal s nájemci hrobových míst
možnou patronaci města Čelákovic nad těmito
hroby.
Užívání závěsného znaku

Byla podána žádost zastupitele města
o užívání závěsného znaku. RM považuje
užívání závěsného znaku města za čest pro
každého zastupitele. Vzhledem k tomu, že
zastupitel Bohumil Klicpera prohlásil: „nepři-
jímám a nepřijmu žádné místo ve výboru Zastu-
pitelstva ani komisi Rady a rovněž odmítám být
ověřovatelem zápisů i usnesení Zastupitelstev
města po celé funkční období 2010 – 2014“, RM
nesouhlasí s udělením souhlasu k provádění
občanských sňatků a práva užívat závěsný
znak.
Zánik mandátu zastupitele

Dne 13. 7. 2011 oznámil zastupitel pan Július
Masár svoji rezignaci na mandát zastupitele
města z rodinných důvodů. RM na základě
výsledků voleb do Zastupitelstva osvědčila, že
na uvolněný mandát nastupuje paní Ivana
Kahounová dnem 14. 7. 2011. -pek-

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a ,  3 0 .  č e r v n a  2 0 1 1
Transparentní veřejné zakázky

Starosta Josef Pátek informoval přítomné
zastupitele i občany, že vedení města předloží
na zářijovém zasedání směrnici o výběrových
řízeních. S jejími přípravami začalo nové vedení
krátce po svém zvolení, nyní během prázdnin
projde závěrečným připomínkováním nezávis-
lých odborníků na výběrová řízení.

ZM zároveň uložilo Radě města, aby do 
schválení směrnice byli dodavatelé veškerých
veřejných zakázek malého rozsahu přesahující
limit 100 000 Kč vybíráni na základě poptáv-
kového řízení. Poptávka se zveřejní na webo-
vých stránkách města včetně výsledků, uve-
deného zhotovitele, ceny díla a termínu plnění.
Fond rozvoje bydlení

ZM schválilo poskytnutí dvou úvěrů z Fondu
rozvoje bydlení ve výši 70 000 Kč majitelům
rodinných domů v Čelákovicích a úvěr ve výši
240 000 Kč společnosti SPOLBYT, s. r. o. Město
tímto programem již řadu let podporuje obnovu
a investice do bydlení.
Příspěvek na rekonstrukci Tovární

ZM schválilo smlouvu o úhradě příspěvku na
provedení rekonstrukce místní komunikace
mezi Městem Čelákovice, které bude realizovat
rekonstrukci komunikace Tovární, a firmou
SVÚM, a. s., Praha 9, která na tuto rekonstruk-
ci přispěje částkou 1 500 000 Kč.

Smlouva o dotaci ČOV

ZM schválilo smlouvu o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR na akci
„Intenzifikace čistírny odpadních vod Čelákovice“
a zároveň akceptovalo rozhodnutí a podmínky
poskytnutí dotace. Příspěvek na zvýšení kapacity
ČOV ze SFŽP a MŽP dohromady činí 28,8 milio-
nu Kč plus úvěr 3,2 milionu Kč od SFŽP. Celkové
náklady na projekt dosáhnou výše 50,2 milionů Kč.
Osadní výbor Záluží

ZM vzalo na vědomí zápis Osadního výboru
Záluží č. 2 z 11. 6. 2011. Jeho součástí bylo usne-
sení s požadavky na pokračování v přípravě
kanalizace Záluží, neprodlenou opravu veřejné-
ho osvětlení, celkovou obnovu zastávky autobu-
sů, úpravy parku okolo bytovky, dětského hřiště
a nových i stávajících kontejnerových stání.
Městské muzeum – vyjádření k žalobě

V kauze žaloby města na hospodaření muzea
v Čelákovicích ZM požaduje po zastupiteli Jaro-
slavu Špačkovi za volební stranu ODS, aby se
ve smyslu Etického kodexu člena ZM na
veřejném jednání Zastupitelstva jednoznačně
vyjádřil ke kontrolní zprávě Městského muzea
Čelákovic zpracované letos v březnu.

Ze stejných důvodů požadují zastupitelé i po
zastupiteli Luboši Rýdlovi za volební stranu SNK
ED, aby se na veřejném jednání Zastupitelstva
jednoznačně vyjádřil, jaká nápravná opatření

byla provedena na základě zjištěných rizik
a doporučení z auditu provedeného v Městském
muzeu v roce 2008, který jako statutární zástup-
ce za Město Čelákovice od auditorky převzal.
Závěrečný účet města 2010

V roce 2010 hospodařilo město Čelákovice
s příjmy ve výši 210 741 000 Kč a výdaji ve výši
198 974 000 Kč. Závěrečný účet město zpraco-
valo podle zákona o rozpočtových pravidlech
a doplnilo o zprávu auditora a o podrobný rozbor
hospodaření. Auditor ATLAS AUDIT přezkoumal
hospodaření města se závěrečným verdiktem
„nezjistili jsme žádné chyby a nedostatky“. ZM
schválilo závěrečný účet města 2010 bez výhrad.
Úpravy rozpočtu 2011

Po projednání finančním výborem schválilo
ZM úpravy rozpočtu na rok 2011. Mezi příjmy se
započetly daně z příjmu právnických osob za
rok 2010, poplatky za znečišťování ovzduší a ze
vstupného nebo příspěvek společnosti TESCO
na výstavbu kruhového objezdu. Na stranu
výdajů přibyly projektová dokumentace na úpra-
vu zóny „Kostelní – Rybářská“, výdaje v souvis-
losti s likvidací havárie vody v Sokolovské ulici,
opravy základních škol a odstranění hygienic-
kých závad v MŠ Přístavní, právní služby souvi-
sející s žalobou města na hospodaření v Měst-
ském muzeu, plánovaný nákup meteorologické
stanice nebo obnova písku na dětských hřištích.
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OTÁZKA MĚSÍCE
MAJÍ BÝT OKOLO SOCHY SV. JANA NEPOMUCKÉHO
VYSÁZENY STROMY?
Rekonstrukci ulice Kostelní završilo kromě naplánování opravy podstavce sv. Jana Nepomuckého
už jen pokácení buku za barokní sochou. Starý strom před dvěma lety usmrtila cizopasná houba,
na jeho místo proto projektant navrhl vysázet dvě nové lípy, které se k historickým sochám sázejí.
V této souvislosti nás oslovilo několik občanů. Podle jejich názoru se socha sv. Jana Nepomuckého
po odstranění odumřelého stromu stala výraznou dominantou křižovatky, neměly by ji proto do
budoucna stínit žádné stromy. Jak situace vypadá nyní, vidíte na fotografii, jak by měla vypadat po
zasazení stromů, ukazuje nákres projektu.

Otázka pro měsíc srpen tedy zní: Mají se okolo sochy sv. Jana Nepomuckého vysázet stromy?

Pište na adresu anketa@celakovice.cz, Městského úřadu nebo hlasujte na webu města

VÝSLEDKY ČERVENCOVÉ ANKETY: Líbila se Vám čelákovická muzejní noc?

Ano 29 % (113 hlasů)
Ne 20 % (80 hlasů)
Nezúčastnilo se 28 % (110 hlasů)
O akci nevědělo 23 % (88 hlasů)

Hlasování se zúčastnilo 391 občanů, po anketě o zimním solení tak vzbudila nejvíce zájmu. Za Vaše
hlasy děkujeme! O výsledcích ankety informujeme Davida Eisnera, ředitele Městského muzea 
v Čelákovicích, a Jaroslava Ryneše, místostarostu pro kulturu.

Směrnici na výběrová řízení, kterou Čelákovice od roku 1989 nikdy neměly, jsme

dokázali připravit už za půl roku v úřadě. Z tohoto úhlu pohledu se zdá, že Město

nemělo snahu výběrová řízení jakkoliv zprůhlednit. A proč taky? Vždyť transpa-

rentnost jen svazuje ruce.

Výběrová řízení konečně transparentní?

Socha sv. Jana Nepomuckého bez vzrostlých stromů
ve své blízkosti.

V projektu se počítá se dvěma lipami v pozadí sochy.

STAROSTA ODPOVÍDÁ

Kam s kontejnery
„Dobrý den,

s hrůzou jsme dnešního rána zjistili, že se přímo
před naším domkem buduje zpevněná plocha
pro umístění kontejnerů na tříděný odpad asi 6
metrů od okna dětského pokoje, kde žije náš
vnuk trpící dýchacími potížemi a alergií. Ze zku-
šeností víme, že v těchto místech není v silách
měst a obcí udržet potřebný pořádek. Plastové
lahve, kelímky a sklenice přitahují vosy, mouchy
a jinou havěť. Zvyšuje se i prašnost, proto nebu-
de možné mít v teplých dnech otevřená okna.

Třídit odpad je velice záslužná a potřebná
služba, ale nesmí tím trpět občan. Určitě existu-
jí hygienické normy na vzdálenosti kontejnerů
od objektů, resp. oken. Proč neumístit kontejne-
ry o několik metrů dál mezi řadovky nebo do
místa, kde mají domky garáž či zahradu? Vyna-
ložili jsme značné finanční prostředky naše-
třené a půjčené na zdravé bydlení, které by
tímto značně utrpělo.

Děkujeme za pochopení, Váš čas i odpověď.
Karel a Marie H.“

Čelákovice patří už řadu let mezi nejlépe
třídící obce nejen v kraji, ale i v rámci celé ČR.
Při porovnání je tak u nás situace okolo kontej-
nerů na tříděný odpad lepší než jinde. V našem
městě máme hodně kontejnerových stání, kde
k žádným problémům nedochází, přesto Vašim
obavám o pořádek v jejich okolí rozumím.

V lokalitě, o které píšete, doposud kontejne-
rové stání chybí, jeho umístění tedy bylo nutné
vyřešit. Město vždy pečlivě vybírá, kam kontej-
nery postaví, nejen kvůli Vámi zmíněným skuteč-
nostem, ale také s ohledem na obsluhování
kontejnerů. Stání ve Vaší ulici bylo zvoleno jako
osové od okolních sběrných hnízd, ale hlavně
s ohledem na obsluhující techniku. Ta zde má
dostatečný prostor pro manipulaci s kontejnery,
stání tak bude plnit účel, pro který se vybudovalo.

Záleží na chování lidí a míře slušnosti, kterou
svému okolí prokazují. Proto pokud se u kontej-
nerového stání vyskytne jakýkoliv problém,
neváhejte okamžitě kontaktovat mne či ředitele
Technických služeb. V co nejkratší době dojde
k nápravě. Josef Pátek, starosta

Úpravy v Záluží
V půlce července se vedení města sešlo

s ženským sdružením v Záluží a jeho dalšími
zástupci. Na Město vznesli řadu požadavků,
většinu z nich se Technickým službám města
podařilo realizovat ani ne do týdne. Kromě
nových kontejnerových stání a úpravy těch
stávajících opravily plot dětského hřiště, kde
dosypaly pískoviště a upravily prostranství před
místním bytovým domem a příkopy okolo silnice
na Prahu. -pek-

I přes jasná omezení a větší administrativní
zátěž na úředníky se pro nás stala směrnice na
výběrová řízení prioritou. Jen ona totiž určí
jasná pravidla hry. Získá jak město, tak občan,
zároveň ale i dodavatelé. Ti se nebudou muset
vzdávat účasti ve výběrových řízeních s poci-
tem, že „vše je stejně předem rozhodnuto“.
A nestane se ani to, aby mne občané ještě jako
řadového zastupitele zastavovali a upozorňova-
li na to, že se výběrových řízení účastní lidé kan-
didující za vládnoucí koalici nebo že dokonce od
města zakázky získávají!

Na zbrusu nové směrnici se podílelo mnoho
nezávislých odborníků a zkušených praktiků. Její
finální podobu předložíme zastupitelům v září.
Pokud ji schválí, vznikne dokument, na který
bude moci být každý občan právem hrdý.

Jak jsme ale fungovali doposud? Jednoduše,
v zajetých kolejích, které vymezuje zákon
o veřejných zakázkách a které stačily i bývalému
vedení. Ale protože je zákon podle našeho

názoru do určité míry benevolentní, rozhodli
jsme se být sami na sebe tvrdší. Soutěžili jsme
i tam, kde jsme nemuseli.

Více soutěžení znamená i více práce, jasně
o tom vypovídá srovnání s rokem 2010. Za
stejné období jsme zorganizovali 3krát více
výběrových řízení než minulé vedení. Nezna-
mená to, že více nakupujeme. Jen soutěžíme
i tam, kde se dříve zadávalo „z ruky“.

Kromě průhlednějších veřejných zakázek
jsme ale do otevřeného řízení města zapojili
i trojnásobně více občanů. Ve 12 komisích se
letos schází přes 110 občanů, loni jich bylo jen
jednačtyřicet v osmi komisích. Vedle čísel tu
jsou ale i takové akce jako dotazníková šetření
mezi občany. Na jejich popud jsme totiž mimo
jiné zavedli systém na psí hromádky nebo sole-
ní do zimní údržby.

To vše je pro mne a mé kolegy podstatou
motta „Pojďte město řídit s námi“.

Josef Pátek, starosta



Dovolená, relaxace
6 téma 8/2011 

DOVOLENÁ BEZ STAROSTÍ
Stamiliony lidí na světě se každoročně

vydávají na cesty za účelem poznávání,
odpočinku, relaxace, nejrůznějších aktivit
tělesných i duševních či navázání nových
kontaktů s cílem určité seberealizace
a alespoň krátkodobé změny životního stylu.

Aby se dovolená nezměnila v noční
můru, připravilo v letošním roce Minister-
stvo pro místní rozvoj České republiky,
které je koordinačním orgánem pro všech-
ny subjekty působící v cestovním ruchu,
praktické informace pro turisty pod názvem
„Dovolená bez starostí“. Najdete zde prak-
tické rady, co vše byste měli vědět a co
potřebujete pro cestování s cestovní kance-
láří či pro individuální cesty.

www.mmr.cz/Cestovni-ruch/Dovolena-

bez-starosti

Letní prázdniny se sice přehouply do své druhé poloviny, ale dovolené

jsou v plném proudu. A protože označení dovolená je vybočením z každo-

dennosti a má charakter svátečnosti, přinášíme našim čtenářům v srp-

novém vydání Zpravodaje tipy na výlety do okolí města ve zlatém pruhu

Polabí. Na své si přijdou jak milovníci pěší turistiky a cyklisté, tak lidé

vyhledávající adrenalinové sporty a zážitky.

Stezka začíná na náměstí Bedřicha Hrozné-
ho v Lysé nad Labem. Nachází se zde muzeum
rozluštitele chetitského písma a také zámek
hrabat Šporků s veřejně přístupným parkem, ve
kterém se nachází sochy z dílny slavného
sochaře Matyáše Brauna. Z Lysé vede stezka
do bývalého lomu Ve Skále, kde byly nalezeny
zkameněliny plesiosaurů z období křídy. Další
zastávkou je jedna z prvních přírodních rezer-
vací v Československu (1933), botanicky výz-
namná Hrabanovská černava. Dále se pokraču-
je mezi poli k vyvýšenině zvané Vinička.
Turistická trasa vede zpět do rovinatého terénu
a přes Červený hrádek, hráz rybníka Hlado-
měře a Dvorecké lesy se dostanete ke dvoru
Karlov. Poté pokračuje stezka k labskému

meandru Řehačka a do barokní vsi Byšičky
s kruhovou návsí. Za Byšičkami následuje úsek
vedoucí přes Hrbáčkovy tůně k Eremitáži sv.
Václava, kde se dnes nachází pouze výklenko-
vá kaple a dvě barokní sochy Života a Smrti.
V listnatém lese jsou informace o Vodním zdroji
Káraný, následuje rezervace Lipovka, chatová
lokalita Grado, zdymadla přes Labe, mlýnský
náhon a základní informace o Čelákovicích, kde
stezka končí nedaleko Tvrze.

Zdolání naučné stezky je možné jak pěšky,
tak na kole. Mezi oběma městy jezdí v pravi-
delném intervalu vlaky Českých drah (pracovní
dny 30 minut, víkendy 60 minut), které jsou
uzpůsobené pro zjednodušenou přepravu jízd-
ních kol.

Polabí je rovinatým územím s relativně nízkým zastoupením lesů. Na řadě míst

se tu dá osvěžit koupáním a okolní krajinu lze sledovat z hůr a kopců. V roce 2000

byla vybudována mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi naučná stezka, která

přispívá ke zvýšení turistické atraktivnosti této oblasti. Stezka o délce 21 km je

vedena především po lesních a polních cestách a pěšinách. Na její trase se

nachází celkem 23 zastavení s informačními panely.

Procházka naučnou stezkou z Lysé nad Labem do Čelákovic

Grado (1), foto Manufactory, zámek Lysá nad Labem
(2), Byšičky (3), Ermitáž sv. Václava (4), foto Zlatý pruh
Polabí, poslední zastavení Naučné stezky Lysá nad
Labem - Čelákovice v parku Na Hrádku v Čelákovicích
(5), foto -dv-

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)
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Brandýs nad Labem: renesanční zámek

Brandýský zámek vznikl na místě původní
mostní pevnosti, rozšířené koncem 15. století na
hrad. V objektu pobývali Ferdinand I., Maxmilián
II. či rakouský císař Karel. V roce 1995 se město
rozhodlo převzít zámek do svého vlastnictví
a probíhá postupná obnova v rámci spolupráce
s Ministerstvem kultury.

Poděbrady: zámek, lázeňský park s kolo-

nádou

Historie lázeňství v Poděbradech je spjatá
s objevením minerálního pramene Poděbradky.
Dne 1. 8. 1905 vytryskl pramen z hloubky
96,7 m. Slavnostní vysvěcení lázní proběhlo
o necelé tři roky později. Minerální voda se pou-
žívá při léčbě především zevně v podobě kou-
pelí, kdy dochází k rozšíření cév, poklesu krev-
ního tlaku a snížení tepové frekvence. Její
dlouhodobější působení vede k výraznému zlep-
šení energetických poměrů srdečního výkonu.

Kersko: les s přírodní minerálkou Josefský

pramen alias Kerka, Stezka Bohumila Hrabala

Kersko je označení osady, která je součástí
obce Hradištko. Je známé především díky spi-
sovateli Bohumilu Hrabalovi, který zde léta žil.
Natáčel se zde slavný film Slavnosti sněženek.

Mstětice: šlapací drezínou do kamenolomu

Nevšední zážitky nabízí 11 km dlouhá želez-
niční trať, která po léta sloužila jako dopravní
cesta do nedalekého kamenolomu. Drezína
poháněná vlastní silou jede po trati lemované
zelení, vedoucí přes dva mosty a několik polních
přejezdů.

Lysá nad Labem: Muzeum Bedřicha Hrozného

Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad
Labem vzniklo již v roce 1893, kdy několik
nadšených a obětavých přátel české historie si
vytklo za cíl ustavit při spolku Čtenářské jedno-
ty muzejní odbor. V šedesátých letech se stává
pobočkou Polabského muzea se sídlem v Podě-
bradech, od roku 1951 nese čestný název
Muzeum Bedřicha Hrozného.

Ostrá: Historické centrum řemesel a umění

a Bylinné zahrady Botanicus

Letos již 12. sezonu jsou otevřeny pro veřej-
nost historické centrum a zahrady společnosti
Botanicus v Ostré. Každou sobotu je připraveno
divadelní představení pro děti, hudba nebo
vystoupení žonglérů.

Chleby: zoologická zahrada

Chlebská ZOO byla založena v roce 1997.
Nyní chová 100 živočichů ve 40 druzích. Speci-
alizuje se na vzácné a ohrožené druhy ptactva.
K nejvýznamnějším chovatelským úspěchům
patří první odchov tetřívka kavkazského
a koroptve pouštní na světě.

Stará Boleslav: poutní místo s Palladiem

a místo mučednické smrti sv. Václava

Historické jádro města je od roku 1992 měst-
skou památkovou zónou. Stará Boleslav se
stala nejstarším poutním místem spojeným se
svatováclavskou tradicí i mariánským kultem.

Věděli jste, že…
• Národní svatováclavská pouť, která se koná vždy

28. září, byla obnovena až v roce 2003 péčí řím-
skokatolické církve reprezentované Arcibiskup-
stvím pražským, Českou biskupskou konferencí,
Kapitulou sv. Kosmy a Daminána a farnostmi
Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi
a Městem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav?

• říční lázně České Grado v Čelákovicích
navštěvovaly ve dvacátých letech minulého
století v letních měsících tisíce lidí?

• v roce 1919 se uvažovalo o brandýském
zámku jako o letním sídle prezidenta T. G.
Masaryka?

• ZOO Chleby je nejmenší v České republice
a jediná ve Středočeském kraji?

• skanzen v Přerově nad Labem je čtvrtým nej-
starším v Evropě?

Přerov nad Labem: skanzen lidové architektury

V roce 1967 převzalo „staročeskou chalupu“
do své správy Polabské muzeum v Poděbra-
dech, obnovilo národopisnou expozici a začalo
budovat tzv. polabský skanzen. V současné
době je v muzeu celkem 32 objektů. V zaříze-
ných interiérech a v dlouhodobých i sezónních
národopisných výstavách je předváděn život
venkovského lidu ve středním Polabí od konce
18. do poloviny 20. století.

Milovice: tankodrom

Milovický tankodrom poskytuje od roku 2000
komplexní služby v oblasti pořádání offroad
a military akcí pro firmy i jednotlivce. Na ploše
42 ha si lze vyzkoušet jízdu vojenskou technikou,
bojovými vozidly pěchoty, tanky i vozidlem 
Hummer H1.V areálu je několik hřišť pro paintball.

S jízdenkou SONE+ MHD Praha region Středočeský také po Praze
Od 2. července mohou cestující využívat síťové jízdenky SONE+ také v pražské MHD. SONE+ je

celodenní síťová jízdenka až pro pět cestujících, z nichž maximálně dva mohou být starší 15 let. Děti
od 10 do 15 let prokazují svůj věk jakýmkoliv oficiálním průkazem, který obsahuje fotografii, jméno
a datum narození. Jízdenka SONE+ MHD Praha region Středočeský stojí 400 Kč a opravňuje všech-
ny spolucestující k neomezenému počtu jízd nejen ve vlacích (pouze 2. vozová třída) na území Prahy
a Středočeského kraje, ale také v dopravních prostředcích Pražské integrované dopravy v pásmech
P, 0 a B (metro, tramvaje, městské a příměstské autobusy, lanovka, přívozy, Airport Express). Síťovou
jízdenku si lze zakoupit na sobotu, neděli nebo státní svátek a platí vždy do 24.00 hod. téhož dne.

Pět otázek a odpovědí o Polabí
Jaké je vlastně Polabí?

Placaté! Tedy je to mírná krajina s prakticky nulovým převýšením. Prostě ráj pro pěší a cyklisty.
Je v Polabí vůbec něco z historie?

Rozhodně ano! Na každém kroku najdete stopy naší historie. Od Kolína, od Lipan ke Slavníkov-
cům na Libici, rodišti sv. Vojtěcha, králi Jiřímu z Poděbrad, přes královské město Nymburk s unikátní
cihlovou gotikou, kolem Benátek nad Jizerou Tychona de Brahe, habsburského Brandýsa nad Labem
a svatováclavské Staré Boleslavi se zastávkou na panství Thurn-Taxisů až do Mělníka, města sv.
Ludmily a výborného vína.
Jak to vypadá s relaxací?

Na srdce jsou Poděbrady! Chcete-li se nechat hýčkat, navštivte právě Poděbrady. Masáže a pro-
cedury pro dámy, pro pány nebo pro oba, na odpoledne, na víkend, na týden i na dva roky prázdnin.
A máte-li to do Poděbrad daleko, zkuste Lázně Toušeň.
Co krajové speciality?

Víte, co jsou řepánky? Sladká pochoutka plněná cukrovou řepou s mákem, krajová specialita, která
voní Polabím vždy v období řepné kampaně již skoro 200 let. Ale Polabí umí i skvělá česká zemská vína
z Mělnické oblasti, velice kvalitní a odlišná od moravských díky severnější poloze svých vinic.
A co řeka?

U té vše začíná a končí! Pro naše předky byla zdrojem života. Pro nás je rájem rybářů, dopravní
cestou pro výletní lodi, zdrojem zábavy pro milovníky vodních skútrů a člunů. Zajímavé je využít 
přívozy na řece. Také jsou na ní, jako na řetízku, navlečeny stavby vodních elektráren a zdymadel,
unikátních a funkčních technických památek. Zpracováno s využitím www.polabi.com

TIPY NA VÝLETY D O OKOLÍ

Zajímavé turistické nabídky
a akce z celé České republiky 

na www.kudyznudy.cz

Petr Studnička
Foto na této straně Zlatý pruh Polabí

Chalupy ve skanzenu v Přerově nad Labem



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

http://www.rc-routa.cz 

RC ROUTA ještě stále 
na prázdninách

V srpnu, jak jsme již psali, budeme čarovat
a navracet se k naší práci, protože školní zvon-
ky už za chvilku zase zadrnčí.

Letní čarování - slaďování

Před koncem prázdnin 22. – 26. 8. připravu-
jeme ZDARMA (platí se pouze stravování dětí
a příspěvek na výtvarné pomůcky) v rámci pro-
jektu Rodina a práce i pro Čelákovice Letní

routovskou školu čar a kouzel, kterou
nabízíme Vašim dětem školou povinným.
ROUTA bude celodenně otevřená a program
opravdu bohatý. Nabízíme pomoc zaměstna-
ným rodičům a zábavu jejich dětem. Projekt je
financován z prostředků ESF prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměst-
nanost a státního rozpočtu ČR. Více info na 
737 647 968 (M. Vlčková).

FESTIVAL KAŠPARŮ V ČELÁKOVICÍCH - 2. ročník
V areálu vodáckého klubu V Nedaninách proběhl v sobotu 25. června druhý ročník divadelního fes-

tivalu pro celou rodinu.
Od desíti do desíti hodin zde vystupovaly divadelní spolky, které předvedly převážně loutkové, ale

i hrané divadlo. Přes den pro malé, večer pro dospělé. Samozřejmě, že nechyběl KAŠPAR, který pro-
vázel celým festivalem.

Divadla střídala perská taneční vystoupení a belly dance nebo autorská čtení.
Během dne děti vyzkoušely soutěže, při kterých získávaly ručně vyráběné mince se znakem rol-

ničky, tzv. kašparoše. Ty směňovaly za balonky napuštěné vodou, se kterými byl pak proveden útok
na kašpara.

Nechyběly ani workshopy, kde si děti, ale i dospěláci vyzkoušeli různé výtvarné techniky - výrobu
bambulí, malování keramiky, malování křídou, navlékání korálků, malování na obličeje, ale i žonglo-
vání a bubnování.

Velký zájem byl i o skluzavku a trampolínu, pojízdný traktůrek anebo o lodičky, kde asistovali
vodáci. Zpestřením oproti prvnímu ročníku festivalu byla fotografická výstava.

Druhého ročníku se účastnily soubory Samý ženy, Všech 5 pohromadě, Julie a spol., Divadlo pro
malý, Divadlo Černý Petr, Divadlo Od paty až k hlavě, dále herci Divadla v Dlouhé z Prahy, zástupci
ZUŠ Jana Zacha, tanečnice a hip-hoperky, spolek Lahoda, tanečnice studia Theresa a své první
představení zde převedly i děti z kroužku MDDM, který vede Lucie Třešňáková.

Pro návštěvníky byla připravena čajovna, občerstvení, bio stánek, stánek se šperky a keramikou.
Na závěr nesměla chybět fireshow a táborák.

Celý festival doprovázelo krásné počasí, které přispělo k účasti více než šesti stům návševníků.
Více informací a fotografií z festivalu naleznete na jeho stránkách www.kasparu.wz.cz

Jana Šindelářová

NABÍZÍME TAKÉ plný provoz ROUTY

v posledních třech dnech, těsně před

zahájením nového školního roku 29., 30.,

31. 8. 2011. Zavolejte! 604 146 682.

Soubor našich vzdělávacích seminářů

a přednášek bude pokračovat na podzim.

Témata – pozitivní rodičovství, partnerské sou-
žití, řešení rodinných krizí, mezigenerační vzta-
hy v rodině aj.

DATABÁZE SOUSEDSKÉ VÝPOMOCI –
Prohlédněte, zaregistrujte se a třeba také VY
využijete nový server http://rc-routa.eu, vznikl
v rámci projektu Rodina a práce i pro Čelákovi-
ce a je tu pro všechny rodiny z Čelákovic
a blízkého okolí, které hledají pomoc v péči
o děti, domácnost, zahradu a jiné, pro lepší sla-
dění rodiny a práce.

Od září se opět obnoví pravidelná provozní
doba Infocentra (604 146 682): po-pá 8.00 –
12.00 a 15.00 – 19.00 hod., více informací
o rozšiřujícím se provozu odpoledního útočiště
ROUTA, o převodu dětí z MŠ a ZŠ naší mobilní
a S.O.S. službou, aktivitách Klubu náhradních
rodin, o Klubu Táta v akci a plaveckého klubu
najdete na www.rc-routa.cz.

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR

KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Mochovská 116, 250 88 Čelákovice

tel.: 326 992 682
www.celakovice-mesto.cz/ts/ 

e-mail: ts@celakovice-mesto.cz

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

DARUJ KREV 
Termíny odběru krve:

• v ordinaci  Hany Ježkové,

Sady 17. listopadu 1007, 
Čelákovice, tel.: 326 992 290
každé poslední úterý 
v měsíci: 30. srpen, 27. září

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

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

8 volný čas 8/2011 
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Většina houbařů se pyšní nálezy „bílých
hřibů“. Těch skutečně bílých, které neztrácí
zmíněnou barvu ani po usušení, až tolik není.
Zmíním tři: borový, dubový a smrkový. Borováka
prosíme nesbírat, i když je to velmi lákavé…
Pomalu se tato houba posouvá do seznamů
Červené knihy ohrožených a chráněných druhů!

Je nějaký rozdíl mezi „dubákem“ a „smr-
káčem“? Kromě destinace, která není pravid-
lem, je jeden rozdíl patrný. Hřib smrkový, na roz-
díl od kolegy, má i za sucha jemně lepkavou
pokožku klobouku, jinak stavba obou druhů je
téměř totožná. Traduje se, že kde se vyskytuje
muchomůrka červená, bývá nedaleko i nějaký
hříbek smrkový. Je to skoro pravidlo. Ostatně ve
dvacátých letech minulého století se o tom
přesvědčili i obyvatelé USA. Na Šumavě se až
toliko „smrkáčů“ neurodilo, zato muchomůrek
bylo požehnaně. A vývoz je vývoz. Chytří Jiho-
češi věděli, že třeň (nožička) muchomůrek při
usušení není moc rozpoznatelná od usušených
hříbků.

Tak co bychom něco „veselého“ k těm hříb-
kům nepřidali… Amanita muscaria (muchomůr-
ka červená) je sice udávána jako jedovatá, ale
ona je spíše halucinogenní. Ostatně vědí o tom
i sobi v Laponsku. Tam místní obyvatelé při-
dávají sušené plodnice do krmení na pastvinách

H O U B A Ř S K Á  N Á P O V Ě D N A

Kachny – kachny – kachny…
Promiňte, paní učitelko, to jsou housata.

„Omlouvám se, my jsme z Prahy a jsme rádi, že
jsme tady, i když byla ta stávka.“ A tak nám
začala výstava!

Pravidelnou červnovou výstavu základní
organizace chovatelů v Čelákovicích navštívily
školy především z okresu Prahy-východ, ale 
v celkovém počtu 553 dětí byly i zmíněné výjim-
ky z metropole. Když k tomu přidáme dospělé
osoby a vlastní vystavovatele, jsme zdatně přes
tisícovku návštěvníků.

Výstava byla i prodejní a zároveň prestižní.
Deset cen a jednu vítěznou si odneslo jedenáct
„holubářů“, „králíci“ získali patnáct cen čestných
a jednu zvláště oceněnou, „drůbež“ si snesla
deset cen čestných a jednu zasloužilou a
přátelé akvaristiky, teraristiky a chovatelé exo-
tického ptactva se podělili o dalších šestnáct
cen čestných.

Poháry byly krásné, ale ocenění miláčkové
ještě krásnější.

a sobi se tak stávají krotčími a ovladatelnějšími.
Vy to pochopitelně nezkoušejte a zůstaňte
raději u hřibů.

V kuchyni oceňujeme zvláště hříbky sušené.
Takto uskladněné plodnice získávají neobyčejně
výraznější aroma než v čerstvém či zamra-
ženém stavu. Pokud se budeme chtít k přírodě
chovat šetrně, je dobré plodnice bílých hřibů již
při nálezu naříznout na polovinu a do košíku
uložit jen ty nenapadené části hub. Tak Vám
přeji příjemné srpnové hřibování!

Aleš Chvojka, MK Čelákovice

Hřib smrkový (Boletus edulis)

Díky pracovitým předchůdcům a současné
neúnavné práci pana Petra Bajera, paní Olgy
Vašíčkové, nesčetných přátel a chovatelů 
z celého okolí funguje základní organizace 
v našem městě již 80 let. Doložila to i poutavá
jubilejní výstava v našem muzeu.

Ústředí Českého svazu chovatelů letos bodo-
valo rekordně: nejvyšší ocenění získal houser
husy labutí (původem ze severní Číny a východ-
ní Sibiře), a to v počtu 98 bodů z maxima 100
bodů. Aleš Chvojka

Dobrodružné prázdniny
Téměř šedesátka čelákovických dětí letos

vybudovala své skautské městečko v lesích neda-
leko Dobříše. Tam se pro ně v podmínkách tábo-
ra dobrodružné příběhy z knížek i počítačových
her stávají realitou. Oni jsou hrdinové příběhů
a událostí, které spoluvytvářejí. Řeší nejrůznější
situace, učí se spolupracovat v týmu i dodržovat
pravidla skautského soužití. Příroda tvoří kulisu
nejen pro zažívání si hodnoty práce a fungování
společenských vztahů a jejich zákonitostí, ale
v podstatě jde o aktivní odpočinek a učení
v Komenského stylu „škola hrou“. Nezbytností je
postarat se také o praktické potřeby – o bydlení,
jídlo a provoz společného zázemí. Budují si proto
sprchy, latriny a další táborové stavby.Vše probíhá
v míře přiměřené věku účastníků pod odborným
vedením kvalifikovaných vůdců. Dítě, za které vše
někdo zařídí, dítě, které nemusí mít za nic zod-
povědnost, si v takovém prostředí jen těžko pora-
dí. Proto na takto náročný program jedou děti,
které spolupracují pod vedením kvalifikovaných
vůdců celý rok. Na schůzkách a výpravách
v průběhu roku se budují základy znalostí
a dovedností pro letní táboření, ale také vznikají
kamarádské vztahy často na celý život. Že nám
v Čelákovicích rostou i schopní a aktivní lidé, to
dokazují účastníci skautských táborů každoročně.

Skauting však není jen o znalostech a doved-
nostech, ale také o způsobu života, o přátelství,
o tvořivém životním optimismu i o růstu k zod-
povědnému postavení občana, rodiče nebo
šéfa. Už máme i zkušenosti s tím, že firma přij-
me na pracovní pozici přednostně uchazeče,
který prošel skautskou výchovou. Je to pro ni
dobrá reference. Toto uznání samozřejmě těší
všechny, kteří svůj volný čas bez nároku na
odměnu věnují výchově a vedení dětí ve skaut-
ských organizacích. Fotografie a informace
o činnosti čelákovických skautů naleznete na
internetových stránkách www.skaut.info.

Václav Špaček - Štip

JUNÁK
Svaz skautů a skautek ČR

středisko 219.05 Čelákovice
Matěje Červenky

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



Společenská kronika
Dne 12. 8. 2011 oslaví své 90. narozeniny

pan Otakar SUDÍK. Do dalších let mnoho zdra-
ví, spokojenosti a radosti ze včeliček přejí
manželka a dcery s rodinami.

Dne 13. 8. 2011 oslaví
80. narozeniny naše milo-
vaná maminka a babička
paní Miroslava KLÍMOVÁ.

Hodně zdraví a štěstí do
dalších let přeje celá 

rodina.

Dne 23. srpna 2011
oslaví pan Jan FERLES

své životní jubileum - 85.
narozeniny. Do dalších let
mu přejeme hodně zdraví,
lásky a spokojenosti.
Manželka, dcera, syn 

s rodinou, vnučky, vnuci 

a pravnuci Jiřík a Jaroušek

Dne 23. 8. 2011 oslaví
80. narozeniny pan Josef

ŠŤASTNÝ. Pevné zdraví,
hodně štěstí a pohody do
dalších let přeje dcera 

s rodinou, vnoučata 

s rodinou a pravnouček

Daník.

Dne 3. 8. 2011 uplyne
29 let, kdy zemřel manžel,
tatínek, dědeček pan Jiří

NOVOTNÝ. Dne 14. 8.
2011 by se dožil 86 let.
Stále vzpomínáme.

Manželka, dcera 

s rodinou a vnoučata.
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Dne 27. června se na
Velvyslanectví Bulharské
republiky konalo slavnost-
ní předání ceny Města
Varny. Jedním ze dvou
vyznamenaných in memo-
riam byl dlouholetý pra-
covník našeho Muzea his-
torik a archeolog Ludvík

Skružný, který se mj. mnoho let věnoval s kole-
gy z Varny a Vraci společné vědeckovýzkumné
činnosti v oblasti česko-bulharských kulturních
styků. Mezi pozvanými hosty byli i zástupci
našeho Městského muzea.

Jaroslav Špaček před přítomnými stručně
zhodnotil život a dílo doktora Skružného.
Následně primátor města Varny pan Kiril Jorda-
nov společně s chargé d áffaires Marinem
Jovčeskim, ministrem Bulharské republiky za
účasti velvyslance ČR v Bulharsku, K. Troševa
z Varny a dalších hostů předal cenu do rukou
manželky zesnulého. -rr-

Ocenění Ludvíka Skružného

130 let založení 
Sboru dobrovolných hasičů Čelákovice

Sobotě 25. června 2011 předcházel nespočet schůzek, stovky e-mailů a poznámek, než se nám
podařilo připravit alespoň krátký program. Sice se vše nepovedlo dle původních plánů, ale i tak si
myslíme, že se oslava docela podařila.

Brzy ráno se k Labi sjela hasičská technika z bližších (Lysá nad Labem, Káraný) i vzdálenějších
míst (Městec Králové), návštěvníci si mohli prohlédnout unikátní staré kousky (mj. historická hasič-
skou stříkačku – tzv. koňku z SDH Přerov nad Labem), ale i ty nejmodernější (CAS 40 Scania). Sna-
žili jsme se, aby bylo pro návštěvníky připraveno co nejvíce různých modelů. K vidění bylo např.
oblíbené OT64 z SDH Káraný, Praga RNAS – 16 z SDH Vyšehořovice nebo Tatra Terno z SDH
Mukařov. Každý zájemce si mohl vše vystavené prohlédnout pěkně zblízka, včetně odborného výkla-
du a v některých případech i menší ukázky.

Zároveň s technikou některé sbory přivezly čluny, na kterých se po celou dobu oslav mohli 
přihlížející zdarma povozit, což také většina činila - nekonečná fronta před molem byla toho dosta-
tečným důkazem.

Technika a ježdění na člunech, nebylo to jediné, co na příchozí čekalo. Jako první předvedla hasič-
ská drobotina do 6 let ukázku zásahu na hořící dům. Další v pořadí byli psovodi, Ludmila Jeřábková
a Libuše Dvorská s ukázkou poslušnosti svých miláčků. Kéž by takovýmto výcvikem prošel každý
hafan, že?!

Poté se na trávu vydal kroužek mladších hasičů (6-10 let), aby všem předvedl jednu ze soutěží
celoroční hasičské hry Plamen, a to štafetu dvojic. Královskou disciplinu hasičského sportu „požární
útok“ předvedl kroužek starších hasičů (10-15 let).

Všechna vystoupení se líbila a byla odměněna potleskem.
Současně s výstavou techniky u Labe byly sbory pozvány do Kulturního domu, kde od deseti hodin

probíhala slavnostní schůze, které se kromě zástupců města Čelákovic starosty Josefa Pátka a mís-
tostarosty Miloše Sekyry zúčastnili i představitelé SDH Čelákovice starosta sboru Miloš Fridrich, veli-
tel sboru Jiří Hanzl a jednatelka Martina Tomečková, starosta Okresního sdružení hasičů p. Lacina,
zástupce krajského SH ČMS p. Páv, zástupce HZS, územní odbor Mladá Boleslav, p. Lejsek
a zástupce okrsku č. 6 p. Rejfek.

Kromě shrnutí činnosti SDH a krátkého pozdravení od zástupců pozvaných sborů, města a okre-
su bylo hlavní náplní předání medailí, pamětních listů a DVD speciálně vytvořených pro toto výročí.

Schůze byla zakončena slavnostním předáním
nového vyprošťovacího zařízení, kterým město
Čelákovice vybavilo náš sbor.

Kolem půl druhé se vystavovaná technika zača-
la pomalu rozjíždět, čluny opouštět vodu a unave-
ní malí i velcí návštěvníci mířili ke svým domovům.
Doufáme, že se oslavy 130. výročí líbily, a děkuje-
me všem, kdo se na jejich přípravách jakýmkoliv
způsobem podíleli. DÍKY MOC!

Výbor SDH Čelákovice

Nové vyprošťovací nůžky Výstava předmětů historie hasičů
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Organizace školního roku
2011/2012

v základních školách, středních
školách, základních uměleckých

školách a konzervatořích
Období školního vyučování ve školním roce

2011/2012 začne ve čtvrtek 1. září 2011. Vyu-
čování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý

31. ledna 2012. Období školního vyučování ve
druhém pololetí bude ukončeno v pátek 

29. června 2012.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 

26. října a čtvrtek 27. října 2011. Vánoční

prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosin-

ce 2011 a skončí v pondělí 2. ledna 2012.

Vyučování začne v úterý 3. ledna 2012.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou
na pátek 3. února 2012.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro
Čelákovice stanoveny takto:
pondělí 20. – pátek 24. února 2012.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek

5. dubna a pátek 6. dubna 2012. Hlavní

prázdniny budou trvat od soboty 30. června

2012 do neděle 2. září 2012.

Období školního vyučování ve školním roce

2012/2013 začne v pondělí 3. září 2012.

Odbor školství, informací a kultury MěÚ

Střední odborná škola –
Střední odborné učiliště
TOS Čelákovice, s. r. o. 

Stankovského 40/675
tel.: 326 998 091-6, 732 927 568 

e-mail: sostoscelakovice@seznam.cz
http://www.soscelakovice.cz

Ze života školy
Na konci školního roku 2010/2011 hodnotilo

vedení školy na své pedagogické poradě
průběh školního roku a státních maturit. Ředitel-
ka Helena Hončíková sdělila pedagogickému
sboru porovnání výsledků státní maturity na
naší škole se zveřejněnými průměrnými výsled-
ky odborných škol a učilišť od MŠMT a konsta-
tovala, že ve všech ukazatelích jsou výsledky
na naší škole lepší než celostátní průměry.

V nadcházejícím školním roce 2011/2012 se
budou naši studenti připravovat na budoucí
povolání v oborech pro školu tradičních, tj. stu-
dijních a učebních oborech strojírenských
a truhlářských, ale i v učebním oboru „Kadeřni-
ce/kadeřník“ a studijních oborech „Kosmetické
služby“ či „Sociální péče – pečovatelská služba“.

Vedení školy

Úspěchy tanečních kroužků MDDM v Čelákovicích
Při Městském domě dětí a mládeže v Čelákovicích působí tři taneční kroužky – Lentilky, Bubliny

a Scarlett.Ve školním roce 2010/2011 se prezentovaly na několika amatérských tanečních soutěžích
a podařilo se jim získat několik úspěchů.

Lentilky navštěvují nejmladší holčičky od 6 do 9 let. Letos secvičily tanec nazvaný „Statistika nuda
je“. Na úvod sezony si Lentilky přivezly třetí místo z taneční soutěže Čáslavský čtyřlístek. Následo-
valo 2. místo v domácí soutěži Čelákovická duběnka v kategorii výrazový tanec. Pak jsme zavítaly do
Jaroměře-Josefova na první ročník Josefovského klíče a obsadily třetí místo. Na konci května Lentil-
kám o jeden bod uniklo první místo v soutěži O týnišťské tajemství, přesto druhé místo v silné kon-
kurenci je výborný výsledek. Vzhledem k tomu, že Lentilky tančí teprve druhým rokem, je letošní
sezona opravdu úspěšná.

Taneční skupina Bubliny se tvořila prakticky celý školní rok. Skupinu navštěvují dívky mezi 10 až
14 lety. Věnují se diskodance a letos zvládly choreografii nazvanou Boty proti lásce. S tímto tancem
zabodovaly na soutěži v Čelákovicích, kde si odnesly krásné 3. místo.

Taneční skupina Scarlett se schází již sedmým rokem a čelákovičtí občané jí mohli vidět na plesech,
kde měly dívky předtančení. Skupina Scarlett má v repertoáru několik tanců v různých žánrech –
moderní tanec, výrazový tanec a navštěvují ji dívky ve věku 14-20 let. TS Scarlett se zúčastnila tří 
tanečních soutěží s výrazovým tancem na motivy filmu Avatar. Na čelákovické Duběnce obsadila děvča-
ta, přes nesporný úspěch u obecenstva, až čtvrté místo. Následoval však nejlepší výsledek v sezoně,
a to vítězství v Týništi nad Orlicí v konkurenci dalších šesti týmů zejména z východních Čech.

Na závěr bych ráda poděkovala paní Janě Čurdové, která nám již několikátý rok šije úžasné kos-
týmy, rodičům dětí z Lentilek a Bublin, kteří s námi objíždí jako doprovod každou soutěž a jsou plat-
nými členy týmu, a také pracovnicím MDDM Čelákovice za podporu.

Pokud máte chuť, chtěli byste také zažít fajn chvíle při tanci a najít nové kamarády, ráda vás v polo-
vině září uvítám mezi námi. Radka Weyrostková, vedoucí všech tanečních kroužků

Lentilky – Eliška Benešová, Michaela Berecká, Veronika Bělková, Natálie Božovská, Veronika Chramostová, 
Sabina Kadeřábková, Kristýna Kašjaková, Vanessa Rebecca Keprtová, Lucie Navrátilová, Marie Pavlíčková, 
Michaela Rozenkracová, Aneta Sekaninová, Karolína Vilímová, Tereza Charlotta Weishauptová. Scarlett – Eva
Forejtová, Radka Semecká, Veronika Simonová, Lada Šmejkalová, Kristýna Vrtišková, Karolína Zumrová.

Bubliny – Adéla Benešová, Natálie Chodilová, Nikola Kašjaková, Valerie Leškovská, Anna Pavlíčková, Eliška Petržil-
ková, Monika Semrádová, Ludmila Vilímová, Radka Semecká, Martina Šajnová, Kristýna Vrtišková, Barbora Zíková.
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ŠACHY

AEROBIK

ATLETIKA

Šachový klub Spartak Čelákovice
Dne 1. 7. 2011 byla sehrána poslední partie

2. ročníku přeboru ŠK Spartak Čelákovice. Do
přeboru se přihlásilo 11 členů ŠK, z nichž 10
turnaj dokončilo. Přeborníkem ŠK se pro rok

2011 stal Pavel Horký, který tak obhájil své ví-
tězství z loňského roku. Na druhé místo se pro-
bojoval Miroslav Drábek (obhájil 2. místo) a na
třetí pozici Petr Kopecký (loni čtvrtý). Poděko-
vání patří všem zúčastněným.

I v průběhu prázdninových měsíců se pravi-
delně setkáváme každý pátek a připravujeme
se na naši účast v regionálním přeboru 2011-
2012, který bude oficiálně zahájen losovací
schůzí dne 18. 9. 2011. První kolo přeboru nás
podle termínového kalendáře čeká 2. 10. 2011.

NÁBOR
● Šachový klub TJ Spartak Čelákovice při-

pravuje na školní rok 2011/2012 zahájení čin-

nosti šachového kroužku mládeže (4-15 let).

Vše se bude odvíjet od projeveného zájmu
dětí (a samozřejmě jejich rodičů) a jejich počtu.
V případě dostatečného počtu zájemců bude
tento kroužek probíhat každý čtvrtek od 16.00
hod. Při velmi malém počtu od 17.00 hod.

Světový pohár kadetů a juniorů
Ve dnech 23. – 25. června se v italském

Turíně uskutečnilo ME ve sportovním aerobiku,
fitness a hip hopu 2011 pro dospělé závodníky.
Zároveň s tímto mistrovstvím probíhal Evropský
pohár pro kadety a juniory.

Ze sportovního klubu Aerobik Studio Čeláko-
vice, o. s., se na tento evropský pohár nomino-
vala naše nejlepší česká závodnice Daniela 
Loffelmannová. Té se také v nejmladší věkové
kategorii 11 – 13 let nejlépe dařilo přesvědčit
mezinárodní porotu o svých kvalitách v prezen-
tované sestavě, a obsadila tak úžasné první
místo z celkového počtu 35 startujících 

dívek. Na 10. místě skončila Nela Vohradská a jedenáctá příčka patřila Katce Klozové.
V kategorii juniorů 14 – 16 let se v kvalifikaci perfektně předvedlo trio Lucie Dalekorejová, Sabina

Pavlíková a Veronika Švarcová, které postoupilo do finále z prvního místa. Děvčata ve finále před-
vedla sestavu na špičkové úrovni s vysokou a výborně zvládnutou obtížností, a tím 1. místo obhájila.

Vlaďka Barešová

Slavoj Stará Boleslav a TJ Spartak Čelákovice
pořádají

49. ročník Velké ceny Čelákovic

v běhu hodinovém

v sobotu 3. září 2011, start v 17.00 hod.

v Houšťce ve Staré Boleslavi

Příjemnou atmosféru závodu zpestří evergreeny
kapely NEW BANJO TRIO

Emil Zátopek na stadionu v Houšťce v sobotu
29. 9. 1951.

„Zprávy z naší jednoty, 29. září - sobota
… Lehkoatletický oddíl uspořádal na hřišti v Houšťce
ve Staré Boleslavi závod nazvaný Velká cena Čeláko-
vic v hodinovce a běhu na 20 km. Tohoto závodu se
zúčastnil i škpt. Emil Zátopek, kterému se v tomto
závodě podařilo překonat tři světové rekordy…“
Citace z vydání zpravodaje n. p. TOS Čelákovice

r. 1951. Zdroj: kronika TJ Spartak Čelákovice

Devadesátiny se slavily „U Hájku“ třikrát

Během pouhých šesti týdnů připravil SK Union
v rámci letošních oslav 90 let čelákovického fotba-
lu tři velké a organizačně velmi náročné akce pro
příznivce nejpopulárnějšího sportu, kteří se na sta-
dion U Hájku pravidelně sjížděli v hojném počtu
z celého polabského regionu a z hlavního města.

Oslavy zahájilo v sobotu 11. června finále
Poháru ČMFS žen, ve kterém se střetly dva nej-
slavnější a nejlepší kluby – Sparta a Slavia.
O vítězi rozhodoval až penaltový rozstřel, ve
kterém byly úspěšnější sparťanky, které tak
v Čelákovicích obhájily pohárovou trofej.

O dva týdny později, tentokrát ale v neděli 
26. června, se ve skvělé divácké kulise uskutečnil
již devátý ročník letního turnaje O pohár starosty
města, kterého se jako tradičně zúčastnily čtyři
špičkové prvoligové týmy – FK Jablonec, FK
Mladá Boleslav, Slavia Praha a vůbec poprvé i FC
Hradec Králové. Dopolední semifinálové zápasy
„rozdaly karty“ na odpolední boj o umístění.
V duelu o třetí místo zvítězili hradečtí „votroci“ nad
„sešívanými“ 2:0. Finále mělo dramatický průběh.
Jablonecký tým brzy získal dvoubrankový náskok,
ale jejich soupeř z města škodovek se nevzdal
a dokázal vyrovnat na 2:2. Boleslavští fotbalisté si
tento střelecký apetit udrželi i do penaltového roz-
střelu, ve kterém prokázali přesnější mušku,
takže stejně jako vloni zvedl jejich kapitán pohár
starosty vítězně nad hlavu.

Třetí závěrečná akce se odehrála již o prázdni-
nách. V sobotu 23. července patřil stadion Unio-
nu zajímavému fotbalovému dvojzápasu. Nejprve
proti sobě nastoupily týmy Sparty a Slavie z 90.
let, jejichž hráči předvedli, že pranic neztratili ze
svého fotbalového kumštu. V dresu obou praž-
ských „S“ se totiž představilo celkem 16 (!) býva-
lých reprezentantů. V přestávce před druhým
utkáním předkola Ondrášovka Cupu s Turnovem-
Pěnčínem byli na hrací ploše odměněni někdejší
hráči druholigového Spartaku a dlouholetí funkci-
onáři Unionu. Tečkou za vydařeným fotbalovým
odpolednem pak bylo živé vysílání oblíbeného
pořadu „Rocková pípa Radia Beat“, které je dlou-
holetým mediálním partnerem našeho klubu.

Zbývá jen dodat, že také současní fotbalisté
Unionu nepokazili letošní kulaté oslavy. Dokáza-
li se udržet v divizní soutěži, jejíž nový ročník
začíná 13. srpna, a ve zmíněném pohárovém
utkání zvítězili 2:1, takže postoupili do prvního
kola Ondrášovka Cupu.

I když nejsem přítelem „děkovaček“ v médiích
všeho druhu, myslím si, že tentokrát si moji
kolegové z výboru SK Union Čelákovice a pár
dalších obětavců zaslouží velké poděkování. Že
dokázali připravit tak divácky atraktivní a přede-
vším důstojné oslavy, o nichž se, věřím, bude
mluvit až do sta let čelákovického fotbalu.

Václav Tichý, předseda SK Union Čelákovice
Zleva Miroslav Drábek, Pavel Horký, Petr Kopecký

Pokud tedy chcete podpořit rozvoj svých dětí
pomocí šachové hry a přivést je k nové a zajímavé
aktivitě, volejte 602 281 027 (Eduard Platz).

● Pokud máte zájem aktivně se 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, Masarykova 585/16, kancelář 
v 1. patře (za kulečníkovými stoly). Dílčí aktuality
a informace naleznete na http://www.sachycela-
kovice.cz nebo na tel.: 737 736 373 (Pavel
Horký) nebo 602 783 887 (Petr Kopecký).

Libor Mrozinski

Kapitán Mladé Boleslavi Jakub Řezníček přebírá 
vítězný pohár z rukou starosty města Josefa Pátka.

Foto: PPNA.cz
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Extraliga nohejbalu
TJ Avia Čakovice - TJ Spartak Čelákovice

A 6:4

V posledním zápase dlouhodobé části již
Čelákovicím o nic nešlo. Čtvrtou příčku si vybo-
jovaly v minulém kole ve Vsetíně, a tak mohly
dát příležitost i perspektivním hráčům z B týmu
Radkovi Šafrovi a Michalu Barešovi. Oba týmy
nastoupily v pozměněných sestavách, domácím
chyběl Mrákava a Čelákovice postrádaly Vrtišku
a Plachého.

„V značně pozměněné sestavě jsme střídali
dobré momenty s propadákem. Varujícím je
prohra v pěti dvojkách, a když se k tomu 
přidala i prohra v trojce, tak bylo vymalo-
váno,“ zhodnotil utkání šéf Čelákovic Martin 
Spilka.

Tabulka se po základní části rozdělila na
zápasy play-off a play-out. Čelákovice poprvé
v tříletém působení v extralize okusí boje o mety
nejvyšší. Los jim přidělil soupeře plného repre-
zentantů, a to první tým tabulky, mužstvo
Modřic.

NOHEJBAL

Na fotografii A-tým: horní řada zleva: Martin Spilka,
Jan Kaděra, Michal Plachý, Michal Kolenský, Michal
Doucek - trenér, spodní řada zleva: Martin Flekač -
kapitán, Radek Frank, Michal Vrtiška, Dušan Moc.

1h + 15 min. 2h + 15 min. 3h + 15 min.

Ranní plavání 6:15 - 7:30 40,-

Děti  0-15 let + důchodci 50,- 90,- 110,-

ZTP+studenti (po předložení průkazu) 50,- 90,- 110,-

Dospělí 60,- 100,- 130,-

Překročení času do 30  min. do 60 min. do 90 min.

příplatek 30,- 55,- 80,-

Rodinné vstupné 1h + 15 min. 2h + 15 min. 3h + 15 min.

2 dospělí + 1 dítě do 15 let 140,- 250,- 330,-

1 dospělý + 2 děti do 15 let 140,- 250,- 330,-

2 dospělí + 2 děti do 15 let 180,- 320,- 420,-

1 dospělý + 3 děti do 15 let 180,- 320,- 420,-

2 dospělí + 3 děti do 15 let 215,- 390,- 490,-

Permanentky   -   10 vstupů - doba platnosti  10 týdnů 
- doba návštěvy  60 + 15 min.

děti do 15 let + důchodci 380,-

ZTP + studenti (po předložení průkazu) 380,-

dospělí 500,-

Permanentky   -   20 vstupů - doba platnosti  15 týdnů
- doba návštěvy  60 + 15 min.

dospělí 930,-

BAZÉN
Ceník schválený RM 30. 6. 2011.

2 hod. 3 hod. 4 hod.

Děti 0-15 let 50,- 80,- 110,-

Důchodci 105,- 145,- 170,-

ZTP+studenti (po předložení průkazu) 105,- 145,- 170,-

Dospělí 120,- 170,- 210,-

Překročení času do 30  min. do 60 min. do 90 min.

příplatek 35,- 55,- 70,-

Rodinné vstupné 2 hod. 3 hod. 4 hod.

1 dospělý + 2 děti do 15 let 190,- 300,- 375,-

Permanentky   -   10 vstupů - doba platnosti  20 týdnů 
- doba návštěvy  2 hod. + masáž 

důchodci 930,-

ZTP + studenti (po předložení průkazu) 930,-

dospělí 1100,-

Zapůjčení  prostěradla 30,-

SAUNA
Ceník schválený RM 30. 6. 2011.

MĚSTSKÝ BAZÉN
Sady 17. listopadu 1753, Čelákovice

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

Provozní doba od pondělí 22. 8. 2011:

po 17.00 – 21.30
út 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
st 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
čt 18.00 – 21.30
pá 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
so 17.00 – 21.00
ne 10.00 – 12.00 17.00 – 21.00

(9.00 – 10.00 pouze senioři)

MĚSTSKÁ SAUNA
Dukelská 1373, Čelákovice

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

Provozní doba od 1. 9. 2011:

pondělí ZAVŘENO 
úterý ZAVŘENO
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

Hřiště s umělým povrchem
(u bazénu)

Ceník platný od 1. 8. 2011:

Volejbal 150 Kč/1 hod.
Nohejbal 150 Kč/1 hod.
Streetball 150 Kč/1 hod.
Basketbal 200 Kč/1 hod.
Tenis 200 Kč/1 hod.
Cvičení na hudbu 150 Kč/1 hod.
4 světla 50 Kč/1 hod.
8 světel 100 Kč/1 hod.
Děti do 15 let – veškeré činnosti
na tomto hřišti 70 Kč/1 hod.

Rezervace a správa areálu:

září až červen – Městský bazén, tel.: 326 991
766, 605 317 954
červenec a srpen – restaurace Athény v KD,
tel.: 326 996 555, 777 335 021

PLAY-OFF
sobota 3. 9. 14.00 hod.
TJ Sokol SDS Exmost Modřice - TJ Spartak

Čelákovice

sobota 10. 9. 14.00 hod.
TJ Spartak Čelákovice - TJ Sokol SDS

Exmost Modřice

sobota 17. 9. 14.00 hod.
TJ Sokol SDS Exmost Modřice - TJ Spartak

Čelákovice

I. semifinálová série v Brně
První díl semifinálové série mužské extraligy

v Brně se tedy hraje v sobotu 3. září 2011 od
14.00 hod. (hřiště Modřice, Benešova 274). TJ
Spartak Čelákovice na toto utkání organizuje
autobusový zájezd pro své fandy. Odjezd je
v 9.00 hod. od Městského úřadu Čelákovice.
V případě zájmu možno udělat ještě jednu
zastávku v Praze. Kontaktní osoba na přihlášku
p. Martin Spilka tel.: 608 769 129 nebo e-mail:
spilkamartin@seznam.cz. Cena zájezdu 150 -
200 Kč. Úhrada zájezdu zde: Bar u Frigosů,
Sport Zdeňka Opltová nebo Pizzeria Antonio.

Pozvánka na domácí zápasy 
(sportovní areál v ul. Ve Vrbí):
sobota 27. 8. 14.00 hod.
TJ Spartak Čelákovice - TJ Avia Čakovice „B“

sobota 10. 9. 14.00 hod.
II. semifinálová série extraligy

TJ Spartak Čelákovice - TJ Sokol Modřice

Další informace najdete na webových stránkách
http://www.nohejbal-celakovice.cz/

Petr Flekač



20 kam ve volném čase 8/2011 

do 1. 9.

přístupno vždy ve st a pá v 15.00 - 18.00 hod.

Galerie V Altánu, Vašátkova ulice

NOVÝ ZÉLAND: PŘÍRODA A MĚSTA
Fotovýstava doprovázena promítáním filmů 

o Novém Zélandu, vstup dobrovolný.

do soboty 24. 9.

Městské muzeum

Z DÁVNÉ I NEDÁVNÉ MINULOSTI

ČELÁKOVIC
Výstava přístupná denně mimo pondělí 

9.00 - 12.00 a 13.30 - 17.00 hod.

sobota 6. 8. 18.30 hod.

před Kulturním domem

DRUHEJ DECH
Country beat Ládi Weyrostka

sobota 13. 8. 9.00 - 20.00 hod.

Na Hrádku

POUŤOVÉ SLAVNOSTI
Koncerty, vystoupení, atrakce, řemesla, 

stánky. Pořádá Spolek přátel čelákovického

muzea.

sobota 13. 8.  18.30 hod.

před Kulturním domem

FOBOS
popová hudební skupina z Lysé nad Labem

pondělí 15. - pátek 19. 8.

MDDM

ARTEFILETIKA
příměstský celotýdenní výtvarný LT, denně

od 8.00 do 12.00 hod.

pátek 19. 8. 18.30 hod.

před Kulturním domem

DRUHEJ DECH
Country beat Ládi Weyrostka

neděle 21. 8. 8.00 - 11.00 hod.

areál děkanství, Kostelní ulice 455

PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera, s možností využít 

chovatelské a houbařské poradny

pátek 26. 8. 18.30 hod.

před Kulturním domem

DRUHEJ DECH
Country beat Ládi Weyrostka

sobota 27. 8. 16.00 - 18.00 hod.

nádvoří Městského muzea

SKUPINA STANISLAVA KEITHA 

Z NYMBURKA
Hudební pořad k tanci i poslechu. Pořádá 

Spolek přátel čelákovického muzea 

ve spolupráci s Městským muzeem.

sobota 3. 9. 14.00 hod.

dopravní hříště u ZŠ J. A. Komenského

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
15. Dětský sportovní den - soutěže, dovednosti,

sport, reprodukovaná hudba, občerstvení. 

Ve spolupráci s místním SDH probíhá i ukázka

hasičské techniky. Pořádá MS KSČM.

sobota 3. 9.  18.30 hod.

před Kulturním domem

EVERGREEN KVARTET
Hudební skupina Jana Ferlese ukončí koncertní

sezonu Čelákovického kulturního léta 2011.

sobota 10. 9.

Irish Music Pub, Na Statku v Rybářské ulici

KONCERT

pátek 16. - neděle 18. 9.

areál děkanství, Kostelní ulice 455

OKRESNÍ VÝSTAVA ZVÍŘAT
Otevřeno: pátek a sobota 8.00 - 18.00 hod,

neděle 8.00 - 16.00 hod.

Výstava ze starší a nedávné
historie města

V sobotu 2. července byla ve výstavní síni
muzea otevřena výstava „Ze starší i nedávné
minulosti Čelákovic“ za přítomnosti místostaros-
ty města Jaroslava Ryneše a několika zastupi-
telů. Výstava zachycuje na reprodukci obrazu
a více než sto fotografiích podobu našeho
města od konce 18. století po rok 2006 a je
doplněna ukázkou několika zajímavých
předmětů ze sbírek Muzea, majících přímý
vztah k životu a činnosti města včetně ukázky
několika regulačních a jiných plánů. Autorem
výstavy je Jaroslav Špaček, který ji se svými
spolupracovníky připravil, a široké veřejnosti tak
umožnil připomenout, že Čelákovice i v minu-
losti, ač ještě jako malé město, mohly být na
mnohé hrdé. Přehledně uspořádanou a jen čísly
namísto obsáhlých popisek opatřenou výstavu
doplňuje katalog, který si každý návštěvník
může po jejím zhlédnutí odnést. Výstava potrvá
do 24. září, kdy budou probíhat oslavy 100.
výročí otevření radnice.

Jaroslav Špaček

Foto: M. Marešová

POUŤOVÉ OSLAVY V ČELÁKOVICÍCH
Na Hrádku, sobota 13. srpna 2011 od 9.00 do 20.00 hod.PROGRAM OSLAV:

9.00 – 18.00 hod.

Projížďky vláčkem po různých trasách, a to do
Záluží, Sedlčánek nebo do Toušeně. Jízdné na
jednu trasu tam a zpět pro dospělé 50 Kč a pro
děti 30 Kč. Prodej jízdenek na nádvoří Muzea.
9.00 – 10.25 hod.

rokenrolová kapela „Andílci“, nádvoří muzea
10.30 – 10.55 hod.

Vystoupení mimů v rodinném představení „Patla
a Matla“, které dostalo cenu dětského diváka na
pražském festivalu „Vyšehrátky“, nádvoří Muzea.
11.00 – 11.50 hod.

rokenrolová kapela „Andílci“, nádvoří Muzea
12.00 – 13.00 hod.

rokenrolová kapela „Andílci“, nádvoří Muzea
13.30 – 14.25 hod.

countryband „Dakota“, nádvoří Muzea
14.30 – 14.55 hod.

vystoupení mimů v rodinném představení „Patla
a Matla“, nádvoří Muzea
15.00 – 15.50 hod.

countryband „Dakota“, nádvoří Muzea
16.00 – 16.50 hod.

countryband „Dakota“, nádvoří Muzea
17.00 – 18.00 hod.

countryband „Dakota“, nádvoří Muzea
19.00 hod.

varhanní koncert v kostele Nanebevzetí Panny
Marie.

Po celou dobu pouti budou přístupny prosto-

ry Muzea a košíkářská expozice (zvýhodněné

rodinné vstupné 60 Kč pro 2 dospělé a 2 děti).

V parku Na Hrádku - tržiště (textilní hračky,
květinové dekorace, občerstvení, cukrovinky…),
atrakce (kolotoče, střelnice, houpačky, skákací
hrad, trampolína…), malování na obličej a řada
prezentací a ukázek, např. tkalcovské techniky
a spřádání ovčího rouna (sdružení Všech 
5 pohromadě), květinových dekorací, modelů
letadel čelákovického letecko-modelářského
klubu…

Pořádá Městské muzeum v Čelákovicích 

a Spolek přátel čelákovického muzea

Letošní Pouťové slavnosti tradičně uzavře

poutní koncert od 19.00 hod. Po jarní přehlídce
vynikajících varhaníků vystoupí další virtuos
tohoto nástroje, Miroslav Pšenička.

Je nejen suverénním sólistou a vyhledávaným
partnerem velkých orchestrálních těles, nýbrž má
i velké zásluhy na zvyšování úrovně duchovní hudby
v mnoha farnostech. Jako charismatického peda-
goga neuvěřitelné trpělivosti ho zažívají na varha-
nických kursech Arcibiskupství pražského amatér-
ští varhaníci z Čelákovic, Nehvizd i dalších míst.

Na poutním koncertě s mariánskou tématikou
nesmí chybět krásný hlas. Tentokrát bude patřit
mladé pěvkyni Ivaně Veberové. Studovala zpěv
na Pražské konzervatoři u profesorky Aleny
Denygrové. Po absolutoriu na pražské HAMU
působí od r. 2006 jako sólistka opery Divadla 
J. K.Tyla v Plzni, kde zaujala např. rolemi Mařenky
v Prodané nevěstě, Rusalky či Jenůfy v Její pas-
torkyni. V podání obou umělců se můžeme těšit
na díla J. S. Bacha, D. Buxtehudeho, W. A. Mozar-
ta a mj. i na Pšeničkovy varhanické improvizace.

Letošní poutní koncert jsme termínově

přizpůsobili ostatním pořadatelům, a tak

slavnost Nanebevzetí Panny Marie předjímá

o týden. Ta připadá na úterý 16. 8., poutní

mše bude tedy v neděli 20. 8. v 8.00 hod.

Spolek pro varhanní hudbu, Čelákovice


