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úvodník
Nedávno skončilo první desetiletí nejen 21. století, ale i nového tisíciletí. Deset let uplynulo od doby, kdy

novoroční přání v lednu 2001 adresovali občanům Čelákovic Josef Šalda a Marie Pospíchalová. Zpravodaj
z prvního měsíce nového tisíciletí informoval například o zahájení rekonstrukce školy v ulici J. A. Komenského
či o nové odpadové politice ve městě. Před pěti lety Vám úspěšný nový rok přáli Bohumil Klicpera spolu s Fran-
tiškem Bodlákem. V lednu roku 2006 informoval Zpravodaj o polyfunkčním domu v proluce náměstí v podání
společnosti Harmonie Group či o tom, že objevem ankety Sportovec roku Středočeského kraje 2005 do 18 let
se stala Denisa Barešová.

Témata hýbající naším městem se od dob jeho vzniku měnila stejně pravidelně jako jeho čelní představitelé.
Podobná změna nastala i po loňských komunálních volbách, a tak Vám letošní novoroční přání adresuje nově
zvolený starosta města. Rok 2011 má však pro čelákovickou radnici i jiný symbolický význam – dne 28. září
1911 byla slavnostně otevřena novobarokní stavba radnice na náměstí 5. května v Čelákovicích. V letošním
roce tedy uplyne přesně 100 let od doby, kdy radniční budova začala sloužit občanům našeho města.

Přeji proto jedenácti tisícům Čelákováků do tohoto roku vše dobré.
Věřím, že za rok budeme na uplynulých dvanáct měsíců vzpomínat
jako na období, které bylo úspěšné a všem se nám vydařilo. Příjemné
čtení lednového Zpravodaje Vám přeje
Petr Studnička, předseda redakční rady Zpravodaje města Čelákovic

Autorské PF
města Čelákovic

Již od devadesátých let vydává
město Čelákovice každoročně svá PF.
Před několika lety jsme však přišli
s myšlenkou oslovit místního umělce.
Toto sklidilo úspěch a dá se říci, že se
stalo i tradicí. Svá autorská „péefka“
pro město již vytvořili Vojtěch Strnad,
Libor Havel, Alice Neugebauerová,
Jolana Fenclová a Pavel Rybka.
Posledním autorem, a to k roku 2011,
je Vladimír Tůma.

odbor školství, informací 

a kultury MěÚ

Vladimír
Tůma
(*1942)

V Čelákovicích
žije od roku 1980
a jeho velkou
zálibou je malba
olejem.Jeho obra-
zy jsou většinou
krajiny bez lidí zachycující Litoměřicko,
Šumavu, Jižní Čechy, Řecko, Chorvat-
sko a Čelákovice. Najdete mezi nimi
i zátiší či figurální tvorbu. Jeho díla,
vyzařující pohodu a klid, jste mohli
vidět na výstavě v místním muzeu
v roce 2007, na výstavách amatérské-
ho umění v knihovně a také 
v Café&cocktail’s baru v Masarykově
ulici č. p. 2023. Tento rok máte znovu
příležitost obdivovat jeho tvorbu, a to
na výstavě v Městském muzeu
v Čelákovicích od 24. září do 6. října.

NOVOROČNÍ SLOVO STAROSTY
Právě jsme vkročili do nového roku a desetiletí. Někdo z nás bujaře, někdo v poklidu domova, všichni však s napětím očekáváme, co nám rok 2011

přinese. Jeho dvě magické jedničky symbolizují sílu, aktivitu a nový začátek. Pevně věřím, že přináší nový začátek i pro naše město.
Konec uplynulého roku proběhl na Městském úřadě ve znamení mravenčí práce a shonu. Přebírání úřadu bylo náročné, vedle aktuální agendy jsme

vyřizovali i záležitosti, které nesnesly odkladu a které stály od voleb. Přesto se nám i díky velkému nasazení všech zaměstnanců Městského úřadu poda-
řilo vstoupit do nového roku s čistým štítem. Teď nám přelom roku dává možnost udělat pomyslnou tlustou čáru za minulostí a plně se soustředit na to,
jak zlepšit život v našem městě.

Vzhledem k finanční situaci města nebude jeho pomyslný nový začátek ani raketový ani dynamický. Naopak, příští rok se soustředíme hlavně na 
konsolidaci hospodaření a zlepšení fungování Městského úřadu i celého města. Postupně začneme naplňovat program, pro který nám voliči dali důvěru
a který je shrnut v koaliční smlouvě. Věřím, že občané Čelákovic s námi budou mít trpělivost, i když ihned nenaplníme všechny body, ke kterým jsme se
zavázali. Změna, kterou pro město prosazujeme, se může uskutečnit jen postupně, krok za krokem.

Co vše jsme tedy naplánovali na rok 2011? I přes náročnou finanční situaci zachováme některé investiční akce, zejména ty, které jsou pod dotačními
tituly. Mezi ně patří intenzifikace čistírny odpadních vod a rekonstrukce náměstí, které se v roce 2012 stane chloubou našeho města. Před spuštěním
samotné akce nás čeká náročný archeologický průzkum, se kterým do této doby projekt ani jeho rozpočet nepočítal. Vzhledem k unikátní poloze se však
můžeme dozvědět mnoho nového z dlouhé a bohaté historie našeho města.

Kromě těchto velkých projektů připravujeme i další: například duhové hřiště v Sedlčánkách, rekonstrukci naučné stezky do Lysé nad Labem nebo pří-
pravu výstavby kanalizace v Záluží. Také začínáme obnovovat partnerské vztahy s okolními městy. Na leden jsme iniciovali setkání starostů, které má být
prvním krokem k vytvoření bližší spolupráce měst na Labi.

Jak vidíte, čeká nás mnoho práce. Jsem ale pevně přesvědčen, že se nám ji podaří dotáhnout do zdárného konce. Máme šanci společně dokázat, že
Čelákovice jsou krásné město pro život.

Vážení a milí spoluobčané, do nového roku Vám přeji hodně zdraví, osobní pohody a tolik potřebného optimismu. Ať je pro Vás rok 2011 úspěšný jak
v profesním, tak v osobním životě. Josef Pátek, starosta města



Miloš BUKAČ
bydliště: Družstevní 1083,
Čelákovice
telefon domů: 326 995 304
mobilní telefon: 605 317 954
e-mail:
bukac@zs.celakovice.cz
datum narození: 19. 11. 1953
místo narození: Praha
v Čelákovicích bydlím od:
roku 1979
rodinný stav: ženatý
počet dětí a jejich jména: (1) Tereza
vzdělání: vysokoškolské PedF UK
jednotlivá zaměstnání: učitel ZŠ Čelákovice,
vedoucí bazénu a sauny
politická angažovanost: –
další aktivity (záliby): práce s dětmi, sport, letní
a zimní tábory, vaření

Eva BUKAČOVÁ
bydliště: Družstevní 1083,
Čelákovice
telefon domů: 326 995 304
mobilní telefon: 603 724 237
e-mail: bukacka@seznam.cz
datum narození: 7. 11. 1950
místo narození: Praha
v Čelákovicích bydlím od:
narození
rodinný stav: vdaná
počet dětí a jejich jména: (3) Kiliána, Nikola,
Tereza
vzdělání: středoškolské
jednotlivá zaměstnání: vychovatelka OU TOS,
od r. 1979 Okresní dům dětí a od 1989 MDDM
politická angažovanost: –
další aktivity (záliby): sport, práce s dětmi,
rodina

Vladimír DUNÍK
bydliště: Prokopa Holého
1442, Čelákovice
telefon domů: –
mobilní telefon: 733 782 154
e-mail:
vladimir.dunik@tosas.cz
datum narození: 13. 6. 1957
místo narození: Praha
v Čelákovicích bydlím od:
narození
rodinný stav: ženatý
počet dětí a jejich jména: (2) Martina, Petr
vzdělání: SPŠS
jednotlivá zaměstnání: 1978 – 2006 technik ve
výrobě TOS Čelákovice, n. p., TOS Čelákovice,
a. s., CETOS; 2006 – 2008 technik ve výrobě
ČKD NOVÉ ENERGO, 2008 – technik ve
výrobě TOS, a. s.
politická angažovanost: KSČM
další aktivity (záliby): vědomostní soutěže,
kvízy, stolní, karetní hry, práce s dětmi

Luboš CHOURA
bydliště: V Nedaninách 1362,
Čelákovice
telefon domů: –
mobilní telefon: 725 508 365
fax: 326 734 527
e-mail:
lubos.choura@celakovice.cz
datum narození: 22. 7. 1951
místo narození: Praha
v Čelákovicích bydlím od: narození
rodinný stav: ženatý
počet dětí a jejich jména: (2) Klára, Luboš
vzdělání: VŠT – Fakulta hutní; PedF UK 
jednotlivá zaměstnání: VÚK Panenské Břežany
(zkušební technik); Kovohutě Čelákovice (mistr
TR, vedoucí odboru TR); GŘ KO Praha
(vedoucí referent výroby); Ekospan, s. r. o.,
(jednatel); ISŠ Čelákovice (učitel odborných
předmětů, zást. ředitele školy);
VÚK – Kovohutě, s. r. o., (vedoucí výroby);
VPCH – Kovohutě, s. r. o., (jednatel).
politická angažovanost: ODS
další aktivity (záliby): divadlo, film, literatura,
hudba, turistika, jízdní kolo

Miroslav Leypold IGLO
bydliště: Ferlesova 147,
Čelákovice
telefon domů: 326 996 124
mobilní telefon: 602 221 219
e-mail:
miroslav.iglo@celakovice.cz
datum narození: 25. 8. 1949
místo narození: Praha
v Čelákovicích bydlím od:
narození
rodinný stav: ženatý
počet dětí a jejich jména: (3) Miroslava, 
Hedvika, Matěj
vzdělání: střední průmyslová škola strojní
Čelákovice
jednotlivá zaměstnání:
1971 až 1987 Vojenské stavby
1988 až 2000 Železniční stavitelství
2001 až 2002 OSVČ
2003 až 2005 EUROPEUM, a. s.
2006 až 2010 OSVČ
politická angažovanost: 2001 – 2006 US-DEU
další aktivity (záliby): sport, cestování, čtení,
historie

Tomáš JANÁK
bydliště: Ve Skále 61,
Čelákovice
telefon domů: 326 993 000
mobilní telefon: 602 267 079
e-mail:
tomas.janak@celakovice.cz
datum narození: 25. 5. 1974
místo narození: Brandýs nad
Labem-Stará Boleslav
v Čelákovicích bydlím od roku: narození
rodinný stav: ženatý
počet dětí a jejich jména: (1) Jiří
vzdělání: SŠP polygrafie
jednotlivá zaměstnání: Tiskařské závody, s. p.,
ČTK repro, Schiller press, Bajer securitas,
ÚHÚL Brandýs nad Labem, organizační složka
státu
politická angažovanost: TOP 09
další aktivity (záliby): starožitné loutky, starožit-
nosti, historie, kultura, umění, hudba, literatura

Bohumil KLICPERA
bydliště: V Prokopě 1564, Čelákovice
telefon domů: –
mobilní telefon: 608 434 373
e-mail: ibk@seznam.cz
datum narození: 24. 8. 1954
místo narození: Nymburk
v Čelákovicích bydlím od: roku 1955
rodinný stav: ženatý
počet dětí a jejich jména: (2) Jakub, Martin
vzdělání: SPŠ dopravní v Praze - obor Sdělo-
vací a zabezpečovací technika v železniční
dopravě, ČVUT v Praze, FEL - obor Ekonomi-
ka a řízení elektrotechniky a energetiky
jednotlivá zaměstnání: ČSD, Sdělovací a zabez-
pečovací distance Praha-východ - provozní
technik, 1973 – 1975, TOS Čelákovice, n. p. -
revizní technik, 1975 – 1978, Okresní kovopodnik
Praha-východ - konstruktér - revizní technik,
1978 – 1991, Město Čelákovice - tajemník MěÚ,
1991 – 2002, starosta města 2002 – 2010
politická angažovanost: –
další aktivity (záliby): turistika, cyklistika, 
elektrotechnika, zahrada

Július MASÁR
bydliště: V Prokopě 1427,
Čelákovice
telefon domů: 326 993 136
mobilní telefon: 603 214 367
e-mail: julmas@centrum.cz
datum narození: 25. 7. 1948
místo narození: Dolné Veste-
nice, Slovenská republika
v Čelákovicích bydlím od:
1. 8. 1970
rodinný stav: ženatý
počet dětí a jejich jména: (2) Michal, Monika 
vzdělání: úplné středoškolské s maturitou
jednotlivá zaměstnání: dělník v Kovohutích
Děčín, technolog v TOS Čelákovice, politický
pracovník KSČ OV Praha-východ, ředitel KD
Čelákovice, pak postupně dělník, prodejce v
odbytu a dispečer v zásobování v TOS Čeláko-
vice a po ročním „nezaměstnání“ politický pra-
covník KSČM OV Praha-východ do 31. 12.
2010; poté v důchodu
politická angažovanost: od roku 1967 v KSČ,
resp. KSČM
další aktivity (záliby): turistika, hudba, fotogra-
fování, historie umění

Johana NOVOTNÁ
bydliště: V Nedaninách 1365, Čelákovice
telefon domů: –
mobilní telefon: 603 315 897
e-mail: njohana@seznam.cz
datum narození: 12. 4. 1980
místo narození: Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav
v Čelákovicích bydlím od: narození
rodinný stav: svobodná
počet dětí a jejich jména: – 
vzdělání: VŠ
jednotlivá zaměstnání: –
politická angažovanost: ČSSD
další aktivity (záliby): –

2 zprávy z radnice 1/2011 

NOVÍ ZASTUPITELÉ SE PŘEDSTAVUJÍ



zprávy z radnice 31/2011  

Josef PÁTEK
bydliště: Lísková 1924,
Čelákovice
telefon domů: –
mobilní telefon: 602 460 155
e-mail:
josef.patek@celakovice.cz
datum narození: 11. 8. 1981
místo narození: Brandýs nad
Labem-Stará Boleslav
v Čelákovicích bydlím od: narození
rodinný stav: ženatý
počet dětí a jejich jména: (2) Josef, Petr
vzdělání: Vysoká škola finanční a správní, obor
Veřejná správa
jednotlivá zaměstnání: 1999 – 2010 Kooperati-
va, pojišťovna, a. s., VIG, 2010 Město Čeláko-
vice
politická angažovanost: ODS
další aktivity (záliby): turistika, sport, historie

Petr PETŘÍK
bydliště: Palackého 309,
Čelákovice
telefon domů: –
mobilní telefon: 607 266 210
e-mail:
petr_petrik@seznam.cz
datum narození: 19. 2. 1976
místo narození: Jablonec nad
Nisou
v Čelákovicích bydlím od: roku 2009
rodinný stav: svobodný
počet dětí a jejich jména: –
vzdělání: Přírodovědecká fakulta Univerzity
Karlovy v Praze, odborná biologie
jednotlivá zaměstnání: od roku 2001 zaměst-
nán v Botanickém ústavu Akademie věd ČR, 
v. v. i.
politická angažovanost: člen občanského sdru-
žení NAŠE Čelákovice, bez politické 
příslušnosti
další aktivity (záliby): sborový zpěv (člen sboru
MáTa), malování, ochrana přírody

Aleš RIKL
bydliště: Vančurova 706,
Čelákovice
telefon domů: –
mobilní telefon: 777 892 225
fax: 326 995 458
e-mail: rikl.ales@iol.cz
datum narození: 26. 12. 1966
místo narození: Brandýs nad
Labem-Stará Boleslav
v Čelákovicích bydlím od: narození
rodinný stav: rozvedený
počet dětí a jejich jména: –
vzdělání: VŠE v Praze
jednotlivá zaměstnání: ŠTI, s. r. o. – ekonom,
analytik finančních trhů, Agrocomex, s. r. o. –
ekonom, Deutsche Bank AG – odd. obchod-
ního financování, ALFIDA, s. r. o. – jednatel
společnosti
politická angažovanost: sdružení nezávislých
kandidátů PRO Č
další aktivity (záliby): sport aktivně i rekreačně

Pavel RUSÝ
bydliště: B. Smetany 1184,
Čelákovice
telefon domů: –
mobilní telefon: 603 814 528
e-mail: pavelrusy@seznam.cz
datum narození: 11. 5. 1975
místo narození: Karlovy Vary
v Čelákovicích bydlím od:
roku 1989
rodinný stav: svobodný
počet dětí a jejich jména: –
vzdělání: VŠ
jednotlivá zaměstnání: lékař zdravotnické
záchranné služby, lékař ARO, praktický lékař
politická angažovanost: VV
další aktivity (záliby): –

Luboš RÝDLO
bydliště: Petra Bezruče 1504,
Čelákovice
telefon domů: 326 993 801
mobilní telefon: 603 726 127
e-mail: lubos.rydlo@volny.cz
datum narození: 23. 6. 1965
místo narození: Praha
v Čelákovicích bydlím od:
narození
rodinný stav: rozvedený
počet dětí a jejich jména: (3) Zuzana, Anna 
(ve vlastní péči), Marie
vzdělání: vysokoškolské
jednotlivá zaměstnání: učitel a trenér, zástupce
ředitele školy, ředitel školy, místostarosta
Města Čelákovic
politická angažovanost: – 
další aktivity (záliby): sport, zahrada, sportovní
střelba, počítače

Jaroslav RYNEŠ
bydliště: Volmanova 1744,
Čelákovice
telefon domů: –
mobilní telefon: 721 786 050
e-mail:
jaroslav.rynes@celakovice.cz
datum narození: 14. 5. 1951
místo narození: Praha
v Čelákovicích bydlím od:
roku 1953
rodinný stav: ženatý
počet dětí a jejich jména: (2) Jaroslav, Jan
vzdělání: VŠ – ČVUT Fakulta strojní
jednotlivá zaměstnání: TOS Čelákovice, 
Komerční banka, Ministerstvo vnitra ČR, 
Agropol Trading, Město Čelákovice
politická angažovanost: –
další aktivity (záliby): sport

Miloš SEKYRA
bydliště: Na Výsluní 167,
Čelákovice - Sedlčánky
telefon domů: –
mobilní telefon: 604 233 838
e-mail:
milos.sekyra@celakovice.cz
datum narození: 15. 11. 1954
místo narození: Praha
v Čelákovicích bydlím od:
narození
rodinný stav: ženatý
počet dětí a jejich jména: (1) Tomáš
vzdělání: vysokoškolské ČVUT – Fakulta jader-
ná a fyzikálně inženýrská
jednotlivá zaměstnání: ENERGOPROJEKT
Praha, Kovohutě Čelákovice, s. p., Ekospan,
spol. s r. o., SK Real, spol. s r. o., Město
Čelákovice
politická angažovanost: TOP 09
další aktivity (záliby): kopaná - FC Ruská, 
autosport rally

Marek SKALICKÝ
bydliště: Zahradní 135,
Čelákovice
telefon domů: –
mobilní telefon: 725 780 101
e-mail:
marek.skalicky@celakovice.cz
datum narození: 16. 8. 1971
místo narození: Nové Město
na Moravě
v Čelákovicích bydlím od: roku 1981
rodinný stav: ženatý
počet dětí a jejich jména: (2) Štěpán, Ondřej
vzdělání: vysokoškolské, Přírodovědecká fakul-
ta UK Praha
jednotlivá zaměstnání: BIJO TC, a. s., GEO
Group, a. s., Vodní zdroje GLS Praha, a. s.,
Envigeo, s. r. o.
politická angažovanost: člen TOP 09, člen rady
místní organizace TOP 09
další aktivity (záliby): sport, motorismus, příro-
da, cestování

Jaroslav ŠPAČEK
bydliště: J. A. Komenského
1646, Čelákovice
telefon domů: 326 992 130
mobilní telefon: –
e-mail: spacek.cm@volny.cz
datum narození: 1. 6. 1943
místo narození: Praha
v Čelákovicích bydlím od:
narození
rodinný stav: rozvedený
počet dětí a jejich jména: (4) Jaroslav, Helena,
Jiří, Jana
vzdělání: Odborné učiliště TOS Čelákovice,
vyučen 1960, střední škola, maturita 1968,
mimořádné studium muzeologie FF UK, 1971,
prehistorie, pomocné vědy hist. FF UK 1971-
73, 1977-79, specializační studium pam. péče
SÚPPOP 1987-89
jednotlivá zaměstnání: TOS Čelákovice – sou-
stružník, Archeologický ústav ČSAV – asistent,
Národní muzeum Praha - odb. asistent, Měst-
ské muzeum v Čelákovicích – ředitel, 
archeolog, Okr. muzeum Praha-východ – ved.
pracoviště, archeolog, Městské muzeum 
v Čelákovicích – ředitel, archeolog, Městské
muzeum v Čelákovicích – archeolog, historik, 
politická angažovanost: –
další aktivity (záliby): numizmatika

NOVÍ ZASTUPITELÉ SE PŘEDSTAVUJÍ



Foto: Lukáš Blažek, student Gymnázia Čelákovice, 2. místo na fotografické soutěži Náš kraj
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POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
čtvrtek 20. 1. 2011 od 18.00 hod.

v Kulturním domě
Aktuální program ZM bude vyvěšen týden

před zasedáním na úřední desce Města a na

webových stránkách Města.

Petr STUDNIČKA
bydliště: Na Švihově 915,
Čelákovice
telefon domů: –
mobilní telefon: 728 412 808
e-mail:
studnicka.petr@seznam.cz
datum narození: 14. 5. 1983
místo narození: Brandýs nad
Labem-Stará Boleslav
v Čelákovicích bydlím od: narození
rodinný stav: svobodný
počet dětí a jejich jména: – 
vzdělání: vysokoškolské
jednotlivá zaměstnání: Aparthotel Rialto, Ost-
seebad Binz, SRN, JLV Praha, Vysoká škola
hotelová v Praze
politická angažovanost: ODS
další aktivity (záliby): cestování, germanistika,
železnice

Zdeňka TICHÁ
bydliště: Rumunská 1463,
Čelákovice
telefon domů: 326 992 881
mobilní telefon: 728 663 654
e-mail:
zdenka.ticha@gmail.com
datum narození: 20. 2. 1971
místo narození: Praha
v Čelákovicích bydlím od:
roku 1992
rodinný stav: vdaná
počet dětí a jejich jména: (2) František, Kryštof
vzdělání: 1985–1989 Gymnázium Nymburk,
1990–1995 Pedagogická fakulta UK Praha,
1998 PhDr.
jednotlivá zaměstnání: od roku 1995 Ústav pro
jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení současné
lexikologie a lexikografie, Pedagogická fakulta
UK Praha – přednášky z lexikologie (1997/1998,
1999/2000), semináře z češtiny (2006/2007)
politická angažovanost: –
další aktivity (záliby): –

Milan TICHÝ
bydliště: Kostelní 429,
Čelákovice
telefon domů: 326 992 120
mobilní telefon: 603 829 807
e-mail: prevetone@email.cz
datum narození: 9. 12. 1952
místo narození: Praha
v Čelákovicích bydlím od:
narození
rodinný stav: rozvedený
počet dětí a jejich jména: (4) Gabriela, David,
Petra, Laura
vzdělání: střední škola uměleckých řemesel
jednotlivá zaměstnání: Družstvo Štuko Praha –
štukatér, vedoucí provozu, do r. 1987, Obnova
památek Buštěhrad – štukatér, 1987 – 1991,
soukromý podnikatel v oboru stavebnictví
politická angažovanost: TOP 09
další aktivity (záliby): marína, výtvarné umění,
literatura

Čelákovice hospodaří 
dle pravidel 
rozpočtového provizoria

Čelákovice hospodaří v prvních týdnech letoš-
ního roku dle pravidel rozpočtového provizoria,
která byla schválena Zastupitelstvem města
dne 15. 12. 2010. Kvalitní návrh rozpočtu města,
který by byl schválen do konce roku 2010
a Čelákovice by se vyhnuly rozpočtovému pro-
vizoriu, nebylo možné zpracovat kvůli zákon-
ným lhůtám. Představitelé města byli zvoleni 
30. 11. 2010 a svých funkcí na radnici se ujali
k 1. 12. 2010. Rozpočet města musí být projed-
nán Radou města, která v prosinci zasedala
čtyřikrát, a své poslední jednání dne 30. 12. 2010
věnovala především problematice hospodaření
města v roce 2011. Dále jedná o rozpočtu
města finanční výbor Zastupitelstva. Na úřední
desce musí být zveřejněn návrh rozpočtu mini-
málně 15 dnů před jeho projednáváním v Zastu-
pitelstvu a zastupitelé dostávají podkladové
materiály k projednání zpravidla v desetidenním
předstihu. Zastupitelstvu města bude návrh roz-
počtu pro letošní rok předložen k projednání
dne 20. 1. 2011.

V období rozpočtového provizoria jsou 
hrazeny veškeré provozní výdaje zajišťující ply-
nulost hospodaření města, osobní výdaje zaměst-
nanců i zákonné platby. V nezbytně nutném 
rozsahu jsou hrazeny výdaje na opravy
a údržbu majetku města. Investiční výdaje jsou
hrazeny za investiční akce, které byly realizo-
vány či zahájeny v loňském roce. Měsíční
příspěvky poskytované příspěvkovým organiza-
cím jsou hrazeny ve výši 1/12 příslušného
příspěvku schváleného rozpočtu pro rok 2010.

Na komunální úrovni není rozpočtové provi-
zorium ničím neobvyklým. Například z deseti
bývalých okresních měst ve Středočeském kraji
hospodařilo na počátku loňského roku s rozpoč-
tovým provizoriem šest z nich a rozpočet schva-
lovali tamní zastupitelé až v průběhu prvního
čtvrtletí roku 2010. Řada měst hospodaří s roz-
počtovým provizoriem tradičně, přičemž argu-
mentují tím, že řádný rozpočet schvalují zastu-
pitelé až v době, kdy je jasnější výše příjmů ze
státního rozpočtu.

Petr Studnička,

předseda finančního výboru
Zastupitelstva města Čelákovic

Tajemník Městského úřadu v Čelákovicích

Ke dni 20. 12. 2010 bylo zrušeno výběrové

řízení na místo vedoucího odboru hospo-

dářského.

Celé znění na úřední desce Města.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Ze zasedání Zastupitelstva
města Čelákovic 
konaného dne 15. 12. 2010
Prvním bodem jednání bylo složení slibu čtyř
zastupitelů, a to Miloše Bukače, Bohumila Klic-
pery, Aleše Rikla a Zdeňky Tiché, která byla
prvním náhradníkem za Pavla Stuchlíka, jenž na
svůj mandát rezignoval. Zákonem předepsaný
slib tak již složilo všech 21 zastupitelů Čelákovic.

Dalším ze slavnostních bodů bylo poděkování

a ocenění za úspěšnou reprezentaci města
Čelákovic. Slečna Denisa Barešová získala zla-
tou medaili na Mistrovství světa v aerobiku
2010.

Dále ZM schválilo:

• Stažení bodu životní prostředí z programu jed-
nání. Důvodem byla žádost předsedy komise
ŽP Petříka vzhledem k faktu, že komise bude
zasedat 16. 12. a ještě neobdržela vyjádření
dotčených orgánů.

• Uzavření smlouvy včetně povinných příloh 
o poskytnutí dotace na akci „Revitalizace
náměstí 5. května v Čelákovicích“ s Regionál-
ní radou regionu soudržnosti Střední Čechy ve
výši 21 161 088,82 Kč a vyčlenění peněžní
částky na spolufinancování projektu ve výši 
6 713 059,18 Kč.

• Pravidla rozpočtového provizoria Města
Čelákovic na rok 2011. Více viz článek Petra
Studničky na této straně.

• Vydalo novelizovanou Obecně závaznou
vyhlášku E 4/2010 Města Čelákovic o místních
poplatcích. Celé znění všech vyhlášek najdete
na webových stránkách Města.

ZM vzalo na vědomí úpravy rozpočtu města na
rok 2010, a to č. 11 – 14.

ZM pověřilo místostarostu II Jaroslava Ryneše
plněním úkolů v oblastí školství, sportu, kultury
(včetně řízení ředitelů KD, MěK, MěM, ZUŠ,
MDDM, řízení vedoucí odboru ŠIK v samo-
statné působnosti), hospodaření s byty a neby-
tovými prostorami, sociální a ve zdravotnictví
(včetně pečovatelské služby a řízení odboru
SVaZ v samostatné působnosti).

ZM dále jmenovalo členy výborů.

Členy finančního výboru jsou: Jiří Drahovzal,
Petr Kubíček, Pavel Machačka, Jana Marečková,

Markéta Reisiegelová, Miloslav Uhlíř a Václav
Vlasák.
Členy kontrolního výboru jsou: Petr Bařina,
Veronika Fišerová, Marie Holá, Miloš Choura,
Milan Moravec, Jana Poklopová a Josef Šalda.

V bodě diskuse starosta informoval, že usne-
sení, ale i zápisy Rady jsou již zveřejňovány.
Viz www.celakovice.cz / Město / Rada / archiv
usnesení nebo zápisů.
Marek Skalický připojil informaci, že čerpat
dotaci k ČOV bude možné po podpisu smlouvy,
která bude upravena a podepsána se zástupci
SFŽP po Novém roce. D. V.

Foto: D. V.
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STAROSTA ODPOVÍDÁPoradní sbor občanů
Starosta města Čelákovic Josef Pátek

vyzývá politické subjekty a občany

města, aby podávali nominace do

Poradního sboru občanů, který má sta-

tut komise Rady města a je jejím porad-

ním orgánem. Poradní sbor občanů

bude mít 11 členů, kteří budou zastupo-

vat ten volební okrsek, ve kterém mají

trvalé bydliště.

Předsedou Poradního sboru občanů je
starosta města, který jeho jednání svolává
čtyřikrát ročně. Cílem je zjistit různé posto-
je k vybrané problematice a nejdůležitější
aspekty, které tyto postoje ovlivňují. Porad-
ní sbor občanů by měl přispět k vtažení
občanů do dění v našem městě. Doporuče-
ní, náměty a stanoviska občanů budou
postoupena Radě města k dalšímu projed-
nání, příp. k jejich realizaci.

Nominace na členy Poradního sboru

občanů je možné podávat nejpozději do

31. 1. 2011 do podatelny Městského

úřadu v Čelákovicích, zasílat poštou na

adresu Městský úřad v Čelákovicích,

nám. 5. května 1, 250 88  Čelákovice či

zasílat elektronicky na e-mailovou adresu:

starosta@celakovice.cz.

Josef Pátek, starosta

Rekonstrukce Kostelní ulice
„Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kdy se dokončí rekonstrukce Kostelní ulice, která je rozkopaná
snad více než půl roku. Denně kolem staveniště chodím a nevšiml jsem si velkého pokroku. Na pod-
zim nebylo na stavbě vidět téměř žádného dělníka, teď v zimě se z ulice navíc stal nebezpečný tan-
kodrom, před kterým má i otrlý chodec respekt, místní seniory by tam neměli pouštět už vůbec.
Radost z této situace nemohou mít ani tamní provozovny, občas se do jejich obchodů zákazníci
vůbec nedostali. Kdy bude Kostelní ulice opět bez bagrů a stavebního marastu?“ Karel N.

Celá situace, tak jak ji popisujete, je velmi smutná, ale bohužel zcela pravdivá. Rekonstrukce Kos-
telní ulice je záležitost, kterou jsme „zdědili“ po minulém vedení města. Celá investiční akce probíhala
ve dvou fázích. Na podzim 2008 byla dokončena rekonstrukce plynovodu (investorem nebylo město),
na konci roku 2009 a v první polovině roku 2010 byla provedena rekonstrukce dešťové kanalizace
a v září 2010 se začalo s úpravou povrchu komunikace.

Domluvený termín dokončení stavby byl 15. listopadu, bohužel ale došlo ke zpomalení celé akce.
Ze strany města tehdy, když se po skrytí povrchu objevily vícepráce, se kterými projekt nemohl
počítat (např. inženýrské sítě neznámého původu a funkce, nutnost výměny nefunkčních nebo
poškozených zařízení vodovodních a kanalizačních přípojek, původní chodníky byly prakticky bez
podkladních vrstev, které by urychlily položení nových povrchů). Jenže i na straně zhotovitele stav-
by, společnosti FIRESTA, došlo k pochybení. Na stavbě nepracoval odpovídající počet pracovníků,
často byli na staveništi pouze tři lidé. A to vedlo ke značnému zpomalení tempa prací, které se v zimě
kvůli nepříznivým podmínkám zastavily úplně. Ani penále za nedodržení termínu nenutilo zhotovite-
le práce zrychlit.

Rada města proto na svém prvním zasedání nesouhlasila s posunutím termínu dokončení a město
nyní čeká složité vyjednávání se zhotovitelem. Na pomoc si chceme vzít i nezávislého odborníka,
který celou situaci vyhodnotí a my pak podle toho budeme moci dále jednat.

Přesto, že se snažíme celou akci dokončit co možná nejrychleji (ale zároveň kvalitně), odhaduji
reálný termín dokončení rekonstrukce na konec jara 2011.

Je mi velmi líto nepříjemností, které dlouhá rekonstrukce ulice Kostelní občanům města Čelákovic
způsobila. Zůstane pro nás příkladem chyb, kterých se město musí do budoucna vyvarovat.

Josef Pátek, starosta
Své dotazy starostovi posílejte na adresu Městského úřadu nebo na e-mail starosta@celakovice.cz

Se starostou města o rozpočtu, financích 
a plánech na rok 2011

Čelákovice nyní fungují podle rozpočtové-

ho provizoria. Můžete nám říct, proč k tomu-

to kroku radnice přikročila?

„Kvůli návrhu na neplatnost voleb se ustavu-
jící zasedání Zastupitelstva zpozdilo o více než
jeden měsíc. I přesto, že jsme druhé zasedání
Zastupitelstva svolali již na 15. prosince, nebylo
v lidských silách připravit kvalitní a hlavně reál-
ný rozpočet města. Vzhledem k procedurám,
které musí samospráva dodržovat, jsme měli
jen 5 pracovních dní na to, abychom rozpočet
vytvořili. První návrh, který jsme dostali do
rukou, počítal se schodkem téměř 50 milionů
korun. Připravit vyrovnaný rozpočet znamenalo
sejít se s řediteli příspěvkových organizací,
organizací řízených městem a vedoucími odbo-
rů. Analyzovali jsme s nimi jejich požadavky
a vyjednávali o možných úsporách. Pokud
bychom škrtali sami, tzv. od stolu, mohli bychom
narušit chod jednotlivých oblastí města. Bylo
proto nutné hledat úspory tam, kde je viděli
sami ředitelé těchto organizací.“

Kde konkrétně jste škrtali?

„Hlavně v investicích. Při tvorbě rozpočtu
jsme dali stranou ty výdaje, které zajišťují řádný
chod města a organizací městem zřizovaných.
Mezi nutné výdaje jsme také vyčlenili splátky
investičních akcí, město totiž nyní začíná
splácet investiční akce realizované v roce 2010.
Mezi ně patří například rekonstrukce ulice Vác-
lava Kálika, Masarykovy, V Nedaninách, a Kos-
telní, které dohromady stály více než deset mili-
onů korun. Splátky za tyto akce byly odloženy
a právě rok 2011 je jimi zatížen nejvíce.

Vedle těchto nutných výdajů byl původní roz-
počet zatížen mnoha investičními akcemi, na
které město v současné době nemá peníze.
Zachovali jsme jen ty investice, které jsou ales-
poň částečně financovány z dotačních titulů. Do

této kategorie patří nutná a zatím odkládaná
intenzifikace čistírny odpadních vod, která
nedostačuje kapacitě města naší velikosti. Dru-
hým velkým projektem je rekonstrukce náměstí,
na kterou už Zastupitelstvo schválilo přijetí
dotace ve výši cca 21 milionů Kč.“

Když se vrátíme k rozpočtu, kdy budou

Čelákovice fungovat podle řádného rozpočtu?

„Celý proces jeho přípravy je u konce. Vyrov-
naný rozpočet, který je výsledkem kolektivní
práce mnoha lidí, projednají 20. ledna zastupi-
telé města. Protože jsme rozpočet připravili bez
zbytečných finančních zátěží, věřím, že ho
zastupitelé schválí. Rozpočtové provizorium,
podle kterého Čelákovice nyní fungují, by tak
skončilo již koncem ledna.“

Mluvíte o úsporách. Jaká je tedy finanční

situace města?

„Finanční situace města byla ještě o něco
horší, než jsem čekal. I přesto se nám ale poda-
řilo připravit vyrovnaný rozpočet ve výši 191
milionů Kč. Hospodaření města zatěžují hlavně
úvěry, které město v minulosti na své investice
čerpalo. Jak jsem řekl, splácení těchto úvěrů
bylo odloženo na rok 2011 a bude pokračovat
až do roku 2020. V tomto roce zaplatíme jen na
jistině a úrocích 12 milionů korun, a to je pro
představu částka, která pokryje provoz měst-
ských mateřských škol na dva a půl roku.“

Hledáte úspory i někde jinde než jen

v investicích?

„Stále mluvíme o úsporách, všimněte si ale,
že to, co tu uvádím, nejsou žádné drastické
škrty či omezování provozu města. Naopak,
počítáme i s určitou mírou investic. Proto spíše
než o úsporách a utahování opasků bychom
měli mluvit o zavedení rozumného hospodaření.

Ale zpět k vaší otázce, prostor pro zefek-
tivnění a tedy i úspory je v našem městě mnoho.
Například tak často zmiňované veřejné zakázky
a jejich průběh. Už jsme začali připravovat jed-

notný koncept, který
bude sloužit jako manuál
při přípravě, vypsání
a hodnocení veřejných
zákazek. Je to jeden ze
způsobů, jak dosáhnout
naprosté průhlednosti
v projektech, na které
město dává nemalou
část svých peněz. Úspo-
ry v přeneseném smyslu
slova vidím i v rozumném využívání těchto
peněz. Co mě jako občana v posledních letech
zaráželo, byl fakt, že sice máme ve městě
krásné ulice, ale také budovy, které nám doslo-
va padají na hlavu.

Spořit je možné také na samotném Měst-
ském úřadě. Je tu spousta nekoordinovaných
aktivit, které musíme v tomto roce změnit či
nově „vysoutěžit“. Šetřit se dá i u naprosto
základních věcí, jakými jsou kancelářské potře-
by. Jedním z projektů, na kterém pracujeme, je
projekt e-radnice. Jeho smyslem je odstranit
zbytečné papírování a začít více využívat
moderní technologie. Například materiály do
Zastupitelstva i Rady je možné zasílat v elektro-
nické podobě a ušetřit tak stohy papírů, které
jsou na ně každoročně potřeba.“

To jsou dílčí položky, jak ale chcete cel-

kově zlepšit hospodaření města?

„Je to jednoduché: budeme rozumně investo-
vat, získáme dotace na městské projekty,
a pokud nedojde k velmi extrémní situaci, roz-
hodně město nezatížíme dalšími dluhy.

V tomto „boji“ máme na své straně silného
partnera, podařilo se nám totiž zaktivizovat finan-
ční výbor. Poprvé za dvacet let je složen zejmé-
na z odborníků a ekonomů, kteří znají prostředí
městské samosprávy. Získali jsme tak kompe-
tentního správce finančních záležitostí města,
kterému plně důvěřujeme a se kterým vytvo-
říme dlouhodobou finanční strategii odpovídající
potřebám města Čelákovic.“ Petr Studnička
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9. 12. 2010

Josef Pátek a Miloš Sekyra se sešli s Hyn-
kem Fajmonem, poslancem evropského parla-
mentu, bývalým starostou Lysé nad Labem,
a Jiřím Havelkou, současným starostou Lysé
nad Labem. Společně projednali a posléze
napsali dopis premiéru ČR Petru Nečasovi ve
kterém ho žádají o zmírnění lhůt a parametrů
dotací, díky nimž proběhla rekonstrukce měst-
ských bytů v Milovicích. Čelákovice tak chtějí
navázat na někdejší spolupráci, která sousední
obce vždy spojovala.

28. 12. 2010

Josef Pátek a Miloš Sekyra navštívili staro-
nového starostu a místostarostu Brandýsa nad
Labem, Ondřeje Přenosila a Milana Vávru, aby
jednali o obnovení spolupráce obou měst. Hlav-
ní tématem schůzky byla myšlenka společného
mikroregionu, který by usnadnil propojení obou
měst nejen cyklostezkou na Labi a který by
zároveň zvýšil jejich šance získat na společné
projekty větší dotace.

Miloš Sekyra při této příležitosti navštívil ředi-
tele brandýské Městské policie, aby se inspiro-
val a získal další cenné informace, které bude
při reorganizací Městské policie v Čelákovicích
potřebovat.

30. 12. 2010

Miloš Sekyra se setkal s ředitelem Městské
policie v Lysé nad Labem, který ho seznámil
s fungováním celé organizace. Bohaté zkuše-
nosti, které s provozem Městské policie v Lysé
mají, bude možné aplikovat i v Čelákovicích.

Vodné a stočné na rok 2011
Rada města na svém zasedání dne 10. prosince 2010 schválila novou výši vodného a stočného

v Čelákovicích pro rok 2011. Vybrala tak jednu ze tří variant navýšení, které navrhl provozovatel vodo-
hospodářského systému, společnost VaK Mladá Boleslav, a. s. Celkové navýšení plateb za vodu a vyu-
žití kanalizačního systému pro občany Čelákovic představuje v tomto roce 4 %? z původních 62,50 Kč
za 1 m3 na současných 65,00 Kč za 1 m3 vč. DPH. Vodné a stočné se tedy zvyšuje o 2,50 Kč za 1 m3.

Rada města přistoupila k tomuto poměrně malému zvýšení vodného a stočného z několika důvodů.
Jednak jsou zde důvody, které město ovlivnit nemůže, jako je například cena nakupované vody od spo-
lečnosti Zdroj pitné vody Káraný, a. s. Tato cena je každoročně upravována (většinou směrem nahoru)
a i když má město v této společnosti malý akcionářský podíl, není schopno její výši zásadně ovlivnit.
Tou druhou skupinou jsou důvody ekonomické. Vodohospodářský systém v Čelákovicích byl v uplynu-
lých letech velmi zanedbáván, a tak i zisk z jeho pronájmu končil v drtivé většině na jiných místech roz-
počtu města než v položce rozvoj a oprava městského vodovodu a kanalizace. Město tak i za peníze
z pronájmu rekonstruovalo řadu svých ulic, dle mého soudu mnohdy zbytečně, ale například náš jedi-
ný vodojem, pro město zcela nenahraditelný, je v naprosto nevyhovujícím, až kritickém stavu. Ale zpět
k vodnému a stočnému, do jeho ceny se mimo jiné promítá také částka za pronájem systému provo-
zovatelem.Ta by ale měla být dle mého názoru investována zpátky. Nelze přeci vlastnit jakoukoli nemo-
vitost a udržovat ji jen velmi okrajově či se o ni prakticky nestarat vůbec. Ve zvýšené ceně vodného
a stočného se proto odráží nutnost začít o celý vodovodní a kanalizační systém znovu pečovat.

Pro porovnání zde uvádím i ceny vodného a stočného v okolních obcích (ceny jsou včetně DPH).
Tyto ceny platily v roce 2010 a lze proto předpokládat, že letos budou o něco vyšší: Úvaly (73,53 Kč),
Horoušany (73,10 Kč), Nehvizdy (59,22 Kč), Mochov (63,56 Kč), Mladá Boleslav (67,84 Kč). Z uve-
dených částek je patrné, že nová cena vodného a stočného v Čelákovicích (65,00 Kč) je v našem
regionu spíše pod průměrem. Marek Skalický, radní pro životní prostředí

Evropský rok dobrovolnictví 2011
Do dobrovolné činnosti jsou aktivně zapojeni tři z deseti Evropanů.Všechny dobrovolnické činnosti

spojuje jedno – pokud se kdekoli sejdou lidé, aby si pomáhali a podporovali člověka v nouzi, je to ku
prospěchu nejen společnosti jako celku, ale i dobrovolníků samotných.

Evropský rok dobrovolnictví 2011 má práci dobrovolníků vyzdvihnout a povzbudit k ní rovněž 
ostatní tak, aby se i oni do této činnosti zapojovali a pokusili se řešit existující problémy. Iniciativa si
klade čtyři hlavní cíle:
• snížit překážky pro vykonávání dobrovolné činnosti v EU;
• posílit pravomoci dobrovolnických organizací a zvýšit kvalitu dobrovolnictví;
• oceňovat a uznávat dobrovolné činnosti;
• zvýšit povědomí o důležitosti a významu dobrovolnictví.

Gestorem Evropského roku dobrovolnictví 2011 je v České republice Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy. Luboš Choura, radní pro sociální věci

Od roku 2011 změny v kontrolách a čištění komínů
Dne 1. 1. 2011 vstoupilo v účinnost Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., které stanovuje nové podmín-

ky požární bezpečnosti při provozu spalinových cest, frekvenci jejich kontrol a čištění.
V případě komínu, do kterého jsou zapojeny spotřebiče na tuhá (pevná) a kapalná paliva s výko-

nem do 50 kW, je stanovena povinnost provádět čištění komínu třikrát ročně, při výkonu nad 50 kW
je lhůta u pevných paliv 2x ročně a u kapalných paliv 1x ročně. Provozovatelé komínu, do kterého
jsou zapojeny spotřebiče na plynná paliva, budou povinni čistit nebo kontrolovat spalinové cesty jed-
nou ročně bez ohledu na výkon připojeného spotřebiče.

Nebudou-li splněny požadavky vládního nařízení a dojde-li v domě k požáru kvůli problému
v komíně, maximální výše pokuty je stanovena ve výši 25 tisíc Kč. Navíc lze očekávat problémy při
jednání s pojišťovnou.

V České republice bude nutné kontrolovat ročně 2,5 milionu bytů v rodinných a bytových domech.
276 tisíc chat a chalup se povinnost čištění a kontrol komínu alespoň jednou ročně týká v případě,
kdy je komín používán k vytápění. Tomáš Janák, radní pro bezpečnost

Marek Skalický, radní pro životní prostředí

Na tomto místě přinášíme čtenářům několik

bodů, o kterých Rada města v prosinci jed-

nala. Úplné zápisy a usnesení z Rady města

jsou připraveny k nahlédnutí každému

zájemci na sekretariátu Městského úřadu

a nově také zveřejněny na internetových

stránkách města.

Rada města se v prosinci sešla celkem čtyři-
krát. Na svých jednáních mimo jiné projednala a:
• Vzala na vědomí záměr Svazu měst a obcí,

měst Lysá nad Labem a Milovice ve věci
podání žádosti premiérovi ČR na zmírnění
časové blokace prodeje bytů v Milovicích.
Rada souhlasila s připojením se k této žádosti
a pověřila starostu a místostarostu I jednat
v této věci a žádost podepsat.

• Osvědčila na základě Zápisu o výsledku voleb do
Zastupitelstva Čelákovic, že na uvolněný mandát
v Zastupitelstvu města nastupuje Zdeňka Tichá.

O ČEM JEDNALI RADNÍ MĚSTA
• Doporučila Zastupitelstvu města ke schválení

uzavření smlouvy s Regionální radou
o poskytnutí dotace ve výši 21 161 088,82 Kč.
Dále vzala na vědomí a doporučila ke 
schválení vyčlenění peněžní částky ve výši 
6 713 059,18 Kč, odpovídající spolufinanco-
vání projektu „Revitalizace náměstí 5. května
v Čelákovicích“.

• Schválila jako pro město nejvýhodnější nabíd-
ku na vypracování projektové dokumentace
k vybudování autobusových zastávek linky
412: Čelákovice, náměstí – Mochov – Český
Brod – Kouřim“ a zpět v ulici Mochovské,
nabídku Ing. J. K., v Kutné Hoře, v ceně 
51 600,- s DPH.

• Nesouhlasí se záměrem na „Zdvojení vedení
400 kV V415 TR Chodov – TR Čechy střed.“

• Nesouhlasí s posunutím termínu dokončení
stavby „Rekonstrukce ulice Kostelní“.

• Vzala na vědomí informace pp. Skalického 
a Teichmanové o jednání na SFŽP dne 8. pro-
since 2010 ve věci investiční akce Intenzifika-
ce ČOV v Čelákovicích.

• Schválila smlouvu o dílo na zadávací doku-
mentace na stavební práce a zajištění autor-
ského dozoru stavby na akci: „Čelákovice
ČOV, intenzifikace“ mezi Městem Čelákovice
jako objednatelem a firmou PROVOD – inže-
nýrská společnost, s. r. o., Ústí nad Labem,
jako zhotovitelem.

• Zásadně nesouhlasí se záměrem zastavení
veřejné drážní dopravy na regionální dráze
Čelákovice – Mochov.

• Schválila projektový záměr „Čelakovický Lum-
paPARK“ k přihlášení do výzvy nadačního pro-
gramu PROMĚNY: Městský prostor.

• Doporučila Zastupitelstvu města schválit před-
ložený rozpočet města pro rok 2011. (ps)

Z diáře vedení města
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Od 1. 1. 2011 neplatí řidičské průkazy vydané do 31. 12. 2000!
Vlastníte-li řidičský průkaz, který byl vydán před 31. 12. 2000, jeho platnost skončila na konci

loňského roku, avšak řidiči nepozbývají řidičské oprávnění. Za řízení s neplatným řidičským průka-
zem hrozí mimo jiné pokuta až do výše 2.500 Kč. Starý řidičský průkaz zůstane majiteli do té doby,
dokud si na úřadu obce s rozšířenou působností nevyzvedne průkaz nový. Zatímco do konce roku
2010 byla výměna bezplatná, nyní zaplatí řidiči za vystavení nového průkazu správní poplatek ve výši
50 Kč. Vyřízení žádosti o vydání řidičského průkazu trvá až 20 dnů.

Majitelé řidičských průkazů vydaných v období 1. 1. 2001 – 30. 4. 2004 si musí řidičský průkaz
rovněž vyměnit. Lhůta k povinné výměně je však prodloužena do 31. 12. 2013. Od 1. 1. 2014 bude
v České republice platit pouze jediný typ řidičského průkazu, jehož platnost je deset let.

Miloš Sekyra, místostarosta I Ilustrační foto

Na svém prvním zasedání 3. prosince 2010
zřídila Rada města komisi pro životní prostředí.
Tímto krokem nová samospráva města splnila
jeden z požadavků v žádosti občanů, kterému
nebylo schopné předchozí vedení města dlou-
hodobě dostát. V minulosti byl výbor sice usta-
ven, ale záhy nato zrušen, protože se bývalé
složení Zastupitelstva nedokázalo dohodnout
na předsedovi výboru. Důvodem pro zřízení
současné komise byla nutnost koncepčně řešit
neuspokojivou situaci životního prostředí
v našem městě. Zřízení komise namísto výboru
se ukázalo jako operativnější řešení, neboť
komise jako poradní orgán Rady pracuje
v užším kontaktu s vedením města.

Troufám si tvrdit, že současné složení komise
splňuje vysoké odborné předpoklady nutné pro
svěřenou problematiku. Mezi členy jsou 
pracovníci z akademické sféry (Ústav experi-
mentální medicíny Akademie věd ČR, Botanický
ústav Akademie věd ČR), z Ministerstva život-
ního prostředí a odborných orgánů státní
správy, jako je Česká inspekce životního pro-
středí (ČIŽP) a CENIA, česká informační agen-
tura životního prostředí. Někteří členové mají již
zkušenosti z práce v komisích Rady a výborech
Zastupitelstva nebo na odborech životního 
prostředí.

Komise pro životní prostředí bude průběžně
sledovat ve spolupráci se Zastupitelstvem
města, odborem životního prostředí Městského

Komise pro životní prostředí zřízena

Jaké budou Čelákovice v roce 2025?

úřadu a dohlížecími orgány státní správy stav
životního prostředí v Čelákovicích a navrhovat
opatření k jeho zlepšení. Její náplní bude proto
zejména každoroční projednání zprávy o život-
ním prostředí a její postoupení Radě města
s návrhy na zlepšení; monitoring vlivu emisí
z místních podniků na stav životního prostředí,
zejména toxických kovů v půdách, a jejich zve-
řejňování na webu města; pasportizace zeleně
a krátko-, středně- a dlouhodobý plán zeleně
(např. zapojování do správních řízení týkajících
se kácení stromů); kultivované, vzhledné a čisté
město (plán úklidu a jeho zajištění, snížení cel-
kové prašnosti zejména dobudováním bezpraš-
ných komunikací a chodníků po celém městě
a dohled nad údržbou veřejných prostor); odpa-
dové hospodářství ve městě (mj. zvýšení frek-
vence a počtu míst odvozu kontejnerů na třídě-
ný odpad) a v neposlední řadě i rozvoj
cyklostezek a odklon automobilové dopravy
z obytných čtvrtí. Není toho málo, a proto bude
nutné si určit priority. Jako volený orgán Rady
města jí budeme předkládat náměty/stanoviska/
doporučení, jak řešit environmentální problémy
našeho města. Chystáme se např. navázat spo-
lupráci s podnikatelskými subjekty s největším
dopadem na životní prostředí ve městě, aby-
chom se mohli zapojit s žádostí o čerpání pro-
středků z Operačního programu Životní prostře-
dí. Chceme podchytit všechna rizika a zacílit na
ně nápravná opatření.

Budeme v úzkém kontaktu s komisí pro paro-
plynovou elektrárnu Mochov a komisí pro rozvoj
města a zavedení místní Agendy 21. Budeme se
snažit, aby v rámci otevřené radnice byly zápisy
přístupné veřejnosti na internetových stránkách
města. S žádostmi o prošetření problémů týka-
jících se náplně této komise se prosím obracej-
te přímo na mě nebo na radního pro oblast
životní prostředí Marka Skalického.

Petr Petřík,

předseda komise pro životní prostředí

I v zimě se můžeme setkat s nutriemi na břehu
Labe. Foto: P. Petřík

Bude stát elektrárna na hranicích našeho
města a bude znečišťovat naše ovzduší? Ubude
další zeleně v ulicích Čelákovic? Bude k dispo-
zici nové zařízení pro naše seniory? Jak to bude
s drogami ve městě? Není potřeba většího
počtu strážníků? Jak bude vypadat náměstí?
Jaké služby a obchody budou ve městě pro
občany a jaké možnosti trávení volného času?
A můžeme toto všechno a další věci jako
občané nějak ovlivnit?

Nové vedení města se začalo zabývat otáz-
kou systematického rozvoje Čelákovic. Nástro-
jem pro takový rozvoj je strategický plán rozvo-
je města. Na něm by se měli podílet občané,
místní podnikatelé, neziskové organizace, záj-
mová sdružení a další.

Plánovat se dá různě. Nové vedení by rádo
uplatnilo moderní způsoby, které zaručují hle-
dání vyváženosti různých oblastí života - dopra-
vy, bydlení, životního prostředí, zdravotních
a sociálních služeb apod.

Záměr vystavět elektrárnu na hranicích naše-
ho města v mnohých z nás zanechal nezodpo-
vězené otázky. Otázky, zda budeme městem
průmyslu, kde bude přibývat továren, anebo
vykročíme cestou rezidenční lokality s výhle-
dem na kvalitnější bydlení. Našli se mezi před-

staviteli města příznivci jedné i druhé varianty
a v Mochově dokonce předchozí vedení záměr
výstavby předběžně schválilo, aniž se někoho
z občanů ptalo. Elektrárna by v budoucnu mohla
změnit kvalitu životního prostředí a její odpůrci
již vypočítávají, kolik tun oxidů dusíku a jiných
nečistot přibude. Co vlastně dýcháme v sou-
časné době? Jaké je naše životní prostředí?
Starousedlící tvrdí: „Je to dobré, to byste 
viděli, kolik dýmu se dříve valilo z komínů Kovo-
hutí a TOSu.“ Skutečnost je však trochu 
jiná, ani zdaleka naše současné životní 
prostředí není vyhovující. Labe trpí vypouštěním
nečistot více než v Neratovicích a obyvatelé
upozorňují na různé zápachy z průmyslových
provozů a kouř, který je v noci probouzí ze
spánku a způsobuje dýchací potíže alergikům.

Plánované fontány na náměstí za 10
milionů Kč a další vymoženosti jako bazén jsou
a mohou být velmi pěknou vizitkou města. Kdo
však rozhodoval o tom, co se bude za velké
peníze budovat? Samospráva? Byli to i lidé,
kteří nemají do dnešního dne na ulici zpevněný
povrch a blátem chodí domů?

Jde o sladění mnoha oblastí zvyšování
úrovně a kvality života občanů. Zkušenosti
z jiných měst a především ze zahraničí dokazu-

jí, že je možné zajistit větší míru spokojenosti
občanů kvalitní veřejnou správou.

Zavádění nových postupů má mnoho podob
a je z úrovně ministerstev finančně podporo-
váno. V našem okolí např. Český Brod obdržel
dotaci 893 tis. Kč na svůj projekt „Přívětivý
Český Brod“ a 7,2 milionu Kč na zvýšení kvality
provozu Městského úřadu. Říčany postupně od
roku 2004 zavádí nové nástroje řízení a zvyšo-
vání kvality veřejné správy. Pro uvedené činnos-
ti získaly z operačního programu Lidské zdroje
kolem 4,4 milionu Kč na vzdělávání zaměstnan-
ců, vytvoření týmové spolupráce a zmapování
všech činností a služeb úřadu.

Následující období do roku 2013 je zřejmě
poslední příležitostí získat finanční prostředky
z fondů EU a právě zde je zavádění strategické-
ho plánu rozvoje vhodným podpůrným pro-
středkem. Jak jsem již výše zmínil, úspěch
zavedení změn není jen otázkou vedení města,
ale široké partnerské spolupráce, a tak věřím,
že najdeme dostatek občanů, kterým není
budoucnost Čelákovic lhostejná. Pomoc každé-
ho bude velmi potřebná, a to již jen formou pře-
dání názoru na konkrétní oblast rozvoje.

Miroslav Iglo,

předseda komise pro rozvoj města a MA 21
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VODNÉ a STOČNÉ pro rok
2011 v Čelákovicích

Rada města na svém zasedání 10. 12. 2010
schválila ceny vodného = 35,67 Kč/m3 včetně
DPH a stočného = 29,33 Kč/m3 včetně DPH,
celkem 65,- Kč/m3 pro rok 2011 (v roce 2010
celkem 62,50 Kč/m3, v roce 2009 celkem 55,98
Kč/m3, v roce  2008 celkem 53,22 Kč/m3).

ODPADY pro rok 2011
Dle vyhlášky je i v roce 2011 v Čelákovicích

výše poplatku za komunální odpad 480,- Kč za
osobu a rok. Poplatek platí každý, kdo má na
území města trvalý pobyt, tj. je evidován v matri-
ce MěÚ Čelákovice nebo má na území města
rekreační objekt. Tento poplatek je splatný jako
každý rok do 30. června. D. V.

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

Pozor na podvodníky

Nastává období různých zúčtování a vracení
přeplatků za služby a podobně. K tomu se váže
nekalá činnost některých osob, které zneužívají
situace a vydávají se za pracovníky různých
společností (vodovody, rozvodné závody, ply-
nárenské společnosti apod.) a předstírají vrace-
ní přeplatků anebo žádají nedoplatky.

Zejména starší občané, kteří jsou zájmovou
skupinou těchto pachatelů, musí být obezřetní
a nedůvěřovat každému, kdo zazvoní u dveří.
V případě jakékoliv pochybnosti má občan právo,
aby mu pracovník předložil zaměstnanecký prů-
kaz, a jeho pravost je v drtivé míře možné ověřit
na zákaznických linkách. Dále může kontaktovat
Městskou policii nebo Policii ČR a uvedená
událost bude prověřena. Ve většině případů spo-
lečnosti nevybírají finanční hotovost od zákazníků,
ale jsou zasílány poštovní poukázky a složenky.

Semafor před nádražím

Vzhledem k četnosti dotazů na semafor
v Masarykově ulici v prostoru před nádražím
opětovně informujeme o jeho funkci.

Tento semafor je propojen se systém, který
měří rychlost přijíždějících vozidel v obou smě-
rech. V pohotovostním režimu svítí signál STOP
(červená) pro chodce i vozidla. Pokud se
k němu přibližuje vozidlo rychlostí pod 50
km/hod., automaticky zapne signál VOLNO
(zelená) a vozidlo může projet. V opačném
případě zůstane červený signál a řidič musí
zastavit, čímž je docíleno zpomalení provozu na
tomto frekventovaném místě. Zapne-li chodec
tlačítko pro signál volno, je jeho volba přednost-
ní a pro vozidla zůstává červená.

Na uvedeném místě provádí MP kontroly
dodržování signálu STOP, a proto tento signál
nepřehlížejte. Místo se nachází pod kamerovým
bodem a není problém tento přestupek ihned
dokumentovat.

Pro majitele psů

Znovu apelujeme na „pejskaře“, aby při
venčení svých čtyřnohých kamarádů i nadále,
a to i v období, kdy je nasněženo, uklízeli exkre-
menty. Při oblevě se „vše“ naráz objeví a oprav-
du to není vábný pohled a ani pocit, pokud se
nám podaří do „onoho“ šlápnout.

Celý kolektiv Městské policie Vám přeje vše

nejlepší do nového roku. Radek Fedaček, velitel

Zvýšení cen jednotlivých i předplatních
jízdenek v mimopražských pásmech PID
Na základě rozhodnutí Středočeského kraje došlo k navýšení cen jízdného PID v mimo-

pražských (středočeských) tarifních pásmech a sjednotila se výše jízdného PID s cenami jízd-

ného ve Středočeské integrované dopravě. Ceny jednotlivých ani časových jízdenek na území

Prahy se nezměnily.

Ceny jednotlivých jízdenek se od 1. 1. 2011 zvýšily cca o 20 %. Nádraží i obě železniční zastáv-
ky a všechny autobusové zastávky v Čelákovicích se nacházejí ve vnějším tarifním pásmu 2 PID.

Počet Cena Časová platnost Poznámka

pásem Povolená kombinace pásem

2 12 Kč 15 minut Nepřestupní, neplatí ve 
(1+2, 2+3, 3+4, 4+5) vlacích a na nočních linkách,

neplatí na území Prahy
2 18 Kč 30 minut Ve vnějších pásmech

(B+1, 1+2, 2+3, 3+4, 4+5) přestupní, v pásmu B 
nepřestupní

3 24 Kč 60 minut Přestupní,
(0+B+1, B+1+2, 1+2+3, 2+3+4, 3+4+5) neplatí v dvojpásmu P

4 32 Kč 90 minut Přestupní
(0+B+1+2, B+1+2+3, 1+2+3+4, 2+3+4+5)

5 40 Kč 120 minut Přestupní
(P+0+B+1, 0+B+1+2+3, B+1+2+3+4, 
1+2+3+4+5)

6 46 Kč 150 minut Přestupní (např. bus/vlak

(P+0+B+1+2, 0+B+1+2+3+4, B+1+2+3+4+5) z Čelákovic do centra 

Prahy + MHD Praha)

7 54 Kč 180 minut Přestupní
(P+0+B+1+2+3, 0+B+1+2+3+4+5)

8 62 Kč 210 minut Přestupní
(P+0+B+1+2+3+4)

9 68 Kč 240 minut Přestupní, celosíťová
(P+0+B+1+2+3+4+5)

9 150 K 24 hodin Přestupní, celosíťová
(P+0+B+1+2+3+4+5)

Pozn.: Ceny jízdenek pro děti ve věku 6 – 15 let jsou poloviční. Zdroj: ROPID

Ceny předplatních jízdenek se od 5. 1. 2011 zvýšily cca o 15 % rovněž na základě rozhodnutí 
Středočeského kraje.

Zařazení stanic a zastávek linek S2/S20 do tarifních pásem

Stanice / Zastávka Tarifní pásmo

Praha Masarykovo nádraží P
Praha Vysočany 0
Praha Horní Počernice B
Zeleneč, Mstětice 1
Čelákovice, Čelákovice zast.*, Čelákovice-Jiřina 2

Lysá nad Labem 3
Ostrá, Stratov*, Milovice 4
Pozn.: P = dvojpásmo, * zastávka nepatří do úseku tratě s plnou integrací

Miloš Sekyra, místostarosta I a Petr Studnička, zastupitel města

Pozn.: * = Žákovské jízdné zvláštní zlevněné platí pouze se žákovským průkazem. Neplatí v měsících červenci a
srpnu. Neplatí na nočních linkách. Platí pouze v trase a ve dnech vyznačených v žákovském průkazu. Zdroj: ROPID

V souvislosti s úpravou cen jednotlivých i předplatních jízdenek PID ve vnějších (mimopražských)
tarifních pásmech jsou nyní předplatní časové jízdenky ještě výhodnější. Oproti jednorázovým jíz-
denkám se vyplatí časové jízdenky již při 3 zpátečních cestách týdně, a to bez ohledu na ujetou
vzdálenost.

1 300 Kč 760 Kč 150 Kč 380 Kč 110 Kč 510 Kč 225 Kč 1.020 Kč

2 460 Kč 1.200 Kč 230 Kč 600 Kč 170 Kč 795 Kč 345 Kč 1.590 Kč
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Služba SMS Města Čelákovic InfoKanál

– informace přímo do vašeho mobil-

ního telefonu. Služba umožňuje upo-

zornit na krizové situace, náhlé události

ve městě aj.
Je poskytována zdarma.

Jak službu získat?

Je třeba provést registraci zasláním SMS (toto

je zpoplatněno jako běžná odchozí SMS). Stej-
ným způsobem je možné službu kdykoliv zrušit.

Telefonní číslo pro registraci je:

605 733 680.

Formát zprávy pro registrování:

IK CELAK REGISTRUJ

Formát zprávy pro odregistrování:
IK CELAK ODREGISTRUJ 

POZOR! Potvrzovací zprávy nejsou zasílány!

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

Případné informace: odbor školství,

informací a kultury MěÚ Čelákovice,

tel.: 326 929 108 nebo 109, 110,

e-mail: kultura@celakovice.cz

Ke dni 5. 1. 2011 bylo zaregistrováno v SMS 
InfoKanálu již 1023 uživatelů!

MĚSTSKÝ ROZHL AS DO KAPSY

✁

✃
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✃

✁
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Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Vážení podnikatelé,

dovolte, abychom Vám za Krajskou hospodářskou komoru Střední Čechy
v novém roce popřáli hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů
a sdělili Vám, že si velice vážíme všech členských firem, které sdružujeme
v Hospodářské komoře České republiky prostřednictvím  KHK StČ. Díky
těmto podnikatelským subjektům, ať už jde o velké firmy či o drobné podni-
katele, můžeme jako organizace lépe prosazovat potřeby a hájit zájmy MSP
a máme i lepší vyjednávací pozice s orgány státní správy a místní samosprávy. Jsme schopni reali-
zovat různé projekty, organizovat potřebná setkání i jednání i vzdělávací akce, semináře, podnika-
telské workshopy nebo i zahraniční mise. V současné době je členská základna Hospodářské komo-
ry ČR (prostřednictvím členské základny krajských a okresních hospodářských komor) tvořena
podnikatelskými subjekty, jejichž podíl na HDP ČR se blíží téměř 70 %.

Pouze nepatrný výčet aktivit a služeb komory v uplynulém roce:
- Změny zákona o veřejných zakázkách, kde se jednalo mimo jiné o potřebě transparentnosti nejen

v době zahájení, ale i při vyhodnocení.
- Problematika DPH, kdy proběhla jednání na téma odvodů DPH pouze z „reálných“ finančních pro-

středků (skutečně uhrazených).
- Zřízení krizového štábu při Hospodářské komoře ČR a usilovným vyjednáváním se podařilo u vlády

ČR prosadit opatření, aby zvýšení ceny elektřiny v roce 2011 pro konečné spotřebitele nepřesáhlo
komorou navrhovanou hranici 5,5%.

Organizování řady podnikatelských setkání a aktivit:
- Setkání se starostkou Odolena Vody a jednání o setkání podnikatelů se zástupci města, podnika-

telů Chmelnické oblasti na Ukrajině se zástupci města Brandýs n. L.-Stará Boleslav - leden 2010.
- Setkání podnikatelů regionu s předními politiky, iniciováno z KÚ; KHK zajišťovala účast podnikate-

lů z oblasti Praha-východ - únor 2010.
- Beseda s podnikateli regionu o problematice využívání alternativních zdrojů energie a řešení odpa-

dového hospodářství.
- 2 besedy s Tomášem Sedláčkem Krizí křížem krážem a jeho setkání se zástupci podnikatelů

z Čelákovic.
- Předvánoční setkání členů OBK Praha-východ na bowlingovém turnaji členů OBK Praha-východ

a pozvaných hostů z města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

V tomto roce bychom se rádi zaměřili mimo jiné na snižování administrativní zátěže, zlepšení vyma-
hatelnosti práva, zlepšení přístupu k veřejným zakázkám, řešení dopravní obslužnosti regionu, pro-
hloubení souladu kvalifikační a profesní struktury pracovní síly s potřebami trhu práce. Mimo výše uve-
dené budete mít opět možnost jako naši členové připomínkovat legislativu, využít služeb CzechPointu
zřízeného při komoře v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi (operativnější přístup našich pracov-
níků), pro export získat nezbytné ATA karnety, certifikáty o původu zboží (v Mladé Boleslavi, Příbra-
mi), využít projektových aktivit formou poradenství, zpracování, administrace či přímým „čerpáním
výhod“ projektu, zúčastnit se různých odborných i společenských akcí a využít další služby pro
usnadnění podnikání dle potřeby (InMP - Informační místa pro podnikatele) nebo o ně požádat.

Těšíme se na další spolupráci a Vaše podnětné náměty na zlepšení podnikatelského prostředí.
Naším cílem je silná a především spokojená členská základna.

Ivana Chottová, předsedkyně a Taťána Veselá, ředitelka
Kontakty: Krajská hospodářská komora Střední Čechy

Oblastní kancelář Praha-východ, Pražská 298, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Tel.: 326 377 708, 724 613 952, e-mail: vesela@komora.cz; inmp.pv@seznam.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

MO ČSSD informuje

Politika Tradičních Hodnot informuje

Místní organizace ČSSD přeje všem obča-
nům Čelákovic všechno nejlepší v roce 2011.

Nejbližší okolí Čelákovic se dočká zlepšení
životního prostředí a snížení prašnosti z provo-
zu na pozemních komunikacích. ČSSD se
v souladu se svým volebním programem snaží
zlepšovat životní prostředí a okolí našeho
města.

Místní organizaci ČSSD se ve spolupráci se
Středočeským krajem podařilo zajistit ozelenění
komunikací v okolí našeho města. V nejbližší
době se tak bude v lokalitách silnice číslo II/245
Čelákovice-Mochov vysazovat oboustranně cel-
kem 90 kusů javoru mléčného a u silnice číslo
III/2454 Čelákovice-Císařská Kuchyně po levé
straně 80 kusů javoru mléčného. Celkem se tedy
jedná o 170 kusů stromů ve výši 326 400 Kč.

ČSSD plní své sliby Petr Kubíček

Vítejte v novém roce 2011 – roce vyhrnutých rukávů

Vážení občané, dovolte mi, abych Vás jménem politické strany Politika
Tradičních Hodnot přivítala do nového roku 2011.

Poslední volby do Zastupitelstva města zahýbaly stojatými vodami poli-
tického uspořádání v našich milovaných Čelákovicích a po „supervolebním“ roce 2010 vstupujeme
do roku, který by se s trochou nadsázky dal nazvat rokem „superpracovním“.

Nelze totiž jen vyhrát volby a doufat, že nastalá změna přinese sama o sobě i lepší pracovní
výsledky, ale vítězné volby jsou jen prvotním předpokladem, neboli otevřením cesty pro lepší
a účelnější práci. Je zřejmé, že nyní je potřeba přestat mluvit, vyhrnout si rukávy a začít tvrdě 
pracovat!

PTH tyto změny podporuje a je připravena pracovat na zvýšení kvality života nás všech občanů
Čelákovic. Přesvědčte se sami na www.politikath.cz

Kateřina Březinová, předsedkyně

MĚSTSKÝ BAZÉN
Sady 17. listopadu 1753, Čelákovice

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

Provozní doba:
po 17.00 – 21.30
út 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
st 6.15 – 7.45 17.00 – 18.30
(18.30 – 19.30 ZP Metal-Aliance, 20.00 – 21.00 Aqua-aerobic)

čt 18.00 – 21.30
pá 6.15 – 7.45 17.15 – 21.30
so 12.00 – 21.00

(11.00 – 12.00 ZP Metal-Aliance)

ne 10.00 – 20.00
(9.00 – 10.00 pouze senioři, 20.00 – 21.00 Aqua-erobic)

MĚSTSKÁ SAUNA
Dukelská 1373, Čelákovice

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

Provozní doba:

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

Kroniky Čelákovic
Kroniku Čelákovic II (1940-1947) a Kroniku

Sedlčánek I (za léta 1762-1927) je možné koupit
např. v Městském muzeu v Čelákovicích.

Vzhledem k tomu, že Kronika Čelákovic I
(1857-1939) je již  vyprodána, prosíme zájemce
o ni, aby nás kontaktovali na tel.: 723 778 885,
v Muzeu, nebo přes členy spolku, abychom měli
informace pro případný dotisk.

Za Spolek přátel čelákovického muzea
Petr Polnický

PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli 

16. ledna 2011 od 8.00 do 11.00 hod. Pozor, 
v tyto hodiny můžete využít i chovatelské 
a houbařské poradny. Areál děkanství v Kostelní
ulici 455.
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Dne 1. 1. 2011 uplynuly tři roky od úmrtí
mého syna, bratra, dědečka pana Jiřího

NOVOTNÉHO.

Stále vzpomínají maminka, dcera Marie 

s rodinou a syn Jiří.

Dne 20. 1. 2011 uplyne
5 let od úmrtí pana 
Zdeňka JANÁKA, manže-
la, tatínka, dědečka a pra-
dědečka. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi. Moc
nám všem chybíš.
Za rodinu manželka Věra

Dne 22. 1. 2011 a 16. 2. 2011 uplyne 10 let od
úmrtí manželů Jitky a Jaroslava BLÁHOVÝCH.

Všem, kteří je mají stále ve svých vzpomínkách,
děkujeme. Petr a Jana, děti s rodinami

Dne 24. 1. 2011 uplyne
10 roků od úmrtí pana
Františka MICKY. Kdo jste
ho znali a měli rádi, vzpo-
meňte s námi.

Manželka Anna a děti 

s rodinami

Společenská kronika

„Chodníková vyhláška“ a otazníky okolo…
Již druhou zimu platí novela tzv. chodníkové vyhlášky, která přenáší odpovědnost za úklid chod-

níků z majitelů přilehlých nemovitostí na majitele chodníků, kterým je prakticky ve všech případech
obec. Primátor Teplic pan Kubera původní znění vyhlášky prohlašoval za pozůstatek nevolnictví a měl
v přeneseném  slova smyslu pravdu. Povinnost úklidu sněhu na chodníku před domem prý má původ
ještě v zákonech Rakouska-Uherska.Tehdy prý (a ještě i za první republiky) chodili časně ráno obec-
ní strážníci ulicemi a upozorňovali majitele domů, obchodů a dalších živností, že nasněžilo a je třeba
zajistit schůdnost komunikace.

Tehdy to mělo svoji logiku. Byli domovníci, majitelé obchodů a živností bydleli většinou tam, kde
podnikali, a jediným nářadím bylo hrablo, koště a lopata. V domech také bydlelo více lidí (několik
generací) a bylo zcela obvyklé, že do úklidu sněhu se zapojily i děti před odchodem do školy.

Dnes je situace jiná. Nebydlíme tak stísněně jako naši předci, za zaměstnáním velice často
dojíždíme mimo své bydliště atd. Je ale k dispozici moderní uklízecí technika, která je schopna odhr-
nout sníh i na chodníku, ale i ta má své mantinely. Množství parkujících aut v ulicích překáží úklidu
sněhu, a pokud sněží intenzivněji, uklizený chodník zapadá opět sněhem a procházející sníh ušla-
pou a moderní technika při dalším průjezdu spíše uhlazuje ledový povrch. Také posyp pískem nebo
drobným štěrkem má své limity. A tak opět přichází čas pro lopatu, škrabku apod. V prvních prosin-
cových dnech jsem poměrně často procházel městem a porovnával stav chodníků. Tam, kde občané
bez ohledu na znění „chodníkové vyhlášky“ sníh před svým domem uklízeli, se chodilo podstatně
bezpečněji než tam, kde jen projela technika. Slyšel jsem názory, že vedení města mělo občany
požádat, aby pomohli s úklidem sněhu. Myslím si však, že každý rozumný občan by měl vědět, co je
při „sněhové nadílce“ potřebné dělat, a ne jen přemýšlet, co není jeho povinností.

Kdysi před lety jsem od jednoho evangelického faráře slyšel takový příhodný výklad pasáže
z Bible: „Ninive bylo zničeno, přestože každý konal svoji povinnost. Ninive bylo zničeno, protože
každý konal JEN svoji povinnost“. Co k tomu dodat? Kdo má uši k slyšení, ví, co tím bylo míněno.

Josef Šalda

Rok 2010 ve Farní charitě Neratovice
Skončily svátky vánoční, rok 2010 je minulostí a jsou tu první dny roku 2011. Rádi bychom se

ohlédli za rokem předešlým a zhodnotili, co všechno se v tomto roce událo v činnosti Farní charity
Neratovice.

Naše organizace letos v září 2011 oslaví 20 let vzniku. Ano, už se o své klienty a pacienty staráme
20 let, dnes již na 16 místech po celém Středočeském kraji a v městských částech Prahy 8 a 9.

Přestěhovali jsme se, adresa organizace se změnila a klienti nás dnes naleznou v Neratovicích
v ulici U Závor 1458.

Farní charita Neratovice prošla třemi audity a připravuje se na předání certifikátu kvality péče. Je
to výsledek dobré a stabilně kvalitní péče, kterou naše organizace poskytuje svým klientům ve zdra-
votní i sociální oblasti.

Zdravotní sestřičky navštěvovaly pacienty v jejich domovech, na základě indikace praktického
lékaře chodily aplikovat injekce, odebírat krev, převazovat rány, ale poskytovaly i komplexní péči
a terénní hospicovou péči u pacientů, kteří chtějí co nejdéle ve své nemoci zůstat se svými blízkými.

Pečovatelky svým klientům zabezpečovaly nákupy, úklid, osobní hygienu, zajistily teplou stravu
nebo jim dělaly společnost, popovídaly si s nimi, vyslechly jejich trápení a pomohly dobrou radou
nebo pohlazením.

Tato práce je velmi vyčerpávající nejen fyzicky, ale i psychicky. Svých zaměstnanců si velice
vážíme a i touto cestou bychom jim chtěli za jejich práci poděkovat.

Naše organizace nezabezpečuje klienty jen po stránce zdravotní či sociální, ale snažíme se jim
zpříjemnit život i jinak. V loňském roce se nám podařilo zorganizovat několik společných akcí na jed-
notlivých střediscích – pálení čarodějnic, májovou veselici, mikulášskou besídku, vánoční posezení...
Účastnili jsme se výstav v Lysé nad Labem („Senior handicap“), Příbrami, Mělníce, dále pak výsta-
vy na KÚ Středočeského kraje a dalších místech.

Již tradicí se stal „Charitní ples“ a společné setkání klientů a přátel Farní charity Neratovice, kde
se setkávají klienti ze všech středisek, kde naše organizace působí.

Našim klientům se věnujeme kromě těchto velkých celoorganizačních akcí jednotlivě. Na středis-
cích se naše pečovatelky snaží se s klienty setkávat mimo pracovní dobu a při čaji či kávě si popo-
vídají a proberou, co je nového, co je zajímá nebo trápí. Na některých střediscích jsou klienti zruční
a vyrábějí různé dekorace a výrobky pro potěšení sobě i druhým.

Všechna naše střediska se každoročně zúčastňují celorepublikové charitní akce, kterou je Tříkrálová
sbírka. Všem, kdo i letos v prvním lednovém týdnu přispěli našim koledníkům do kasiček, moc děkuje-
me a ujišťujeme všechny dárce, že jejich příspěvky jdou jen na dobročinné účely České charity.

Chceme do nového roku 2011 popřát všem klientům, organizacím, našim přátelům a těm, kdo
s námi spolupracují, hodně zdraví, štěstí a úspěchů. Miloslava Machovcová, ředitelka

Farní charita Neratovice

U Závor 1458, 277 11 Neratovice

Tel./fax: 315 685 190

E-mail: sekretariat@charita-neratovice.cz

pobočka Čelákovice:

Stankovského 306

Tel.: 251 177 564

Tel.: 326 991 947

E-mail: celakovice@charita-neratovice.cz

Smíšená organizace zdravotně postižených

Čelákovice založila

KLUB NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH

Klub je součástí SOZP Čelákovice a plně
v jeho kompetenci. Do klubu se mohou přihlásit
občané, kteří mají problémy se sluchem. Spolu-
pracujeme s Mgr. Lašanovou, členkou republi-
kového výboru SNN.

Klub se bude snažit poskytovat informace
a pomoc všem sluchově postiženým občanům.

PORADNA PRO SLUCHOVĚ
POSTIŽENÉ

Pod vedením logopedky paní Lašanové
pokračuje ve své činnosti i v roce 2011.
Schází se vždy každé první úterý 

v měsíci od 10.00 do 11.30 hodin v klu-

bovně Smíšené organizace zdravotně
postižených v Kulturním domě. Kontaktní
osoba: Ing. Alexander,  tel.: 605 329 902.

DARUJ KREV 
v ordinaci

MUDr. Ježkové 

Sady 17. listopadu 1007

tel.: 326 992 290

25. ledna,

22. února, 29. března
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Tradičně a přesto
trochu jinak…

V předvánočním čase saháme do pokladů
minulosti a vánočních tradic. Například hudbu
vnímáme v této době mnohem citlivěji a způso-
bí, že při jejím poslechu alespoň na chvilku zvol-
níme tempo uspěchaného moderního života.

Již 25 let byly koncerty v podání Komorního
souboru (orchestru) Jana Zacha, jehož umělec-
kým vedoucím, dirigentem a aranžérem je
Bohumír Hanžlík, neodmyslitelnou součástí
předvánočního času v Čelákovicích i v dalších
městech naší republiky, ale i v zahraničí. Před
právě uplynulými Vánocemi se Jan Zach „odstě-
hoval“ a Bohumír Hanžlík nastoupil na jeho
místo.

Proto pozvánky na koncerty tohoto tělesa
zněly: „Zveme Vás na vánoční koncert Komor-
ního souboru (orchestru) Bohumíra Hanžlíka.“

Advent v knihovně
Na zem se snesla bělostná záplava a ztlumi-

la naše kroky. Sníh zakryl poslední zbytky pod-
zimního listí. Nastala doba adventu, jednoho
z nejkrásnějších období v roce. A my jsme pře-
mýšleli, jak v knihovně zpříjemnit příchozím dny
plné očekávání vánočních svátků.

Městská knihovna
Na Hrádku 1092

tel.: 326 991 515, fax: 326 993 664
e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz
http://www.celakovice-mesto.cz/knihovna/

Tím nejlepším dárkem, který můžete někomu
dát, je zážitek. Zážitek je totiž něco, co se nedá
odložit a zapomenout, že jej máme, musí být
prožit, aby se stal skutečným. Proto jsme se
rozhodli dát všem, především dětem, dárek for-
mou neobvyklého setkání. Pozvali jsme mezi ně
autory, jejichž knihy čtou a prohlížejí. Zatím
znaly příběhy z jejich řádků a ilustrací oživlé ve
své fantazii, mohly prožívat osudy jejich hrdinů,
ale samotné autory knih neznaly. A tak jsme jim
mohli v knihovně představit osobnosti světa lite-
ratury pro dospělé i děti, historika a spisovatele
PhDr. Vlastimila Vondrušku a malíře, grafika
a ilustrátora dětských knih pana Adolfa Dudka.

První společné setkání pořádané pro děti zdej-
ších 9. tříd a gymnázia proběhlo v duchu netra-
dičního vyprávění o adventních a vánočních zvy-
cích českého a moravského venkovského lidu.
Pan Vondruška se ve svém vyprávění Vánoce
poněkud jinak věnoval nejen zvyklostem období
adventu od středověku po současnost, ale uvá-
děl vtipně na pravou míru i různé omyly trado-
vané našimi předky až do dnešní doby. Do dáv-
ných časů jsme se mohli přenést i díky
známému skladateli a zpěvákovi Petru Traxlero-
vi, který vyprávění doprovázel zpěvem staročes-
kých koled za doprovodu kytary. Bavily se nejen
děti, ale i dospělí, kteří k nám zavítali.

Pro menší děti jsme do knihovny pozvali ilus-
trátora Adolfa Dudka. V odpoledních hodinách,
kdy k nám zavítal na Předvánoční malování pro
děti a s dětmi, se budova knihovny symbolicky
téměř otřásala v základech, jak se děti aktivně
zapojovaly do jeho programu; malovaly, zpívaly,
hádaly hádanky. Pan Dudek jim představil své
knihy, ale hlavně práci ilustrátora velmi zábav-
nou formou. Na setkání s ním přišly děti ze 
zdejší školní družiny, ze ZUŠ Jana Zacha, ale
také rodiče se svými dětmi a nejen ti z Čeláko-
vic. Dětem se domů nechtělo a myslím, že větši-
na z nich odcházela nejen s dudkem nakresle-
ným panem výtvarníkem na své tváři, ale
i s pocitem, jak je snadné začít kreslit, že to
všichni dokážou a hlavně doma zkusí.

Většina tříd místních škol navštíví knihovnu ve
školním roce. V době adventu přichází 1., 4. a 5.
třídy. Na nejmenší děti čeká paní knihovnice
Naďa Picková s vánočním pásmem pohádek
a básniček, pro ty větší připravila besedu na
téma České Vánoce s Josefem Ladou. 5. třídy
poslouchají snový příběh anglického spisovate-
le Ch. Dickense Vánoční koleda, který napsal
v polovině 19. stol. A určitě se všechny v duchu
těší už na ty své české Vánoce doma. No
nepřáli byste si být také znovu dětmi?

Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Nadě
Pickové za neúnavnou snahu vzbudit lásku ke
knihám v dětech, kterým se věnuje řadu let v kni-
hovně. Série několika besed denně je náročná,
ale na její tváři vidíme vždy jen úsměv a poro-
zumění pro děti.To bývá totiž tehdy, když člověka
baví jeho profese a má děti rád.

Za kolektiv MěK Čelákovice
Soňa Husáriková, ředitelka

Adolf Dudek – pořad Pí Picková s dětmi

Adventní přehlídka
chrámových sborů

Adventní přehlídka chrámových sborů
v Čelákovicích se uskutečnila na základě spo-
lupráce Spolku pro varhanní hudbu, o. s. (půso-
bí při římskokatolické farnosti), a Husova sboru
v Čelákovicích.

Vystoupily celkem čtyři chrámové sbory z bli-
žšího i vzdálenějšího okolí, aby prezentovaly, že
kultura amatérského chrámového zpěvu je
živou tradicí s přesahy do veřejného života.

V rámci Zahájení adventu v Čelákovicích  27.
11. vystoupil komorní sbor FONS z baziliky
Nanebevzetí Panny Marie ve Žďáru nad Sáza-
vou. Tento několika tuzemskými cenami oceně-
ný ansámbl okouzlil jak vysokou profesionalitou
provedení, tak repertoárem, který zahrnul mj.
gregoriánský chorál, renesanční polyfonii, pra-
voslavné zpěvy i duchovní skladby novodobě-
jších autorů (P. I. Čajkovskij, S. Rachmaninov, C.
Franck).

O sobotních odpoledních před třetí a čtvrtou
nedělí adventní proběhly koncerty v Husově
sboru. Staroboleslavský sbor Václav přivezl pře-
vážně vánoční program s doprovodem komor-
ního orchestru, recitací i ambiciózními pěvec-
kými sóly. Pražská Resonance je pak tělesem
převážně studentským, jehož „drajv“ plně kores-
ponduje s temperamentem paní sbormistryně
Miloslavy Pospíšilové. Z programu, který zahr-
nul kromě historických a lidových skladeb i irské
tradicionály, spirituály a populární skladby 20.
století, bylo jasné, že Vánoce jsou především
radostnou zvěstí. Ke známým koledám se svým
zpěvem přidali v závěru koncertu i posluchači.

Velmi zajímavým programem s adventní
tématikou překvapil chrámový sbor u sv. Jana
Křtitele v Lysé nad Labem, který přehlídku 
18. 12. večer v kostele Nanebevzetí Panny
Marie uzavřel. Těleso o téměř 35 členech 
v Čelákovicích jich vystoupilo 22) má za sebou
velký kus práce pod vedením zkušeného sbor-
mistra Petra Bajera. Zazněly staročeské advent-
ní zpěvy - roráty, části ortodoxního zpěvu 
Akathistos i blok skladeb s mariánskými motivy
zvěstování.

Přehlídka měla velmi slušnou návštěvnost,
což svědčí o tom, že se adventní koncerty
dostávají do povědomí občanů snad nejen
čelákovických.

Přehlídka se uskutečnila za přispění Města
Čelákovic a sponzorů.

Spolek pro varhanní hudbu, o. s.
Michaela Petišková

Chrámový sbor Fons při interpretaci Missa
Kenya Paula Baslera. Foto: Terezie Petišková

Soubor Resonance. Foto: Ladislav Krahulík

Komorní soubor Bohumíra Hanžlíka při prosin-
covém vystoupení v Městském muzeu.

Foto: Jaroslav Špaček
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DVACET LET
POD SPRÁVOU MĚSTA

V letech 2010 a 2011 si připomínáme sice
polozapomenuté, ale významem stále naléhavé
lokální výročí: před dvaceti lety se osamostatni-
lo muzeum a město je převzalo do své správy.

Když se muzeum v roce 1983, krátce po 
skončení rozsáhlé rekonstrukce, stalo „pouhou“
pobočkou Okresního muzea Praha-východ
v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, mnoho
čelákovických občanů zažilo zklamání. Direktiv-
ní rozhodnutí bylo učiněno shora a tvářilo se
neoblomně. Za šest let bylo vše jinak. Rok 1989
vzbudil velké naděje ve společnosti a zdálo se,
že křivdu lze napravit.

Okresní muzeum Praha-východ v roce 1983
získalo objekty čelákovického muzea k bez-
platnému užívání po dobu deseti let, s možnos-
tí lhůtu prodloužit. Tato eventualita ovšem „ne-
stihla nastat“. Rozhodujícím faktorem byla
společná vůle polistopadové politické reprezen-
tace města prosadit samostatnost muzea. Dne
9. 7. 1990 byla podepsána dohoda o skončení
dočasného užívání mezi Městským národním
výborem v Čelákovicích a Okresním muzeem
Praha-východ za souhlasu Okresního národ-
ního výboru Praha-východ. Na základě usnese-

ní Rady Okresního národního výboru Praha-
východ č. 66/90 byla ustanovena komise za
účelem převedení poboček Okresního muzea
Praha-východ v Čelákovicích a v Říčanech do
správ místních národních výborů. Celkem se
sešla šestkrát. Sbírkový fond a nesbírkový
inventář stejně jako mzdové prostředky a fond
FKSP byly vypořádány do konce roku 1990.
V roce 1991 Zastupitelstvo ještě schválilo zřizo-
vací listinu muzea, čímž byl celý proces za-
vršen. Převod muzea pod správu města proběhl
hladce, bez větších komplikací.

Komplikace se však „vynořovaly“ v dalších
letech, zejména v první dekádě nového století.
Muzeum, i když v majetku a ve správě města
Čelákovic, plnilo své poslání v souladu s plat-
nou legislativou a naráželo na finanční nedosta-
tek. Finanční nedostatek na straně jedné
a časté nepochopení pro muzejní činnost na
straně druhé volně přecházely do roviny osobní
nevraživosti mezi vedením města a ředitelem
muzea. Snaha vedení města, která mířila
k omezení územně-archeologické působnosti
muzea, postrádala hlubší opodstatnění, byť
vznikala na základě různých obav. Je velký roz-
díl, zda muzeum sleduje stavební činnost na 49
nebo na 15 katastrálních územích. Omezení
územní působnosti muzea na pouhých 15
katastrálních území by vedlo ke snížení příjmů,
které jsou samozřejmě v oblasti záchranných
archeologických výzkumů a archeologických
dohledů limitovány principem neziskovosti. Při-
tom bez ohledu na počet katastrů, na nichž za-
jišťuje archeologickou službu, potřebuje muzeum
k dispozici kolektiv zkušených pracovníků.
Jedná se o celkově důležitou, dlouhodobě efek-
tivní a teritoriálně dostupnou službu fyzickým

Městské muzeum
Na Hrádku 464

tel.: 326 991 556, tel./fax: 326 991 192
e-mail: cmm@volny.cz

http://www.muzeum-celakovice.com

a právnickým osobám, která podmiňuje jejich
stavební činnost. Archeologická sbírka, která je
budována od počátků muzea, posledních více
než třicet let systematicky, patří k nejvýznamněj-
ším v České republice. K jejímu částečnému či
úplnému „umrtvení“ neexistuje rozumný důvod.

Ve smyslu muzejního zákona žádné muzejní
sbírky nezůstávají neměnnou kategorií v čase,
podléhají změnám, zvětšují se. Čelákovické
muzeum v tomto ohledu patří k velmi úspěšným
sbírkotvorným institucím v České republice.
V centrální evidenci sbírek vedené při Minister-
stvu kultury je zapsáno více než 0,5 mil. eviden-
čních čísel (2010), pod nimiž se skrývá ještě
více předmětů. Další statisíce exponátů čekají
na evidenci a zpracování. Sbírkový fond muzea
se za posledních čtyřicet let bez nadsázky roz-
hojnil přímo geometricky: původní desítky tisíc
se proměnily na nynější milion a více. Rozsáh-
lost sbírkového fondu, služby veřejnosti
a údržba budov vyžadují úměrnou kapacitu pra-
covních sil, čímž vzniká třecí plocha. Mzdové
náklady jsou samozřejmě zásadní rozpočtovou
kapitolou pro příspěvkovou organizaci a při hle-
dání možných úspor se zřizovatel logicky roz-
hlíží především zde. Nabízí se tedy otázky. Bylo
by možné při případné (avšak nyní snad neza-
mýšlené) redukci pracovních sil hovořit ještě
vůbec o rozvoji muzea? Je pro město únosné
spravovat poměrně velké muzeum? Jaké výho-
dy z takto velkého muzea mohou městu ply-
nout? Zásadní otázky, na které se nesnadno
odpovídá. Jsou podnětem k diskusi, která by se
měla zaměřit na definici toho, čím jsou Čeláko-
vice výlučné, jak tuto výlučnost podchytit
a zhodnotit ku prospěchu celé obce.

David Eisner, ředitel muzea

ŠACHY
Šachový klub TJ Spartak Čelákovice

Šachový klub (ŠK) TJ Spartak Čelákovice je
po čtyřech odehraných kolech regionální sou-
těže „C“ v čele tabulky bez ztráty jediného bodu!

V 1. kole dne 17. 10. 2010 porazil náš ŠK
celek města Dobrovice F v poměru 5:0 a zahájil
tak velice úspěšně naše působení v sezoně
2010-2011. Pánové Martin Sedlatý, Kamil
Kasal, Pavel Horký, Martin Hrubčík a Miroslav
Drábek nedali soupeřům šanci a své partie
vyhráli.

Ve 2. kole dne 7. 11. 2010 jsme porazili druž-
stvo města Dobrovice G v poměru 3,5:1,5

Ve 3. kole dne 21. 11. 2010 jsme vítězstvím
3,5:1,5 nad celkem TJ Sokol Mělník C pokračo-
vali v úspěšně zahájené sezoně.

Ve 4. kole dne 5. 12. 2010 jsme porazili celek
ŠK Karbo Benátky n. Jiz. B v poměru 4:1. Celý
bod za vítěznou partii pro naše družstvo vybo-
jovali Kamil Kasal, Petr Horký a Libor Mrozinski,
polovinou bodu za remízu přispěli Martin Sedla-
tý a Martin Hrubčík.

Další kolo soutěží bude následovat až po
měsíční pauze dne 9. 1. 2011, kdy sehrajeme
zápas s družstvem Sokol Bakov n. Jiz. C.

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, Masarykova 585/16, kancelář 
v 1. patře (za kulečníkovými stoly). Dílčí aktuality
a informace naleznete na http://chess.okava.cz
nebo je získáte na kontaktních telefonech 
775 590 149 (Martin Hrubčík) a 737 736 373
(Pavel Horký).

Libor Mrozinski

MDDM
Havlíčkova 691

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

http://www.mddmcelakovice.cz

PF 2011
Všem spolupracujícím organizacím přejeme

do nového roku štěstí, zdraví a chuť i nadále
podporovat činnost dětí.

Na tábor o jarních prázdninách!
ZIMNÍ LYŽAŘSKÝ TÁBOR

Místo: Strážné v Krkonoších

Kdy: 12. 2. – 19. 2. 2011

Odjezd v 10.00 hod. od ZŠ J. A. Komenského,
příjezd okolo 13.00 hod. Cena: 3 400 Kč
(kapesné 1 000 až 1 500 Kč)
Info: Eva Bukačová, tel.: 603 724 237
Úhrada a přihlášky do 25. 1. 2011!

ZIMNÍ TÁBOR PRO NELYŽAŘE

Místo: Kašperské Hory

Kdy: 12. 2. – 19. 2. 2011

Odjezd v sobotu dopoledne vlakem do Prahy,
z Prahy busem do KH
Cena: 2 900 (kapesné do 500 Kč)
Ubytování: penzion Holeček 5 min. od centra,
strava 5x denně, pitný režim
Info: Martina Slováková, Naďa Pokorná
Závazné přihlášky do 20. 12. 2010.

Pozvánka do Čajovny
Pokud se míníte 22. 1. 2011 nudit a lenošit,

přijměte výzvu a navštivte koncert folkové kape-
ly z Lysé nad Labem – Lážo plážo.

Začínáme v 18.00 hod. v Čajovně MDDM
v Lipové ulici (Za Dráhou, budova Technických
služeb). Koncert bude spojen s výstavou foto-
grafa pana Dufka na téma Večerní běh 2010.
Vstupné 50 Kč.

4. 12. 2010 jsme se v úzkém komorním kroužku
zaposlouchali do skvělých skladeb hudební
skupiny L´Arrache-coeur. Jejich specifický styl
a hudební nástroje posluchače naprosto okouz-
lily. Prostředí Čajovny nám zpříjemnila výstava
děl uživatelů Všech pět pohromadě, denního
stacionáře Vyššího Hrádku, p. s. s., z Brandýsa
n. L.-Staré Boleslavi.
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Mateřské centrum 
Najdete nás v zadní části Obecního domu

– vchod z ulice Na Stráni č.p. 1650,
tel.: 774 048 044

e-mail: mctucnak@quick.cz
www.mccelakovice.cz

(nabízíme zasílání programu a dalších
informací na Váš e-mail) 

Otevřeno máme:

pondělí 9.00 – 11.00 - pro maminky a miminka 
úterý      ZAVŘENO
středa    9.00 – 12.00
čtvrtek   9.00 – 12.00
pátek     9.00 – 12.00

PROGRAM (vždy od 10 hod.):
pondělí: cvičeníčko pro miminka
středa: dle programu (divadélko, čtení pohá-

dek, cvičeníčko)
čtvrtek: malování
pátek: zpíváníčko

PRAVIDELNÝ PROGRAM:

• Bezplatné hlídání dětí v MC - NOVÉ!

Pro děti od 2,5 let rodičům hledajícím si za-
městnání, st 8.00 – 12.00 a 12.30 – 16.30 hod.,
bližší informace na našem webu.
• Školkohraní - NOVÉ od ledna 2011

Budeme cvičit, zpívat, vyrábět a malovat, hodi-
nová výuka pro děti od dvou let v doprovodu
rodičů, st dopoledne v tělocvičně u bazénu,
začínáme 12. 1. 2011, informace: Martina Tom-
ková, 739 677 262.
• Předporodní kurzy

Út 17.00 – 19.00 hod., vede porodní asistentka
Bc. Karolina Švechovičová, přihlášky a informa-
ce na tel.: 731 310 509.
• Kurzy masáží kojenců a batolat

Po dopoledne od 8. 11. 2010, vede porodní asi-
stentka Bc. Karolina Švechovičová, nutno pře-
dem přihlásit na tel.: 731 310 509.
• Cvičení pro ženy

Po 20.00 – 21.00 hod. aerobik MIX (mírně
pokročilí-pokročilí), st 20.00 – 21.00 hod. body
styling (začátečníci-mírně pokročilí) v tělocvičně
ZŠ J. A. Komenského, informace Martina Vlčko-
vá, 737 647 968.

Nabízíme volná místa v kroužcích - bližší

informace na www.mccelakovice.cz

AKCE V LEDNU:

• Křemílek a Vochomůrka

St 12. 1. od 10.00 hod., čtení pohádek pro
nejmenší od 18 měsíců.
• Křesťanské setkání

St 12. 1. od 18.00 hod., zúčastnit se může
každý bez ohledu na příslušnost či nepříslu-
šnost k církvi.
• „Masáže pro maminky“

Pá 14. 1. dopoledne, hlídání dětí zajištěno, nutno
předem přihlásit: pí Straková, tel.: 775 685 666.
• Divadélko pro nejmenší „Otesánek“

St 26. 1. od 10.00 hod., vhodné pro děti od 18
měsíců.

PŘIPRAVUJEME:

• Rodinný countrybál

Ne 27. 2. od 15.00 hod. v Kulturním domě
v Čelákovicích, stylové oblečení pro děti i rodiče
vítáno, naučíme se pár tanců, taneční 
a jiné soutěže.

Jak jsme Vás již informovali, v Čelákovicích
začalo působit i Rodinné centrum ROUTA,
o. s., a v úzké partnerské spolupráci s Mateřs-
kým centrem jsme  začali s realizací projektu
Rodina a práce i pro Čelákovice s cílem zlep-

šit podmínky pro slaďování rodinného a pra-

covního života obyvatel Čelákovic, zejména

rodičů s dětmi. Od listopadu nabízíme v pro-
storách MC:
• Bezplatné krátkodobé hlídání dětí od 2,5 let

rodičům hledajícím zaměstnání nebo zvyšu-
jících si kvalifikaci (st 8.00 – 12.00 a 12.30 –
16.30), péči o děti zajišťuje Martina Vlčková.

• Služby INFOCENTRA, které poskytuje infor-

mační, vzdělávací a poradenskou činnost

v oblasti slaďování rodinného a pracovního

života, a to nejen pro zaměstnance, ale

i pro zaměstnavatele.

Naše služby pro Vás od 15. ledna rozšíříme o:

• provoz odborné knihovny, přístup na inter-

net zdarma, databázi dostupných poraden-
ských míst (poradny pro rodinu, úřady, obč.
poradny); pracovní doba po – pá 8.00 –

12.00 a 15.00 – 19.00 hod.

Kaliméra, efcharistó
Nejčastěji používaná slova na odborné stáži

v Řecku

Čtrnáctidenní odbornou stáž jsme absolvova-
ly ve Střední škole speciální a praktické ve
městě Rethymno. Škola je určena pro vzdě-
lávání mladých lidí od 14 do 16 let, kteří jsou
tělesně nebo duševně postižení, mají poruchu
autistického spektra nebo specifickou poruchu
učení.

Většina žáků přijíždí na výuku školními auto-
busy. Po příchodu do školy se žáci scházejí na
hřišti, kde je před zahájením čeká modlitba.
Potom je zástupkyně ředitele seznamuje s den-
ním rozvrhem. V této škole se vyučují následu-
jící předměty: řečtina, matematika, práce na
počítačích, hudební výchova, výtvarná výchova,
tělesná výchova, vaření, zahradnické práce
a keramika. Mezi každou vyučovací hodinou je
desetiminutová přestávka, kterou většina žáků
tráví na hřišti. V rámci své praxe jsme měly
možnost nejen pozorovat výuku v jednotlivých
předmětech, ale také se do ní aktivně zapojit
jako asistentky pedagoga.

Kréta i Česká republika jsou součástí Evrop-
ské unie, ale mezi naší a jejich speciální školou
je veliký rozdíl zejména v počtu žáků na jedno-
ho učitele. Účastnily jsme se čtyřhodinové
výuky ve třídách, kde byl počet žáků čtyři až pět
na jednoho učitele a jednoho či dva asistenty.
Ředitel školy nám vysvětlil, že čtyřhodinová

Vyšší odborná škola
a Střední zdravotnická škola

MILLS, s. r. o.
nám. 5. května 2
tel.: 326 999 342
e-mail: info@mills.cz
http://www.mills.cz 

ROUTA
v lednu 2011 otevírá své odpolední útočiště pro děti

• provoz odpoledního ROdinného Útočiště
Tisícerých Aktivit – ROUTA v prostorách MC,
a to po – pá 16.00 – 19.00 hod, pro děti 3 –

10 let po ukončení provozu jejich MŠ, ZŠ,

včetně zajištění převodu z MŠ, ZŠ tzv.
S.O.S. službou, a to i v případě nenadálé
události, např. zpoždění vlaku, práce přesčas

• individuální poradenství odborných expertů

(právní, rodinné psychologické, organizační)
• zprostředkování vzájemné sousedské výpo-

moci při péči o rodinu a domácnost v Čeláko-
vicích (př. hlídání dětí, převody na kroužky, úklid)

Připravujeme pro vás také vzdělávací semi-

náře s hlídáním dětí.

Veškeré služby budou BEZPLATNÉ - pro-
jekt Rodina a práce i pro Čelákovice je financo-
ván z prostředků ESF prostřednictvím Operač-
ního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a státního rozpočtu ČR. Doufáme, že provoz
Rodinného centra bude pro Čelákovice oboha-
cením a náš projekt podpoří co nejvíce rodin.

Bližší informace vám ráda poskytne 
Monika Žatečková, tel.: 604 146 682, e-mail:

info-routa@seznam.cz, www.rc-routa.cz.

výuka je zkrácená výuka z důvodu nedostatku
učitelů. Za normálních okolností výuka trvá 5
hodin. Dále nás pozitivně překvapil počet učite-
lů, který podstatně převyšoval počet učitelek.

Učitelé naší angličtině většinou dobře
rozuměli. Překvapil nás mimořádně vlídný
a vstřícný vztah ředitele k učitelům, učitelů mezi
sebou, rovněž tak k nám. Všichni na nás byli
velice laskaví, neustále se usmívali a měli dob-
rou náladu. Seznámili nás s obsahem jednotli-
vých předmětů, s řeckým školským systémem,
s péčí o postižené v Řecku a se speciálními
učebními pomůckami, které v této škole žáci
používají. Mohly jsme porovnat situaci v České
republice a v Řecku, kde funguje podobné škol-
ské zařízení pro mladé lidi jen do 16 let.

Odbornou stáž považujeme za přínosnou
z hlediska možnosti srovnání odborných praco-
višť v České republice a v Řecku a také získání
nových pracovních zkušeností. Slova kaliméra
a efcharistó jsme používaly opravdu každý den,
znamenají dobrý den a děkuji.

Lucie Pletichová a Markéta Vávrová,

studentky 3. ročníku
studijního oboru Sociální práce
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Základní škola
Kostelní 457

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

Učili jsme se říkat NE!
(beseda ve školní družině)

Ve prosinci nás přišla navštívit do školní dru-
žiny maminka holčičky ze 4. třídy, která pracuje
jako psychiatr, paní doktorka Hofschnaidrová.
Společně se svým kolegou Hrachem v rámci
prevence k dětem nejprve promluvili o nebez-
pečí, kterému jsou vystaveny, a poté v několika
modelových situacích, kterých se účastnily děti
samotné, vysvětlovali, jak se správně zachovat
při setkání s cizími lidmi. I když si z toho některé
dělaly trošku legraci, protože šlo o „scénky“
v bezpečném prostředí naší školní družinky na
chanosu, určitě si zapamatovaly to nejdůležitě-
jší: umět důrazně říct NE. NEbavit se s cizími
lidmi, NEnasedat k nim do aut, NEbrat si od
nich vůbec nic, NEmít obavy zavolat si hlasitě
o POMOC, je-li to potřeba.

Touto cestou za celý kolektiv školní družiny
na Kamence děkuji pí Hofschnaidrové a p. Hra-
chovi za jejich zájem, ochotu a za to, že si udě-
lali čas a zcela zadarmo darovali dětem pár
důležitých rad do života.

Hana Kuklová, vychovatelka školní družiny

ZÁPIS dětí
do 1. tříd ZÁKLADNÍCH ŠKOL

v Čelákovicích proběhne
na obou školách

ve čtvrtek 27. ledna 2011
od 13.00 do 17.00 hod.

a pátek 28. ledna 2011
od 13.00 do 16.00 hod.

S sebou rodný list dítěte.

Základní škola
J. A. Komenského 414

tel./fax: 326 998 234
e-mail: info@zs.celakovice.cz
http://www.zs.celakovice.cz 

Ve středu 12. 1. 2011 pořádáme

Den otevřených dveří
Zveme všechny zájemce v době od 8.00 do

14.20 hod. (v době výuky).
Nabízíme možnost nahlédnout přímo do

výuky v libovolné třídě (odborné pracovně,
tělocvičně) 1. i 2. stupně naší školy.

Vánoční jarmark
Vánoční jarmark 22. 11. - hlásil již týden

dopředu obrovský malovaný nápis na naší škole
všem, kteří kolem procházeli. Za těmi dvěma
slovy se skrývá nejdřív výborný nápad naší
nové kolegyně Kateřiny Škrétové a pak obrov-
ský kus práce všech učitelů a dětí. O tom se
konečně mohly přesvědčit a přesvědčily davy
návštěvníků, kteří v podvečer dne 22. 11. přišli,
nakoupili, pobyli mezi námi a okusili
nefalšovanou dětskou radost z každého pro-
daného výrobku.

Když vás unavila nepřeberná nabídka výrob-
ků, mohli jste posedět v improvizované kavárně
nebo čajovně, koupit si k nápoji i zákusek nebo
chlebíček, vše pod taktovkou žáků a dozorem
paní kuchařek. Díky sponzorům jste pili kávu
a čaj z úžasných hrnečků. Sponzorsky zajištěna
byla i dětmi milovaná atrakce – jízda na
konících. Manželé Zíkovi, rodiče našich dětí,
obětavě vozili v atriu děti až do večerních hodin.
V prostorách školy proběhlo několik vystoupení,
děti zpívaly vánoční koledy a všichni mezitím
nakupovali. Atmosféra byla tak příjemná a tak
nabitá vzájemnou soudržností rodičů, učitelů,
dětí a všech ostatních, že jsme byli sami mile
překvapeni. Celou akci navštívil i tisk, konkrétně
redaktorka časopisu TOK, jejíž článek vyšel jen
několik dní po skončení našeho jarmarku. Spon-
zorem se stal i profesionální fotograf, který po
celou dobu pobýval přímo v centru dění a zdar-
ma nám zachytil alespoň tímto způsobem tu
neopakovatelnou atmosféru.

Dík patří i ostatním zaměstnancům školy –
pracovnicím úklidu a panu školníkovi. Prostě
úspěch jarmarku byl úspěchem širokého týmu
lidí a my jim všem touto cestou děkujeme.

Vedení školy

Milá anonymní maminko…
Tak nějak by měl začínat dopis pro paní –

snad maminku našeho žáka, která se bohužel
za své názory stydí a podepisuje se tím nepěk-
ným jménem ANONYM. Pravděpodobně je to
stále stejný člověk, stejný ANONYM, který své
dopisy rozesílá tu Krajské hygienické stanici, tu
školní inspekci. Dlouho se odmlčel, ale v den
našeho jarmarku, který měl mimochodem
mimořádný úspěch a o němž píšeme v dnešním
čísle Zpravodaje, se nezapomněl připomenout
a zaslal dopis Krajské hygienické stanici s tím,
že Základní škola J. A. Komenského v Čelákovi-
cích bude večer porušovat hygienické předpisy,
po budově se budou pohybovat koně?, děti
budou v botách chodit do školní kuchyně atd.
Vzhledem k tomu, že - jak zmiňujeme v úvodu –
s tímto ANONYMEM máme bohaté zkušenosti,
kontrolu jsme očekávali a veškeré náležitosti
byly v pořádku. Ozve se totiž vždy, když připra-
vujeme něco nového, pěkného, netradičního,
snad proto, aby nám trochu zkazil radost a ztížil
přípravy. Kdo zná naši školu a může srovnávat
se školami jinými, jistě mi dá za pravdu, že hygi-
ena je u nás na prvním místě. Vždyť např. loni
v době chřipkové epidemie jsme to byli my, aniž
nás vyhlášky či nadřízení k tomu nutili, kdo roz-
dával do všech tříd hygienické kapesníčky,
veškerá mýdla byla nahrazena hygienickými
roztoky, škola byla pravidelně dezinfikována.
Možná i z toho důvodu jsme nebyli nuceni
vyhlásit chřipkové prázdniny.

Snad si tedy, anonymní maminko, nemyslíte,
že bychom byli tak lehkovážní a připustili jaké-
koliv porušování hygienických předpisů. Vždyť
máme odpovědnost za zdraví dětí. Vzhledem
k tomu, že namátková kontrola hygieny probě-
hla na škole jen několik týdnů před oznámením
ANONYMA a neshledala žádné závady, mylné
informace od anonymní maminky jsme paní
hygieničce snadno vysvětlili.

Na Vás se, anonymní maminko, obracíme
s prosbou. My se snažíme i Vaše dítě vycho-
vávat tak, aby se nestydělo říct nahlas svůj
názor, děti vedeme k otevřenosti. Jaký příklad
svému dítěti dáváte Vy? Proč jste raději nekon-
taktovala třídní učitelku či někoho z vedení
školy, jistě bychom s Vámi rádi mluvili, Vaše
nepřesné informace opravili a Vaše obavy
vyvrátili. Ušetřila byste si starost s dopisem na
Krajskou hygienickou stanici. Věříme, že i Vaše
dítě vychováme tak, aby se podobně  jako Vy
nebálo říct nahlas svůj názor a hlavně za svým
názorem si stálo a neschovávalo se za to
hrozné slovo ANONYM. Vedení školy
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Gymnázium
J. A. Komenského 414
fakultní škola FF UK v Praze

tel.: 326 929 011, fax: 326 994 887 
e-mail: info@gymnacel.cz  
http://www.gymnacel.cz

Vánoční setkání 2010 
Stalo se již hezkou tradicí, že se na začátku

adventu scházíme ve škole s milými hosty,
sponzory, rodiči a budoucími žáky. Nejinak tomu
bylo 27. 11. Naše pozvání přijal Jan Cimický,
herci Miriam Kantorková a Jan Pohan, s nimiž
jsme uspořádali pro žáky a veřejnost neformál-
ní besedu. Velkým lákadlem byli legoroboti,
zkonstruovaní pracovníky Fakulty elektrotech-
nické ČVUT. Ve třídách se vyráběly originální
ozdoby, zdobily se perníčky, soutěžilo se, školou
zněla vánoční hudba. vedení školy 

Přední český historik
V rámci školního projektu „Osobnosti studen-

tům“ nás navštívil Prof. PhDr. Zdeněk Beneš,
CSc., pracovník Ústavu českých dějin Filozo-
fické fakulty UK v Praze (naše škola je fakultní
školou FF UK). Zabývá se především českým
humanismem, historiografií a teorií a metodolo-
gií historické vědy. Zájemci o historii zaplnili
celou aulu a byli v dvouhodinové besedě, rám-
cově nazvané „Jak nás obklopují dějiny“, vedeni
k pochopení, jak je obtížné určit, co je věrným
obrazem historie a historických postav, co je to
kritika pramenů a jak se do „paměti místa“ 
otiskují historické události.

Mnozí z těch, kteří měli dosud neotřesitelnou
jistotu o svých znalostech určitých historických
událostí, odcházeli z auly „nahlodáni“. Poznali,
že historické poznání je nikdy neukončený slo-
žitý proces kritického myšlení, hledání a hodno-
cení. Mirko Nosek

Středočeský taneční pohár
Školní kolo II. ročníku Středočeského taneč-

ního poháru proběhlo 9. 11. 2010 ve velké tělo-
cvičně. Ve dvou kategoriích soutěžilo o postup
do okresního kola 20 týmů. Všichni se na sou-
těž pečlivě připravovali, a tak byla úroveň před-
vedených výkonů opět vysoká. Program celého
dopoledne byl bohatý, vlastní soutěži před-
cházela exhibiční vystoupení – a stála opravdu
za to: Představily se nám medailistky posled-
ního Mistrovství světa ve sportovním aerobiku –
Sabina Pavlíková, Lucka Dalekorejová a Anička
Pačesová, moc pěkné bylo i vystoupení Zuzky
Kašparové. Na závěr exhibice jsme se svým
vystoupením přispěli k dobré atmosféře snad
i my, tělocvikáři – podle ohlasů se naši „Gumo-
ví medvídci“ opět líbili.
Výsledky soutěže:

nižší gymnázium 

1. Coco banana – Sam a Dat (3. A)
2. Skupina H – děvčata z tercie
3. Pop! – děvčata z kvarty
Šestero tanců – primánky
vyšší gymnázium

1. Když hvězdy tančí – třeťáci
2. Mucinky – šestice ze sexty
3. Candy Man – jive ze septimy

Už den nato se v Benátkách nad Jizerou
konalo okresní kolo. Za hojné účasti týmů
z celého okresu Praha-východ se naši vyslanci
neztratili a výborně reprezentovali čelákovické
gymnázium.
Výsledky našich tanečníků:

nižší gymnázium – základní školy:

1. Pop! – děvčata z kvarty
3. Skupina H – děvčata z tercie
5. Coco banana – Sam a Dat 
střední školy:

1. Mucinky – šestice ze sexty
30. 11. ve finále v Kralupech získali 

tanečníci ze sexty hodnotné 3. místo.

Daniela Švejdová

Vánoční kapr
Tělocvikáři čelákovického gymnázia pořádají

každoročně v předvánočním období sportovní
soutěž „Vánoční kapr“. Jde o soubor jednodu-
chých testových cviků, které velmi přesně vypo-
vídají o fyzičce každého žáka. Soupeří spolu
vždy žáci jednotlivých ročníků, ale výsledky si
mezi sebou mohou porovnat všichni žáci gym-
názia. Vyhodnocení „Vánočního kapra“ probíhá
už tradičně poslední hodinu tělesné výchovy
před vánočními prázdninami, ti nejlepší obdrží
sladké odměny, vítězové vyhrávají čokoládového
kapra! Daniela Švejdová
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UNION V POLOVINĚ SOUTĚŽE
Fotbalisté Unionu jsou po první polovině mist-

rovské divizní soutěže na 10. místě se ziskem
21 bodů. Umístění tak odpovídá možnostem
klubu. Celý podzim by se dal rozdělit na tři části.
V první třetině mělo mužstvo osm bodů a to
dokonce přineslo po třetím kole i postavení
v čele tabulky. Ve druhé třetině podzimu však
přišel útlum poznamenaný především absencí
klíčových hráčů z důvodů zranění a v dalších
pěti kolech si Union připsal jen čtyři body a to
znamenalo posun v tabulce do spodní poloviny.
Ve třetí třetině se hráči „zvedli“ a v pěti utkáních
si připsali devět bodů, a tím se posunuli ke
klidnějšímu středu tabulky. Již v rozehrané sou-
těži přišel k mužstvu jako hrající trenér bývalý
reprezentant Vráťa Lokvenc, který nastoupil
v šesti zápasech, ale i jeho potkalo zranění.
Právě z důvodů neúčasti zkušených fotbalistů
dostali příležitost mladí hráči, kteří sice sbírali
zkušenosti, ale také prokázali chuť poprat se
o místo v základní sestavě. Osvědčili se přede-
vším brankař Štěpanovský, stoper Veselý či
Nový nebo Prokeš. Nejplatnějším hráčem
v mistrovské soutěži byl Ondra Koch, který
nastoupil ve všech zápasech a pobyl na hrací
ploše 1329 minut. Následují Dostál (1260),
Jelínek (1170), Havlát (1085), Hakl (1096),
Veselý (1076) atd. V počtu vstřelených branek
nepatří Union k nejúspěšnějším týmům a o pou-
hých 19 branek se podělilo 13 hráčů! Proto ani
nepřekvapí, že nejlepším střelcem Unionu byl
Josef Prokeš se třemi góly! Nejvyšší výhrou
Unionu na podzim byl zápas v Přední Kopanině,
kdy Union vyhrál 2:0, průměr vstřelených 
branek na utkání je 1,26, což svědčí o slabé
střelecké schopnosti týmu.

Příprava na druhou polovinu divizní soutěže
proběhne v místních podmínkách a na zimním
turnaji pražského Meteoru, kde bude na pořadu
pět utkání základní skupiny se soupeři z Bran-
dýsa n. L.-St. Boleslavi, Štětí, Meteoru, Dukly
„B“ a Bohemians „B“, na které naváží tři zápasy
o konečné umístění. Přípravu povede trenérské
duo Lokvenc–Skuhravý a případné přesuny
v hráčském kádru se uskuteční v průběhu ledna
– února. Mistrovskou soutěž otevře domácí
zápas s Přední Kopaninou 12. 3. 2011.

UNION NENÍ JEN DIVIZNÍ „A“
Trenér staršího dorostu Dozorec s asisten-

tem Hájkem dovedli tým v podzimní části kraj-
ského přeboru na 5. místo s 24 body, což je
ztráta na postupové místo 11 bodů. Tým uhrál
na domácím hřišti 16 bodů a od soupeřů přive-
zl ze sedmi utkání 8 bodů. Celek se opíral
o výkony brankaře Hlaváčka, dále obránce
Cabrnocha a nejúspěšnějšího střelce Badža,
který si připsal 6 gólů z celkového počtu 26
vstřelených (dále Poběrežský, Schwägerl 5,
Lerbletier 4 atd.).

Mladší dorost pod trenérem Hájkem skončil
po podzimu na 12. místě se 14 body. Vedení
mužstva se potýkalo s velmi úzkým kádrem,
neboť se projevuje slabší ročník. Oporou týmu
byl Poběrežský, který spolu s Branišem odehrál
všechna mistrovská utkání a nastřílel spolu
s Řezníkem po pěti brankách z celkového počtu
19 vstřelených.

V krajském přeboru starších žáků pod trené-
rem Skuhravým skončil Union na 6. místě pod-
zimní tabulky. Na domácím hřišti mužstvo pro-
hrálo jen jednou, od soupeřů přivezlo 9 bodů.
Ve všech mistrovských zápasech nastoupili

Antonín Braniš, Skuhravý a Dosoudil. Nej-
přesnější mušku měl Braniš – 10 gólů, dále
Pánek 8, Baláž 7 atd. Žáci se v rámci přípravy
zúčastní zimního turnaje v Neratovicích.

Mladší žáky vedli trenéři Černý – Prel a se
svými velmi mladými svěřenci neměli lehkou
úlohu.Téměř celé mužstvo ještě na jaře hrálo za
přípravku, a tak zdatnější soupeři bývali nad jeho
síly. Tým skončil na 14. místě s pouhými 9 body.
Ve všech zápasech nastoupili bratři Vlčkovi,
dále brankař Černý a obránce Kučera. Výrazně
nejlepším střelcem byl Dozorec s 8 brankami.

Přípravka v okresním přeboru pod vedením
trenérů Podhorský – Mráz – Tichý obsadila po
podzimu druhé místo jen horším brankovým
poměrem za Zelenčí. Tým měl slabší útočnou
fázi, když zaznamenal jen 53 branek z 11
utkání, ale výrazně nejméně branek obdržel –
jen pět. Oporami týmu byli brankař Volejník, dále
Tichý, Skalický, Čermák, Podhorský doplněni
dalšími nadějnými hráči.

Okresní přebor minikopané – trenér Dozo-
rec – vede rovněž Zeleneč, a to o dva body před
Unionem, který má o jednu remizu více. Hráči
nastříleli 63 branek a inkasovali jen osmkrát.
Jistě jarní polovina soutěže přinese ještě
zajímavé boje přípravek o co nejlepší pozici.

Vlčata, která trénuje Skuhravý, zatím nehrají
pravidelnou soutěž. Uspěla však v přátelských
zápasech se svými vrstevníky, když ve třech
zápasech nepoznala hořkost porážky.

Všechny týmy přípravek během zimního
období sehrají několik halových turnajů.

Milan Šikl

FOTBAL

Vzpomínka na Jardu Petráse

Ve věku 89 let dne 
30. 10. 2010 zemřel Jaro-

slav Petrás, dlouholetý
funkcionář TJ Spartak
Čelákovice.

Rodák z Poličky nastou-
pil v roce 1939 u firmy J.
Volman jako soustružník
a v roce 1945 nastoupil do oddělení technické
kontroly. Od roku 1953 až do svého odchodu do
důchodu pracoval jako vedoucí vstupní kontroly.

Již od nejútlejšího mládí si velmi oblíbil tělo-
výchovu a sport. Tomu také věnoval většinu
svého volného času. Nejdříve byl členem Soko-
la a po sjednocení tělovýchovy členem TJ Spar-
tak Čelákovice. Prošel různými funkcemi od
člena výboru TJ přes vedoucího žáků, člena
okresní a krajské sekce košíkové, předsedy
oddílu atletiky až po předsedu TJ Spartak
Čelákovice. Působil aktivně jako rozhodčí
košíkové a atletiky.

Ve funkci předsedy TJ Spartak Čelákovice
vedl největší jednotu na okrese Praha-východ.
Za ta léta zažil hodně krásného i horšího. Dru-
hou fotbalovou ligu, extraligu volejbalu, mezi-
státní atletické závody na stadionu Míru. Na
jeho bedrech leželo i zajištění spartakiádních
secvičných.

Za práci pro Čelákovice patří Jardovi Petra-
sovi náš dík.

Středočeský pohár družstev

mládeže 2010
V sobotu 11. prosince 2010 v nafukovací

hale v Praze na Strahově startovalo osm

čelákovických atletů.

Halovou sezonu jsme zahájili úspěšně, Niko-
la Strachová zvítězila ve skoku vysokém výko-

ATLETIKA

nem 165 cm, což ji řadí na 3. místo letošních
celostátních tabulek. Nikola Vocásková běžela
poprvé 60 m pod 10 vteřin, Pavla Cabrnochová
patří ve své kategorii mezi nejlepší v kraji
a ostatní si vesměs vytvořili osobní rekordy.

disciplína jméno výkon pořadí
výška Nikola Strachová 165 cm 1.
60 m Nikola Strachová 8,52 4.
200 m Nikola Strachová 28,53 4.
800 m Roman Stránský 2:16,66 2.
výška Roman Stránský 160 cm 5.
60 m Martin Juhasz 8,60
200 m Martin Juhasz 29,64 6.
60 m Kristýna Roušarová 8,72 8.
60 m Kateřina Roušarová 10,21
60 m Nikola Ištoková 11,22
výška Pavla Cabrnochová 145 cm 3.
60 m Pavla Cabrnochová 9,13
200 m Pavel Čechlovský 27,31 5.
dálka Pavel Čechlovský 472 7.
výška Pavel Čechlovský 145 9.
200 m Kristýna Roušarová 30,46
60 m Nikola Vocásková 9,98
dálka Nikola Vocásková 340

Jaroslav Ryneš

Poslední smeč 
Za účasti 20 týmů z České a Slovenské

republiky se druhý prosincový víkend v Praze na
Pankráci uskutečnil 25. ročník mezinárodního
turnaje trojic v nohejbale. Mezi již zmíněnými
dvaceti mužstvy nechyběli ani reprezentanti SR
hájící barvy DPMK Košice. TJ Spartak Čelákovi-
ce ve složení Spilka, Flekač, Frank a Doucek byl
vylosován do velmi těžké skupiny spolu s Koši-
cemi, za které nastoupili mistři světa ze SR,
dále Vsetínem a Mrak teamem s nejlepším
nohejbalistou ČR 2009 Mrákavou.

Výsledky základní části skupiny D:

TJ Spartak Čelákovice – Vsetín 1:1

Po šťastném prvním setu se karta obrátila
a soupeř za nepříznivého stavu 5:3, po odde-
chovém čase, otočil na 5:10.
TJ Spartak Čelákovice – Mrak team 1:1

V prvním setu si Čelákovice udržovaly stálé
vedení dobrou hrou v poli a na síti. V druhém
vedly již 9:5, ale špatným závěrem nakonec pro-
hrály 9:10.
TJ Spartak Čelákovice – DPMK Košice 0:2

Čelákovice srovnaly úvodní náskok Košic
a za stavu 9:9 byly v útoku, bohužel se jim
nepodařil kýžený bod udělat. V druhém vedly
8:7, ale opět je zradila koncovka.

Remíza by stačila k postupu, ale nakonec
nejtěsnější prohra rozhodla o sestupu, k již 
jasným Košicím a Mrak teamu.

Čelákovice obsadily 13. – 17. místo s 2 body
a skórem 2:4, a do nedělních bojů tak již neza-
sáhly.

Přijďte si zabruslit
Zveme Vás na kluziště vytvořené na nohejba-

lovém kurtu Ve Vrbí v Čelákovicích. Hodiny
bruslení jednotlivců nebo družstev je možné
rezervovat na jakoukoliv dobu (umělé osvětlení)
u p. Martina Spilky na tel.: 608 769 129.

Vážení sportovní přátelé, dovolte, abych Vám
za nohejbalový oddíl TJ Spartak Čelákovice
popřál do nového roku hodně zdraví, štěstí
a mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.
Se sportovním pozdravem „Sportu zdar
a nohejbalu zvlášť “, hurá do sezony 2011.

Petr Flekač

NOHEJBAL



sport, inzerce 191/2011  

FBK CZELÁKOVICE/SLAVOŇOV

MUŽI

První regionální liga ve florbalu má za sebou
první polovinu soutěže a my jsme dosáhli těch-
to výsledků. Nejprve jsme porazili DTJ Trutnov
6:3, další tři body jsme si připsali za výhru nad
mužstvem Malé Svatoňovice, také v poměru
6:3, a na závěr jsme remizovali s Dvorem
Králové 5:5. V tabulce jsme na druhém místě,
jen tři body za prvním mužstvem z Kostelce
n. O.

FLORBAL
Orka – Ovocné báze 6:2

Nepříjemný soupeř se proti Orce opět zatáhl do
obrany, nicméně jasné porážce se mu zabránit
nepodařilo.
T.B.C. Králův Dvůr – Orka 5:8

Jednoznačné vedení Orky domácí dokázali
v závěru už jen lehce korigovat.
FBC Panthers – Orka 2:6

Po vyrovnaných dvou třetinách v té závěrečné
Orka již jednoznačně dominovala, a zápas tak
dovedla k jasnému vítězství.
Athletics Praha – Orka 3:4

Po jednoznačné první třetině Orka polevila,
a tak rozhodující branku vstřelila až v samotném
závěru utkání. Martin Bajer

ŽÁCI

FBC Čelákovice - AC Sparta Praha 0:2

FBC Čelákovice - Athletics Praha 6:3

FBC Čelákovice - Mladá Boleslav 0:9

FBC Čelákovice - Tatran Střešovice 6:3

Tomáš Holcmann

ORKA
Druhá liga mužů pokračovala dalšími zápasy.

V nich se Orce dařilo a zaznamenala šňůru pěti
vítězství. V polovině soutěže se Orka nachází
na druhém místě tabulky.
Orka – FbŠ Bohemians B 6:3

Nepříliš pohledná hra i tak stačila na zálohu
extraligového celku.
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do konce ledna 

Městské muzeum
VÝSTAVA K VÝROČÍ VÝZNAMNÝCH

OSOBNOSTÍ MÍSTNÍHO REGIONU

výstava ve vstupní místnosti Muzea, přístupná
denně mimo pondělí 9.00 - 12.00 a 13.30 -
17.00 hod.

sobota 8. 1. - 13. 2.

Městské muzeum
ŽIDÉ V BOJI A ODBOJI

výstava přístupná denně mimo pondělí 9.00 -
12.00 a 13.30 - 17.00 hod., slavnostní verni-

sáž v sobotu 8. 1. od 10.00 hod.

sobota 8. 1. 10.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
ALADIN

loutkové divadelní představení

čtvrtek 20. 1. 18.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ

sobota 22. 1. 10.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA, TŘI SNĚHULÁCI

loutkové divadelní představení

sobota 22. 1. 18.00 hod.
Klub Čajovna MDDM v budově TS v Lipové ulici
LÁŽO PLÁŽO

koncert folkové kapely z Lysé nad Labem spo-
jený s výstavou fotografa p. Dufka na téma
Večerní běh 2010, vstupné 50 Kč

pondělí 24. 1. 17.30 hod.
Městská knihovna
LÉKAŘEM V ARÁBII

beseda s MUDr. Jaroslavem Švorcem

středa 26. 1. 19.00 hod.
Městské muzeum
PŘÍRODA A LIDÉ JIŽNÍ KOREJE

přednáška Petra Petříka, s prezentací, vstupné
dobrovolné

čtvrtek 27. 1. 18.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ

Kulturní kalendář Kulturní dům
Sady 17. listopadu 1380

tel.: 326 991 358, tel./fax: 326 991 172
e-mail: jirina.kd@seznam.cz

http://www.celakovice-mesto.cz/kd
Předprodej vstupenek v kanceláři KD: po – čt 14.00 –
16.00 hod. Pozor! Zamluvené vstupenky rezervujeme
48 hodin! Při ceně vstupného nad 100,- Kč mají seni-
oři nad 70 let po předložení OP slevu 50 %, vstupen-
ka je nepřenosná. V den konání kulturní akce není
předprodej vstupenek. Pokladna otevřena hodinu
před začátkem každého představení.

úterý 11. 1. 9.30 hod.
SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ

Pohádka určená dětem MŠ a volně příchozím.
Vstupné: 40 Kč

pátek 14. 1. 20.00 hod.
II. ORIENTÁLNÍ PLES

pondělí 17. 1. 19.30 hod.
DNES HRAJEME CYRANA

Americká komedie v podání Divadelní spo-
lečnosti HÁTA o všedních věcech nevšedního
divadelního života. Hrají: I. Andrlová/O. Želen-
ská, J. Birgusová/H. Kusnjerová, L. Molínová/
J. Šulcová, V. Limr/L. Olšovský/Z. Pantůček,
M. Hruška/F. Tomsa, A. Gondíková/L. Zedníčko-
vá/J. Zenáhlíková, R. Maynard, V. Čech/P. Gelnar.
Vstupné: 240 nebo 200 Kč

pátek 21. 1. 20.00 hod.
XII. REPREZENTAČNÍ PLES FLORBALU

Hudba nonstop - Evergreen kvartet a Cool
Band z Čelákovic! Pestrá tombola a výzdoba
sálu. Předprodej vstupenek v kanceláři KD
a Sport Opltová Zdeňka, Čelákovice. Vstupné:
150 Kč

pátek 28. 1. 20.00 hod.
MATURITNÍ PLES IV. A GYMNÁZIA

ČELÁKOVICE

neděle 30. 1. 15.00 hod.
5 ANGELS

Koncert dívčí hudební skupiny. Vstupné: 200 Kč

PŘIPRAVUJEME:

pátek 4. 2. 2011 od 20.00 hod.
PLES MÍČOVÝCH KOUZELNÍKŮ

Vstupenky na tel.: 777 181 470, hrají Dekameron
a Evergreen kvartet

pondělí 21. 2. 2011 – divadelní představení 
MÁJ

Máchův Máj v interpretaci Báry Hrzánové, na
který nastoupí herečka v „plášti rudě podšitém“
a v solidních botách chodce a poutníka, je
v řadě dosavadních známých interpretací tou
nejvíc akční a nejvíc komediantskou, tou, která
připomíná, že kořeny romantiky tkvějí i ve
vyprávění hrůzostrašných loupežnických a mor-
dýřských historek, v kočovném a loutkovém
divadle. Intermezza jsou komediantsky roze-
hrána a herečka v nich v groteskní nadsázce
mění hlas i základní fyzický obrys s každou
Máchovou replikou. Osvědčuje přednašečskou
bravuru, žádné slovo nezanikne mezi ostatními,
naopak současné civilní a hned zas dryáčnické
intonace dávají vyniknout úžasnému slovesné-
mu experimentu, jímž Máchova báseň byla
a zůstala. Kdo znáte Báru Hrzánovou např.
z představení Hrdý Budžes, určitě si nenecháte
její Máj a mimořádný herecký výkon ujít.

VÝSTAVA:
ŽIDÉ V BOJI A ODBOJI
Rezistence československých Židů v letech

druhé světové války

Genocidu - nový úkaz společnosti 20. století
žádná komunita a žádný národ nepocítil tak
bolestně jako židovský. Veřejnosti chybí obecné
povědomí o skutečnosti, že Židé se nikdy
nesmířili s tzv. konečným řešením a s rolí pouhé
oběti. Českoslovenští Židé byli již v prologu
války mezi prvními dobrovolníky na straně
španělských republikánů. Byli mezi letci při
obraně Anglie a při bojích v severní Africe. Bojo-
vali v jednotkách československé armády
u Sokolova a Kyjeva i jinde. Podstoupili těžké
boje Karpatsko-dukelské operace a anabázi
osvobozování Slovenska a Polska. Zasloužili se
o mír na Ostravsku. Byli mezi tankisty obléha-
jícími pevnost Dunkerque. Nechyběli v řadách
jednotek Svobodných Francouzů ani v osvobo-
zovacím vojsku a partyzánských oddílech náro-
dů Jugoslávie a Bulharska. Podporovali navíc
všechna podzemní hnutí na porobeném česko-
slovenském území, ale také za jeho hranicemi,
v koncentračních i vyhlazovacích táborech.

Výstava je finančně podporována Minister-
stvem školství ČR, Nadačním fondem obětí
Holocaustu, Českou radou obětí Holocaustu,
Nadací Židovské obce v Praze, Federací Židov-
ských obcí a ČSSBS a zapůjčilo ji Sdružení
židovských odbojářů a vojáků. Od roku 2005
byla vystavena již na třiceti místech po celé
České republice a v Izraeli. Jejími kurátory jsou
pracovníci Historického ústavu Akademie věd
ČR pí Zudová-Lešková a p. Němeček.

Výstava, která je připomínkou uve-

dených skutečností, byla zahájena 

8. ledna 2011 v Městské muzeum

v Čelákovicích slavnostní vernisáží

a potrvá do 13. února 2011.

Příslušníci čsl. vojenské jednotky ze Středního
východu se svým dílem, s československým
státním znakem, sestaveným z barevných tob-
ruckých kamínků, symbolizujícím i osudy čes-
koslovenských Židů.

KINO KLUB
v Lysé nad Labem

Pá 7. 1. od 19.00 hod., vstup zdarma
Vít Andršt Jazz Orchestra ZUŠ F. A. Šporka,

Kvartet, Trio, Duo + hosté, jamsession

st 12. 1. od 20.00 hod., vstup zdarma
Vinylotéka

Přijďte si přehrát své oblíbené vinyly - kvalitní
technika k dispozici.

so 22. 1. od 20.00 hod., vstupné dobrovolné
Lukáš Sommer: Zámlky a tance

Kytarový polo-autorský koncert - na programu
lehká alternativa s motivy brazilské

a kubánské hudby.
Jako hosté vystoupí studenti Mezinárodní

konzervatoře v Praze.

so 29. 1. od 20.00 hod., vstupné 70 Kč
Cimpr Campr - hudební trio zakuklených výtržníků.

Kompletní program klubu i kina naleznete na
www.luftkinoklub.cz


