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Neviditelná ČOVka
Neví se o ní, nemluví se o ní, ale kdybychom ji neměli, pocítíme to všich-
ni… Místní čistírna odpadních vod už léta balancuje na hranici život-
nosti. Dočká se naší pozornosti? Str. 3

Služební auto starosty
Na četné podněty občanů jsme se zeptali starosty, jak služební auto
využívá a hlavně jakým způsobem městu vyúčtovává soukromé cesty.

Str. 4

Drogy – místní evergreen?
Kriminální policie vyhlásila narkomanům v Čelákovicích válku. První
vyhrané bitvy už má za sebou. Str. 6

Téma čísla: Životní prostředí
Zeleň, voda, vzduch… V Čelákovicích velmi diskutovaná a oblíbená
témata. Mapovali jsme ho i s ohledem na hrozící paroplynovou 
elektrárnu. Str. 12

z obsahu

V pátek 8. dubna v 9.20 hod. se po ul. Sokolovské začaly valit proudy vody (1), při pokládce kabelu k trafostanici totiž prokopla stavební firma hlavní přivaděč vody do Čeláko-
vic  a Mochova (2). Oprava začala dopoledne (3), poškozenou trubku se podařilo opravit ještě týž den ve 20.00 hod. (4).

ČELÁKOVICE A MOCHOV
BEZ VODY

Kdo šel v pátek ráno 8. dubna ulicí Sokolovskou, brodil se mohutnými
proudy vody, která se valila z jámy před budovou Beránku. Při pokládání
kabelu k blízké trafostanici totiž stavební firma prokopla hlavní vodovodní
přivaděč do Čelákovic, Císařské Kuchyně, Sedlčánek, Záluží a Mochova.
12 tisíc lidí se tak rázem ocitlo bez pitné vody.

Pár minut po havárii bylo na místě vedení města s pracovníky společnosti
VaK Mladá Boleslav a zjišťovali rozsah poškození a dobu odstávky. V první
chvíli se zdálo, že se k prokopnuté trubce opraváři dostanou jen ručně skrz
kabely elektrického vedení. Kromě vody by se tak musela vypnout i elektřina.

„Museli jsme co nejrychleji zajistit zásobování města pitnou i užitkovou
vodou. Do hodiny začaly do města přijíždět cisterny tří vodohospodář-
ských společností. Cisterny s užitkovou vodou zajišťovaly sbory dobrovol-
ných hasičů z Čelákovic i okolních obcí,“ řekl k situaci starosta Josef Pátek
a doplnil: „okamžitě se rozběhlo krizové řízení, o situaci jsme občany pravi-
delně informovali esemeskami, rozhlasem a na městském webu. Všem,
kteří se na zvládnutí celé situace podíleli, bych velmi rád poděkoval.“

K poškozené trubce se nakonec podařilo dostat bez problémů, takže
přívod vody do domácností byl obnoven ještě týž den po desáté hodině
večer. „Veškeré náklady, které městu vznikly, jsme nechali vyčíslit a půjdou
k úhradě stavební firmě, která havárii vlastní nedbalostí způsobila,“ dodal
na závěr starosta Pátek.

(1)

(3)

(2)

(4)
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V těchto dnech si připomínáme 66. výročí od
konce 2. světové války na území Evropy. Války,
jež nás dodnes upozorňuje na křehkost, sla-
bost, ale i jedinečnost demokracie.

Tato válka do jisté míry vznikla z popudu
a nesnášenlivosti jednoho člověka. Je vůbec
něco podobného při dnešním vnímání demokra-
cie možné? Vím, že mnoho z Vás odpoví ano
a mnoho nebude souhlasit. Pojďme se na věc
podívat optikou zastupitelské demokracie, podle
níž volíme své zástupce do Zastupitelstva
města Čelákovic.

Při nástupu bylo novému vedení i Radě
města jasné, že hlavním úkolem Městského
úřadu a samosprávy je skutečně sloužit svým
občanům a být ve všem transparentní. Mít rad-
nici demokratickou vůči názorům druhých
a zároveň ochotnou využít nabídnuté spolup-
ráce. Jsem velmi rád, že v čelákovickém zastu-
pitelstvu až na několik většinou nepřítomných
výjimek probíhá spolupráce napříč celým spekt-
rem a že se v našem městě nehledí na to, kdo
je z koalice a kdo z opozice. Prostor pro
vyjádření je pro všechny stejný bez rozdílu.
A jak to v každé době bývá, máme i my kolegy,
kteří jaksi pozapomněli na to, že jsou zastupite-
li a že zastupují své občany, kteří je volili, aby
pomáhali spravovat naše město.

Hybnou silou každé demokracie je opozice.
Jejím úkolem je kontrolovat, upozorňovat na
nedostatky a do světa vykřičet nepravosti.
Pokud má být opozice opravdu prospěšná, musí
být její kritika konstruktivní. Osobní invektivy
a fyzické napadání kolegů zastupitelů na jejich
jednáních by mezi zvolené postupy patřit oprav-
du neměly. Vím a chápu, že jsou plni emocí,
přesto doufám, že zvítězí zodpovědnost vůči
občanům našeho města a pochopení, že tímto
způsobem svému městu mnoho neprospějí.
Věřím, že spolupráce dělá divy…

Váš starosta

Informace zdarma přímo do vašeho telefonu.
Služba Města Čelákovic umožňuje upozornit

na krizové situace, náhlé události apod.

Registrujte se zasláním SMS na číslo:

605 733 680
(zpoplatněno jako běžná SMS)

Formát zprávy pro registrování:

IK CELAK REGISTRUJ

(pro odregistrování: IK CELAK ODREGISTRUJ)

POZOR! Potvrzovací zprávy nejsou zasílány!

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

SMS INFOKANÁL

O DEMOKRACII
A ROLI OPOZICE

STÁTNÍ SVÁTEK

DEN
VÍTĚZSTVÍ
V neděli 8. května 2011
v 10.00 hod.
položí představitelé
města Čelákovic
květiny u pomníku padlých
na náměstí 5. května

ZVEME K ÚČASTI

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

Tajemník MěÚ v Čelákovicích vyhlašuje

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

✔ REFERENT odboru výstavby

Pracovní poměr: na dobu URČITOU (zástup za
rodičovskou dovolenou).
Kontakt + informace: Jan Baran, tajemník - tel.:
326 929 160, Ilona Luštincová, vedoucí odboru
výstavby - tel.: 326 929 132.

✔ VEDOUCÍ odboru hospodářského

Pracovní poměr: na dobu NEURČITOU.
Kontakt + informace: Jan Baran, tajemník - tel.:
326 929 160.

Termín přihlášek: do 16. 5. 2011, 14.00 hod.

Celé znění viz webové stránky a úřední deska
města.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení
na funkci zrušit.

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

4. dubna, schůzka s premiérem ČR

Starostové Čelákovic, Lysé nad Labem
a Milovic se sešli na uzavřeném jednání v Milo-
vicích. Více na str. 3.

7. dubna, mapování drenáží v Jiřině

Miloš Sekyra a Marcela Klaudová navštívili
Meliorační správu v Kutné Hoře, aby získali
podklady pro obnovu drenážního systému
v Jiřině.

8. dubna, havárie vody

V 9.20 hod. poškodila stavební firma hlavní
přivaděč vody do Čelákovic a Mochova. 12 tisíc
lidí se ocitlo bez vody. Více na str. 1.

13. a 20. dubna, kulatý stůl s neziskovými

organizacemi a podnikateli

V rámci příprav Strategického plánu rozvoje
města „Čelákovice 2030“ se uskutečnil kulatý
stůl s neziskovými organizacemi, občanskými
sdruženími a podnikateli. Výsledky z těchto akcí
budou spolu s vyhodnocením dotazníků a závě-
rů z veřejného setkání s občany tvořit základní
stavební kámen tvorby Strategického plánu
„Čelákovice 2030“. Jejich předáním Řídící sku-
pině Strategického plánu se završí první fáze
sběru podkladů a město přejde do druhé fáze -
tvorby vize Čelákovic.

16. dubna, Memoriál Ladislava Báči

Vedení města se zúčastnilo tradičního Memo-
riálu Ladislava Báči, na němž soutěžili mladí
hasiči v disciplině „požární útok“.

28. dubna, o stadionu s ČSTV

Místostarostové Ryneš a Sekyra se sešli
s vedoucím majetkoprávního odboru ČSTV, aby
řešili majetkové vztahy čelákovického stadionu.
Jde o další ze složitých jednání ohledně
budoucnosti stadionu.

Z diáře vedení města

JEZDÍTE V CÍSAŘSKÉ KUCHYNI POMALU?
Měli byste! Město tam na zkoušku instalovalo měřiče
rychlosti.

VÝZVA REDAKCE
Redakční rada ZMČ žádá všechny dopiso-

vatele, aby příspěvky nepřesahovaly max.
počet 1500 znaků.
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Vedení města podalo podnět k prošetření mzdového účetnictví čelákovického

muzea. Na nesrovnalosti přišel koncem února nový ředitel muzea, předat celou

záležitost policii doporučil nezávislý auditor.

Policie prošetří účetnictví Městského muzea

Na základě nesrovnalostí v účetnictví Městského muzea v Čelákovicích zadalo vedení města
mimořádný audit. Měl prověřit tři oblasti: mzdové účetnictví za roky 2006 až 2010, mzdové limity
a použití mzdových prostředků na provoz a pokles finanční hotovosti na archeologickém účtu v roce
2010.

V závěrečné zprávě auditor upozornil na riziko možného doplatku daňových odvodů v souvislosti
s dříve uzavíranými pracovními dohodami. V ostatních bodech se auditor shodl s již dříve zpracova-
nými audity (např. z roku 2009), které tehdy městu navrhovaly nápravná opatření.

S výsledky měsíc a půl trvajícího auditu se seznámili radní města na dubnovém jednání. Na jejich
základě uložili „místostarostovi Rynešovi a řediteli Městského muzea podat neprodleně podnět
orgánům činným v trestním řízení ve věci podezření z porušování zákonů v mzdové oblasti v Měst-
ském muzeu v Čelákovicích v letech 2006 – 2010“ (citace usnesení RM).

„Chceme nechat nezávisle posoudit celou záležitost. Podat podnět k prošetření bylo jediné možné
řešení situace,” uvedl po jednání Rady starosta města Josef Pátek. -pek-

Začátkem dubna se starostové Čelákovic,
Lysé nad Labem a Milovic (ODS) sešli s pre-
miérem ČR, Petrem Nečasem. Mluvili s ním
hlavně o problémech svých obcí, Josef Pátek
proto otevřel otázku plánované elektrárny RWE
u Čelákovic. Podle vyjádření premiéra vláda
v žádném případě nechystá legislativní změny,
které by umožnily obejít námitky nebo snížily
vliv obyvatel na stavbu podobných projektů.
Dále starostu ujistil, že Česká republika půjde
cestou jaderné energie, ať už v podobě dostav-
by Temelína a Dukovan nebo výstavby nové
jaderné elektrárny.

Na setkání se také řešila otázka uvolnění
městských bytů postavených z dotačních titulů
v obci Milovice. Starostové jednali o jejich
uvolnění z dotačních podmínek tak, aby byly
k volné dispozici městům již za deset let místo
původních dvaceti. -pek-

Na uzavřeném setkání v Milovicích

jednal Pátek s Nečasem o problému

plánované elektrárny, ale i o otázce

městských bytů v Milovicích.

Starosta jednal
s premiérem ČR

Kostelní ulice konečně otevřena
Po rok trvajících peripetiích se podařilo dovést stavbu k úspěšnému konci. Od 22. dubna 

je ulice otevřena veřejnosti.

V pátek 22. dubna se po více než roce podařilo dokončit rekonstrukci ulice Kostelní, zbývá odstra-
nit drobné nedodělky. Nad rámec před rokem sjednané zakázky byla ulice rozšířena o rekonstrukci
křižovatky Kostelní-Husova vč. chodníků, kterou původní projekt vůbec neřešil.

Stavba měla být dokončena už v listopadu loňského roku, jenže ji zkomplikoval neprofesionální pří-
stup stavební firmy. Ta měla hned od počátku nasadit větší kapacity a nečekat, až je k tomu po zimě
donutíme.

Dobu, kdy byla stavba pro nepřízeň počasí přerušena, jsme využili k preventivní kamerové pro-
hlídce všech kanalizačních přípojek, některé už loni vykazovaly poškození. Díky prohlídce jsme při-
šli asi na čtvrtinu poškozených přípojek, které jsme firmu Zepris nechali opravit. Zabránilo se tak roz-
kopání budoucí silnice, protože by bylo jen otázkou času, kdy přípojky přestanou fungovat úplně.

Nyní zbývá dokončit už jen chodník, dopravní značení a přechod přes ulici Husovu. Pro zvýšení
počtu parkovacích míst právě řešíme dopravní režim, tedy dopravu jedním směrem od Husovy ulice
k Sedláčkově ulici. Zvažujeme rovněž zpoplatnění parkovacích stání v části Kostelní ulice přilehlé
k ulici Sedláčkově. Posledním bodem rekonstrukce Kostelní bude oprava sochy sv. Jana Nepo-
muckého, na niž právě probíhá výběrové řízení. Miloš Sekyra, místostarosta

NEVIDITELNÁ ČOVKA
Neví se o ní, nemluví se o ní, ale kdybychom ji neměli,

pocítíme to všichni… Místní čistírna odpadních vod už léta

balancuje na hranici životnosti. Dočká se naší pozornosti?

Aniž bychom si to uvědomovali, denně každý obyvatel Čelákovic „vypro-
dukuje“ v přepočtu zhruba 220 litrů odpadních vod. Vod, které než odtečou
do Labe, musí čistírna odpadních vod (ČOV) přečistit na kvalitativní úroveň
odpovídající české, potažmo evropské legislativě.

Naše ČOV v minulých letech dospěla k hranici své životnosti, a tak bylo
nutné zahájit přípravy na její zásadní rekonstrukci. ČOVka už roky sotva
„stíhá“ čistit množství vody, které do ní přitéká, a tak chtě nechtě muselo
město najít finance na její opravu či spíše znovupostavení. A jak to bylo
v našem městě v minulosti běžné, žádné „rezervy“ na vodní hospodářství

(ostatně jako na nic dalšího strategicky důležitého, např. kotelny) vytváře-
ny nebyly, zůstaly jedinou možností dotace.

Z prostředků Státního fondu životního prostředí získalo město v roce
2009 bezmála 29 mil. Kč. Dalších téměř 21,5 mil. Kč musí do opravy čis-
tírny vložit samo. Po nemalých a zdlouhavých peripetiích ohledně provo-
zovatelské smlouvy, vyvolaných především poskytovatelem dotace, je
rekonstrukce ČOV konečně před zahájením s vybranou realizační firmou.
Zároveň se s jejím provozovatelem VaK Mladá Boleslav bude řešit svoz
odpadních vod tak, aby napříště pocházely jen z katastrálního území
Čelákovic.

Přestože náklady na tuto životně důležitou stavbu jsou pro obecní kasu
značné a nikdo z nás si „nové“ ČOV na první pohled ani nevšimne, ze stra-
tegického hlediska jde pro Čelákovice o krok nutný, a město si tak může
konečně oddychnout.

Marek Skalický, radní města pro životní prostředí a vodohospodářství

(1) (2)

Josef Pátek, Jiří Havelka a Lukáš Pilc na setkání 
s premiérem v Milovicích.

ČOV čistí vodu dvoustupňově: aerobně (1) a anaerobně. Po odkalení se zachytí poslední nečistoty (2) a do Labe už teče čistá voda.
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Starosta Čelákovic má k dispozici služeb-

ní auto. Jak je ošetřeno jeho využívání?

Josef Pátek: „Velmi jednoduchým a naprosto
běžným způsobem, smlouvou o poskytnutí auta
pro služební a soukromé účely. Taková smlouva
vznikla na můj popud letos v lednu, a to i přes-
to, že služební auto má starosta Čelákovic
k dispozici už od roku 2009 a starostové přede
mnou ho také využívali.“

Co smlouva ošetřuje?

Josef Pátek: „Smlouvu připravila právnička
města po poradě s krajských úřadem a nezávis-
lou právní kanceláří, protože jsem trval na tom,
aby používání služebního vozidla bylo maximálně
transparentní. Smlouvu schválila Rada města 
20. ledna svým usnesením, které říká, že RM
souhlasí s použitím služebního vozu Škoda
Octavia i pro soukromé účely pro starostu města
po dobu jeho výkonu funkce s tím, že spojené ná-
klady bude hradit městu formou srážky ze mzdy.

Podle článku 3 této smlouvy jsem povinován
vést řádnou evidenci služebních a soukromých
kilometrů, které musím měsíčně vyúčtovat.
Smlouva také řádně řeší mé daňové povinnosti
při užívání vozidla, tj. zvýšení základu daně
z příjmu o 1 % z pořizovací ceny vozidla
měsíčně. Tato smlouva je uzavřena na dobu
určitou pouze po dobu výkonu funkce.“

Jakým způsobem se vyúčtování provádí?

Josef Pátek: „Používá se naprosto standard-
ní vzorec, který zná každý, kdo služební auto
používá: průměrná spotřeba dle velkého tech-
nického průkazu krát aktuální ceny pohonné
hmoty. Většinu mých cest ale tvoří ty služební.
Držím se toho, že Čelákovice nesmí zůstat uza-
vřené vůči okolí, tak se účastním mnoha růz-
ných schůzek s okolními starosty, na Kraji nebo
na půdě Poslanecké sněmovny a Senátu.“

Existuje i nějaká forma kontroly, někdo,

kdo by posoudil, jestli všechna nařízení

smlouvy dodržujete?

Josef Pátek: „První, kdo kontroloval řádné
vyúčtování soukromých jízd, byly finanční
a kontrolní výbor Zastupitelstva města, složený
z občanů nominovaných různými politickými
subjekty. Podkladem jim byly mé výplatní pásky,
na kterých jsou uvedeny přesné částky stržené
v jednotlivých měsících z platu, a kniha jízd slu-
žebního vozu. V zápisech z jednání kontrolního

Na četné podněty občanů ohledně využívání služebního auta starostou města

jsme požádali Josefa Pátka o rozhovor.

Starosta předložil vyúčtování soukromých jízd
Účtování soukromých jízd starosty po letech transparentní?

a finančního výboru se dočtete (na webových
stránkách města), že mnou předložené podkla-
dy vyvracejí všechna nařčení a že výbory
neshledaly žádné pochybení. Aby bylo vyhově-
no všem formálním postupům, pověřilo Zastupi-
telstvo města kontrolní výbor kontrolou užívání
vozidla v období prosinec 2010 až duben 2011,
což jsem samozřejmě podpořil. Řádně si totiž
účtuji i cesty z domova na Městský úřad jako
cesty soukromé, dokonce jsem si všechny sou-
kromé cesty účtoval od prvního dne na úřadě,
tedy ještě před tím, než smlouva o užívání vozu
vznikla. Považuji to za jediné morálně správné
řešení. Také jsem si zaplatil polovinu ceny dál-
niční známky. Ukažte mi druhého starostu nebo
ředitele firmy velikosti našeho úřadu, který takto
detailně účtuje soukromé využívání služebního
vozu.

Víte, když vidím rozhádanou politickou scénu
v ČR, tak mě velmi mrzí, že ani v našem městě
to není jiné. Bohužel se nedohadujeme nad 
věcnými tématy, ale nad tím jak někoho napad-
nout a vzbudit v lidech pocity závisti a dojem
zneužívání.“

„První smlouva o využívání služebního auta starostou
v Čelákovicích vznikla na můj popud v lednu tohoto
roku. Přitom služební auto měli k dispozici i moji před-
chůdci,“ říká ke spekulacím Josef Pátek, starosta města.

OTÁZKA MĚSÍCEVYUŽILI BYSTE VÝLETNÍ LODNÍ DOPRAVU NA LABI?
Čelákovice se mohou zapojit do projektu výletní lodní dopravy na řece Labi.Turisté i místní občané

by v první fázi mohli plout po řece od Brandýsa přes Lysou na Labem až do Nymburka. Trasa by se
měla do budoucna ještě dále rozšiřovat. V tuto chvíli máme možnost se k projektu připojit a vybu-
dovat nástupní molo i u Čelákovic. Odpovědi na otázku „Využili byste výletní lodní dopravu na Labi?“
pište na adresu anketa@celakovice.cz Městského úřadu nebo hlasujte na webu města.

VÝSLEDKY DUBNOVÉ ANKETY: Kam s koši na psí hromádky?

Sídliště Rumunská 31,10 % (79 hlasů), sídliště Na Stráni 30,31 % (77 hlasů),
sídliště Stankovského 16,54 % (42 hlasů), koše nejsou potřeba 13,78 % (35 hlasů),
V Prokopě 8,27 % (21 hlasů).
Hlasování se zúčastnilo 254 občanů, za Vaše hlasy děkujeme! Výsledky ankety budou předloženy
jako podklad Radě města, která rozhodne o umístění prvních košů a sáčků na psí hromádky.

O čem jednali radní města
Rada města v dubnu zasedala čtyřikrát,

z toho dvakrát na mimořádném jednání.
20. dubna se uskutečnila první z výjezdních rad,
tentokrát se radní města sešli v síni Jana Zacha
v Městském muzeu.

• RM schválila vyjádření k rozkladu společ-
nosti EČS – Elektrárna Čechy-Střed, a. s.,
Praha 10, podanému v řízení o zrušení části
regionální dráhy Čelákovice – Mochov s návr-
hem na zamítnutí rozkladu.

• RM vzala na vědomí neschválení žádosti
města o nadační příspěvek z Nadace ČEZ na
zřízení dětského hřiště v Sedlčánkách a po-
věřila místostarostu Sekyru, aby zajistil pokra-
čování přípravných prací spojených s realizací
dětského hřiště.

• RM schválila ocenění rozšíření stavby
„Rekonstrukce ulice Kostelní“ o provedení
rekonstrukce křižovatky ulice Kostelní s ulicí
Husovou a provedení těchto prací v rámci uve-
dené stavby dle soupisu prací předloženého
firmou Firesta, a. s., Brno, v celkové ceně 258
488,83 Kč bez DPH.

• Po projednání ve stavební komisi nemá námi-

tek k dokumentaci k ohlášení stavby „Rekon-
strukce haly č. 9 ve výrobním areálu FV-Plast
v Čelákovicích“.

• RM schválila finanční příspěvek Výtvarné
dílně Labyrint, s. r. o., Čelákovice, na podporu
tradiční akce čelákovické Pojaření v roce 2011
ve výši 5 000 Kč.

• RM schválila finanční podporu studentského
filmu M. M. s pracovním názvem Barrandov Kill,
natáčeného v Čelákovicích, ve výši 1 000 Kč.

• RM schválila znění dopisu komisařům EU.
• RM schválila záměr na zpracování Proti-

korupčního auditu.
• Na základě doporučení výběrové hodnotící

komise RM schválila jako pro město nej-
výhodnější nabídku společnosti DV Consult,
s. r. o., Praha 9, na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu „Organizátor výběrových
řízení pro město Čelákovice“ v maximální
ceně 1 610 000 Kč bez DPH.

• Po projednání ve stavební komisi bere na

vědomí záměr SVÚM, a. s., na nový areál
Státního výzkumného ústavu materiálů, a. s. –
u bývalé vrátnice TOS. Stanovisko k doku-
mentaci pro stavební povolení bude vydáno (v
souladu s vyjádřením města č. 02/2011 ze dne
24. 1. 2011) po uzavření smlouvy o spolufi-
nancování opravy příjezdové komunikace
v ulici Tovární a o spolufinancování odvodnění
celého území průmyslového areálu TOS for-
mou dešťové kanalizace (v případě její reali-
zace).

• Po projednání v komisi pro rozvoj města
a zavedení MA21 RM schválila vyjádření
města č. 05/2011 k EIA optimalizace železnič-
ní trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany.

• RM ukládá místostarostovi Rynešovi a ředite-
li Městského muzea Eisnerovi podat neprod-
leně podnět orgánům činným v trestním řízení
ve věci podezření z porušování zákonů
v mzdové oblasti v Městském muzeu
v Čelákovicích v letech 2006-2010.

• RM schvaluje příspěvek SK UNION ve výši 
15 000 Kč na pořádání 9. ročníku fotbalového
turnaje „O pohár starosty města“ a příspěvek
ve výši 20 000 Kč na uspořádání oslav 90 let
čelákovického fotbalu.

Úplné zápisy a usnesení z Rady města jsou při-
praveny k nahlédnutí každému zájemci v sekre-
tariátu Městského úřadu a také na interneto-
vých stránkách města. -pek-
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V březnu proběhlo v Čelákovicích velké dotazníkové šetření zaměřené na oby-

vatele města. Jeho výsledky slouží jako jeden z hlavních podkladů při tvorbě Stra-

tegického plánu rozvoje města „ČELÁKOVICE 2030“. Z výsledků dotazníků vyply-

nulo mnoho zajímavého, pozornost si ale zaslouží i statistika. Čelákovičtí občané

totiž překonali všechna očekávání organizátorů projektu. Nejen že dotazníky ode-

vzdalo přes 16 % domácností (obvyklých je cca 5 %), většinu z nich navíc vyplni-

li mladí, ekonomicky aktivní občané. Jev široko daleko nevídaný. Většina obyvatel

vítá možnost zapojit se do řízení města, navíc požadují otevřenou a transparent-

ní radnici. Oproti posledním letům to vypadá, že lidem není lhostejné, co se

v jejich městě děje a pokud dostanou prostor, jsou ochotni se zapojit, být aktivní

a pomoci. Pro nové vedení je to jasný signál, že musí pokračovat v tom, co už

začalo. Volbami práce s občany nekončí, naopak, vše teprve začíná.

Jak vidí občané své město?
Přečtěte si výsledky dotazníkového šetření.

Jak to vidí sousedé?
Potěšil nás zájem o dotazníkové šetření mezi

obyvateli Čelákovic. Téměř každá pátá domác-
nost se zapojila a její členové se podělili o své
názory a připomínky k životu ve městě. Podaři-
lo se shromáždit 836 správně vyplněných
dotazníků. Rovněž pozitivním signálem je, že se
často zapojili mladí obyvatelé města. Čtvrtinu
respondentů představují lidé ve věku do 35 let
a další čtvrtinu lidé ve věku 36 – 45 let. Domi-
nantní podíl respondentů můžeme považovat za
starousedlíky (v Čelákovicích žijí již déle než 15
let). Situaci ve městě velmi dobře znají a mohou
srovnávat, jak se situ-
ace ve městě v průbě-
hu let měnila a vyvíje-
la. Z dalšího
představení respon-
dentů vyplývá, že
největší podíl předsta-
vují ekonomicky aktiv-
ní lidé, lidé s úplným
středním či vyšším vzděláním, zástupci rodin
s dětmi nebo rodin, kde již děti žijí samostatně.

Vztah občanů k městu
Jako pozitivní stránku města vnímají obyva-

telé nejčastěji polohu Čelákovic, resp. blízkost,
dostupnost Prahy. Město však nabízí další fakto-
ry, které je činí místem pro dobré žití - obyvatelé
oceňují příjemné prostředí a dostupnost přírody,
další si cení klidného bydlení, které jim Čeláko-
vice nabízejí. A naopak jako nejfrekventovanější
nedostatek města se ukázal problém s parko-
váním ve městě. Rovněž zásadním problémem
z pohledu obyvatel je nedostatek pracovních
příležitostí a s tím související nutnost vyjíždění
za prací. V neposlední řadě také obyvatele zne-
pokojuje stav životního prostředí ve městě.

Jsou obyvatelé Čelákovic na své město hrdí?
Myslí si, že se mají čím pochlubit a čím zauj-
mout návštěvníky města? Tři čtvrtiny dotáza-
ných obyvatel jsou přesvědčeny o tom, že je co
ukázat. I když nejčastěji by svou návštěvu vzali
mimo město do okolní přírody – k Labi, do okol-
ních lesů, ke Grádu, na Malvíny nebo na nauč-
nou stezku. Ale i uvnitř města jsou zajímavá
místa, kterými by se pochlubili – Městské muze-
um umístěné ve tvrzi a celá historická část
města kolem muzea, kostela a fary, knihovny
a také radnice.

Život ve městě
Dopravní situace ve městě není optimální.

Nejfrekventovanějším problémem je v součas-
nosti špatná kvalita vozovek (podle dvou třetin

dotázaných obyvatel). Další komplikací je podle
poloviny dotázaných problém s parkováním
(obzvláště v centru) a přibližně dvě pětiny oby-
vatel si stěžují na zatížení města tranzitní
a nákladní dopravou. Je tedy nutno najít opatře-
ní ke zlepšení dopravní situace. Největší podíl
dotázaných (téměř dvě třetiny) je přesvědčen
o nutnosti obchvatu, který by městu ulevil od
zatížení dopravou. Více než polovina dotáza-
ných by uvítala lepší péči o vozovky a jejich
údržbu. O něco málo více než polovina dotáza-
ných cítí potřebu nové lávky přes Labe. Lidé
také postrádají provázanou síť cyklostezek po

městě, která by umožnila bezpečný pohyb po
Čelákovicích na kolech.

Mezi obyvateli Čelákovic převládá nespoko-
jenost se stavem, resp. s péčí o veřejná pro-
stranství (šest respondentů z deseti není spoko-
jeno). Dotázaní si uvědomují, že nedobrý stav
veřejných prostranství je velmi často důsledkem
chování obyvatel města. Proto i navrhovaná
opatření, která by vedla ke zlepšení jejich stavu,
míří na obyvatele města. Téměř dvě třetiny
dotázaných si myslí, že větší pořádek by měl být
udržován prostřednictvím aktivnější činnosti
Městské policie - ta by se měla více zaměřit na
vandaly a jejich pokutování. Shodně polovina
dotázaných je přesvědčena, že větší pořádek
by byl udržen, pokud by bylo v ulicích města
více košů na odpadky a sáčky a koše na psí
exkrementy. Ale i město by se mělo lépe starat
o veřejná prostranství – téměř polovina respon-
dentů by ocenila lepší péči a úklid chodníků
(celoročně).

Vzhledem k tomu, že čtvrtina dotázaných
občanů vidí jako negativum města špatný stav
životního prostředí v Čelákovicích, zajímaly nás
konkrétní hrozby. Jako největší hrozbu pro život-
ní prostředí vnímají dotázaní obyvatelé plánova-
nou stavbu paroplynové elektrárny – obávají se
jí dvě třetiny obyvatel.

Co se týče nabídky možností trávení volného
času, nejsou obyvatelé města úplně spokojení.
Polovina dotázaných obyvatel by uvítala, kdyby
ve městě fungovalo kino, téměř třetina projevila
zájem o možnosti dalšího vzdělávání – nej-
různější kurzy, univerzitu 3. věku apod., čtvrtina
postrádá divadelní představení. Pro vyplnění

volného času sportem a rekreací lidé postrádají
dostupné letní koupání (polovina respondentů),
téměř dva z pěti dotázaných dychtí po cyklo-
stezkách, čtvrtina by ocenila dětská hřiště
a další čtvrtina má zájem o provoz krytého
bazénu i v letních měsících.

Ke kvalitě života ve městě patří i nabídka
zdravotních a sociálních služeb a služby podpo-
rující funkční život rodiny s dětmi. Jednoznačně
nejpostrádanější zdravotní službou je pohoto-
vost – chybí téměř dvěma dotázaným ze tří.
Šest dotázaných rodičů z deseti trápí nedosta-
tek míst v mateřských školách; dva z pěti jsou
znepokojeni dopravní bezpečností; čtvrtina rodi-
čů je omezena bariérovostí města; pětina
postrádá hromadnou dopravu do škol.

V případě hodnocení bezpečnosti ve městě
se dotázaní obyvatelé rozdělili na dvě poloviny
– jedna se ve městě cítí bezpečně a druhá niko-
liv. Polovina z těch, kteří se ve městě necítí bez-
pečně, dokonce uvedla konkrétní místo, které je
dle jejich názoru a zkušeností nebezpečné.
Nejčastěji mají lidé obavy z parků, ať již z ně-
kterých konkrétních, nebo míněno obecně 
z parků ve městě, a to po setmění a v souvis-
losti s přítomností uživatelů drog. S tím také
souvisí obavy téměř 90 % obyvatel z negativ-
ního vlivu drog a jejich užívání na děti a mládež
– tento problém vnímají lidé jako dosti palčivý.

Další rozvoj města
V rámci práce strategického týmu vzniklo

několik návrhů možných vizí dalšího rozvoje
města. Mezi navrženými vizemi převládají dvě –

město pro klidné
a příjemné bydlení –
tato vize se líbí třem
respondentům ze
čtyř, a město zeleně
a čistého životního
prostředí – to by
v budoucnu uvítali
dva respondenti ze

tří. Vizi města pracovních příležitostí a šancí pro
malé a střední podnikatele podpořila polovina
dotázaných. Kromě zaměření se na oblasti: čis-
tota a životní prostředí, zaměstnanost, zdravot-
nictví a sociální služby, sport a rekreace je pro
další rozvoj města důležitá práce radnice – ta by
měla mít jasnou vizi a soustředit se na naplnění
svých cílů, pracovat průhledně a bez zapojení
korupce a nezadlužovat město. Rozhodně by
radnice neměla opomíjet komunikaci s občany
města. Volbami to pro většinu obyvatel města
nekončí, jsou přesvědčeni, že by měli být přiz-
váni k plánování zásadních rozhodnutí a změn
ve městě a radnice by si měla vyslechnout jejich
názor.

Petra Kolenská,

koordinátorka projektu „Čelákovice 2030“

„Mezi navrženými vizemi města zvítězily dvě. Město pro klidné 

a příjemné bydlení preferují tři respondenti ze čtyř, město zeleně 

a čistého životního prostředí by uvítali dva lidé ze tří. Vizi města 

pracovních příležitostí a šancí pro malé a střední podnikatele 

podpořila polovina dotázaných.“
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Státní policie vloni v Čelákovicích zlikvidovala dvě velké varny pervitinu, od

počátku roku další. Výroba drog se proto podle policistů přesunula do Milovic

a v Čelákovicích zůstali „jen“ jejich distributoři a uživatelé. Začarovaný kruh 

Milovice-Čelákovice-Brandýs nad Labem tak posunul své těžiště. Jak ho chce

policie zničit úplně a podaří se jí zpřetrhat vazby, které existují pěknou řádku let?

Na to jsme se zeptali „toxi týmu“ místního obvodního oddělení státní policie

a detašovaného pracoviště kriminální policie.

Policie vyhlásila narkomanům v Čelákovicích válku

V malé kanceláři téměř na konci chodby úřa-
dují dva policisté, kteří se v Čelákovicích
zabývají výhradně drogami. Kromě hromady
spisů vyšetřovaných případů nás při vstupu do
místnosti zarazily dva obrovské pytle a jedna
papírová bedna. Na bednu sahají policisté jen
v rukavicích, při ote-
vření pytlů se míst-
ností rozlyne omamná
vůně. „To je čerstvě
zabavená marihuana
a menší přenosná
varna,“ vysvětluje
Jaroslav Drahokoupil
a ukazuje obsah bedny. Uvnitř jsou poskládány
nevábné skleněné baňky jako ze sady Malého
chemika, moc náročně to nevypadá. „Uvařit per-
vitin není tak těžké, záleží hlavně na dodržování
přesných teplot,“ doplňuje svého kolegu Petr
Kejmar. S drogami je to prý jako s jídlem, někdo
zvládá kachnu na pomerančích, jiný připálí
i brambory. Když někdo špatně uvaří pervitin,
jeho zákazníci si stěžují na různé zdravotní pro-
blémy a přejdou ke konkurenci.

První vyhrané bitvy
„V minulém roce jsme se zaměřili hlavně na

varny,“ vysvětluje Jaroslav Drahokoupil, „podaři-
lo se je zlikvidovat, a tak se letos soustředíme
na distributory. Hodně nám v našem úsilí
pomáhá Městská police, kterou město začalo
podporovat. Účinek represí se tak značně
zvýší.“ Vymýtit drogy ze světa nelze, jediná
šance pro město je podle něj úplně zpřetrhat síť
kontaktů. Zničit varny a pozatýkat distributory.
Na to druhé se místní „toxi tým“ zaměří právě
letos. A poslouží jim jakýkoliv prostředek k zne-
příjemnění života narkomanů. „Zamezujeme
jejich volnému pohybu na veřejných místech,
kontrolujeme je, legitimujeme nebo u nich jen
tak stojíme. Nakonec je to vždy přestane bavit
a odejdou,“ vysvětluje Petr Kejmar.

Negativem Čelákovic je podle policie blízkost
Prahy. Jsou součástí venkova, který tvoří ano-
nymní prstenec okolo anonymní Prahy. Narko-
mani jsou ve dne v Praze, v noci přejíždějí do
okolí. Právě dobré dopravní spojení a rozšiřo-
vání satelitních měst pro ně představují ideální
podmínky. „Čelákovice z pozic lídra drogových
měst dávno ustoupily, mnohem větší problém
mají v Brandýse a Milovicích,“ říká Jaroslav
Drahokoupil, člen místního „toxi týmu“.

Policii se daří řešit velké množství případů
(viz rámeček dole). Na vyšetřování každého
z nich se podílejí dva policisté. Tzv. operativec
zjišťuje a vyhledává trestnou činnost, zatýká
pachatele a provádí první výslech. Svá zjištění
i s pachatelem předá vyšetřovateli, který 

provede další výslechy, celý případ zpracuje
a předloží státnímu zastupitelství k posouzení.
Státní zástupci pak rozhodují o tom, zda pacha-
tele obviní nebo ne. „Jeden případ se obvykle
řeší dva dny, varny se ale běžně řeší i tři
měsíce. Před zásahem se musí dlouhou dobu
monitorovat, samotný zásah pak vypadá jako
vystřižený z akčního filmu,“ popisuje Petr 
Kejmar. Na otázku, jestli se už někdy zmýlili, 
se vyšetřovatelé usmívají, prý se to každému
policistovi stane jednou za život. Poslední 
takový případ vypadal naprosto jasně, náhlý
zvýšený odběr elektřiny, podivné skupinky 
různých lidí vcházejících a vycházejících z bytu.
A když do něj zásahová jednotka vnikla, nena-
šla nic, prázdný byt, nic než podlahy. „Bydleli
tam cizinci a před nastěhováním zkoušeli, jak
jim funguje elektrické podlahové topení,“
vysvětlili policisté.

Pervitin v Čelákovicích neseženete
Z drogové trestné činnosti v České republice

převažuje pěstování a prodej marihuany a výro-
ba a distribuce pervitinu. Kokain se podle policie
vyskytuje výjimečně.

Zdařilou pěstírnu marihuany je možné najít
i v malém panelákovém bytě. „Rostliny potřebu-
jí světlo a teplo, takže najednou obrovsky naros-
te spotřeba elektřiny, kterou nám okamžitě
nahlásí distributoři elektřiny,“ vysvětluje 
Drahokoupil.

Podle vyšetřovatelů Čelákovice prosluly
hlavně výrobou pervitinu. „Loni jsme ale dost
výrobců pozatýkali, takže samotná výroba zmi-
zela a přesunula se do Milovic, odkud se
Čelákovice zásobují. Máme informace, že dnes
je problém v Čelákovicích pervitin sehnat,“ říká
Kejmar. Kromě Milovic jsou drogy velkým pro-
blémem právě v Brandýse. Policisté zazname-
nali rozmach distribuce drog na tamních ško-
lách, odkud se drogy dostávají i mezi
čelákovickou mládež. „Na školách v Čelákovi-
cích jsme ale problém s drogami kromě jedno-
ho případu prodeje marihuany nezaznamenali,“
doplňuje Drahokoupil.

V roce 2010 vyřešil čelákovický „toxi
tým“ 40 případů drog, z toho 8 přípa-
dů distribuce pervitinu, 7 případů
distribuce marihuany a 2 varny. Jen
za první čtvrtletí 2011 už ale vyřešili
dalších 16 případů. Spolu s krádeže-
mi patří drogové delikty mezi nej-
častěji řešené případy v Čelákovicích.

1 gram pervitinu stojí cca 1000 Kč.
Vystačí přibližně na 20 dávek.

Zákon a prevence

„Nepřísluší mi posuzovat zákon. Pro mě z něj
vyplývá, že pokud chci někoho zatknout za
distribuci drog, musí mít u sebe „větší množství
drogy než malé“, tedy víc než má pro svou
potřebu. A najít tu hranici je těžké, navíc deale-
ři u sebe nikdy nemají víc dávek. Prodají to
málo, co mají, pak si jdou pro další malou záso-
bu a tu znovu prodávají,“ vysvětluje Jaroslav
Drahokoupil. „V České republice existuje neu-
věřitelný paradox, výroba drog je nezákonná,
ale držení drogy samotné, kterou jinak než
nezákonně nevyrobíte, už zákon nepostihuje,“
dodává Petr Kejmar.

Oba policisté se shodují, že nejefektivnější
boj s drogami je prevence. „Největší procento
mladistvých získá svou první zkušenost s dro-
gou okolo 12 let. V patnácti už mají mladí lidé
většinou jasno, do různých závislostí se tolik

nehrnou,“ vysvětlují
vyšetřovatelé. Pre-
vence podle nich
také začíná od ple-
nek. „Děti je prostě
potřeba zaměstnat,
to je ten nejjednoduš-
ší recept,“ říká Petr

Kejmar. „Na požádání děláme ve školách pre-
vence. Ukazovat dětem následky užívání drog
a rizika, která jim s drogou hrozí, vždy zapůso-
bí,“ nabízí na závěr Jaroslav Drahokoupil spo-
lupráci místním školám. -pek-

Vznikla nová komise RMČ –
popřejme jí sílu a chuť k dílu...

Bezpečnostní komise RM je nováčkem mezi
dosavadními komisemi v našem městě. Pro
Čelákovice se ale stala nutností. Čeká ji mnoho
práce při řešení nahromaděných problémů bez-
pečnosti města obecně. Komisi tvoří bývalí
i aktivně činní policisté a další odborníci, avšak
všichni jsou především občany našeho města.
Chtějí pro „své“ Čelákovice něco záslužného udě-
lat a zároveň cítí, že je třeba v otázkách bezpeč-
nosti nastolit jasnou koncepci s viditelnými cíli.
Proto si také jako jednu z prvních a hlavních prio-
rit stanovili otázku drogové problematiky.

Komise se bude podílet na vytvoření jasné
a účelné koncepce v oblasti protidrogové politi-
ky. Na jejím základě a aktuálním vývoji
v Čelákovicích bude navrhovat Radě města
Čelákovic možná opatření včetně integrace
nových technologií kamerového systému na
vytipovaných místech.

Komise chce iniciovat vybudování anonym-
ních schránek ve městě pro podněty ze strany
občanů týkající se bezpečnosti. Bude také pro-
sazovat řešení otázek týkajících se činnosti
Městské policie. Bude vyvíjet tlak vedoucí k širší
informovanosti a spolupráci s občany města 
v otázkách bezpečnosti a ostatních sociálně-
patologických jevů. Budeme podporovat zefek-
tivnění spolupráce mezi Policií ČR a Městskou
policií. Chceme vyhledávat cesty k širšímu
zapojení neziskového sektoru v oblasti preven-
ce veškeré kriminality na místní úrovni. Chceme
iniciovat i novelizaci městských vyhlášek, jejichž
obsah shledáme přežitým či neúčelným.

Otázek týkajících se bezpečnosti v Čelákovi-
cích je velmi mnoho a bylo by zde možné o nich
sáhodlouze hovořit. V této chvíli bych vás však
chtěl jako občany Čelákovic požádat o jediné,
popřejme bezpečnostní komisi sílu a podpořme
ji alespoň v začátku její činnosti.
Tomáš Janák, předseda bezpečnostní komise

„Čelákovice z pozic lídra drogových měst dávno ustoupily,

mnohem větší problém mají v Brandýse a Milovicích,“ říká Jaroslav

Drahokoupil, člen místního „toxi týmu“.
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Úřad jako tajemný hrad v Karpatech aneb jak známe úředníky… V tomto čísle

odkrýváme odbor životního prostředí a jeho práci. Málokdo z nás asi ví, že se

Čelákovice pravidelně umísťují na prvních příčkách v soutěži třídění odpadů nebo

že máme vlastní linku na třídění plastů. Odbor životního prostředí v Čelákovicích

pracuje na plné obrátky, zvládá získávat dotace z Česka i EU, vymýšlet nové pro-

jekty pro občany i hřiště pro jejich děti.

Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí,

nová radnice, 1. patro

Zuzana Mutínská, vedoucí, dveře č. 2, 
tel.: 326 929 129, 
e-mail: zuzana.mutinska@celakovice.cz
odpady, ovzduší, projekty a údržba zeleně 
a dětská hriště

Jaroslava Čechurová, dveře č. 1, 
tel.: 326 929 127, 
e-mail: jaroslava.cechurova@celakovice.cz
kácení stromů, památné stromy

Milada Rašinová, dveře č. 1, 
tel. 326 929 128, 
e-mail: milada.rasinova@celakovice.cz
zemědělský půdní fond, veterinární záležitosti

Čelákovice v roce 2010 ušetřily*:

3 619 litrů ropy

920 165 litrů vody

8 261 tun primárních surovin

o 49 tun CO2 snížily emise skleníkových plynů

o 186 tun snížily produkci nebezpečných odpadů

*odevzdáním 786 televizí a 442 monitorů

Odbor životního prostředí je jedním z těch
odborů našeho „dvojkového“ úřadu, kde se
míchá samospráva se státní správou. Část nápl-
ně odboru tak spadá do výkonu státní správy
a je městské samosprávě nadřazena. Sem patří
například kácení stromů nebo správa a ochrana
zemědělského půdního fondu.

Na odboru pracují dvě úřednice v čele
s vedoucí Zuzanou Mutínskou. Ta má na starost
odpady, ovzduší, projekty zeleně a dětských
hřišť a také údržbu zeleně. Zbylé dvě úřednice
mají na starost právě výkon státní správy.

Jaroslava Čechurová spravuje agendu káce-
ní stromů a Milada Rašinová zemědělský půdní
fond. „S půdou se zachází podle zvláštních
předpisů. Když ji chcete z důvodu např. stavby
z fondu vyjmout, musí to být v souladu s územ-
ním plánem a musí souhlasit náš, ale i nadřa-
zený úřad, tedy Bran-
dýs,“ vysvětluje paní
Rašínová. „Na zákla-
dě stížností občanů
řešíme také zapleve-
lené parcely, jejichž
majitele musíme upo-
mínat, aby své parce-
ly čas od času pose-
kali,“ usmívá se úřednice. Vedle půdy má na
starost i veterinární záležitosti, ve kterých spo-
lupracuje s Krajskou veterinární správou, hygie-
nickou stanicí a útulkem pro psy v Lysé nad
Labem. Zároveň vede agendu odchycených
psů. „Dokonce máme přehled i o trvalých stano-
vištích včelstev,“ doplňuje Jaroslava Čechurová.

Mafiáni s pilou

Čelákovice mají ze zákona povinnost chránit
přírodu a krajinu. I zde má OŽP na starost výkon
státní správy. Hlavní pracovní náplní Jaroslavy
Čechurové jsou správní řízení týkající se dřevin
a památných stromů. „Pokud má dřevina ve
výšce 130 cm nad zemí obvod kmene nad 80
cm, musí o jejím případném pokácení rozhod-
nout orgán ochrany přírody. Zákon přitom
nerozlišuje, o jaký druh dřeviny se jedná.
V případě podání žádosti o kácení dřeviny na
městském pozemku je město ve stejné roli jako
občan. Kácení povolujeme zpravidla mimo
vegetační období, tedy od 1. října do 31. břez-
na,“ vysvětluje paní Čechurová. Za pokácené
stromy naše město pravidelně vysazuje nové,
pravidlem je vysázet o 100 % více než se
pokácí. „Jenom loni to bylo okolo 200 stromů,“
říká Zuzana Mutínská a dodává: „Říkají nám

malé zdroje s výkonem do 0,2 MW. To jsou
domácí kotle a kamna, popř. otevřená ohniště,“
říká vedoucí OŽP. V Čelákovicích je zakázané
pálit listí a jakýkoliv jiný materiál (PET lahve,
lakované dřevo), ze kterého se do vzduchu

mohou uvolňovat
nebezpečné látky.
Přesto to mnoho
občanů nedodržuje.
„Proto kdokoliv, kdo
zjistí, že se někde
pálí nevhodný mate-
riál, ať nás nepro-
dleně informuje.

Městská policie může udělit bezohlednému
občanovi pokutu,“ informují občany pracovnice
odboru.

Místní výrobní podniky patří do kategorie
středních až zvláště velkých zdrojů znečištění.
Kompetence k jejich kontrole, popř. pokutování,
tak mají vyšší úřady, Krajský úřad nebo Česká
inspekce životního prostředí. Vzhledem k nim je
město ve stejné pozici jako běžný občan.
Stížnosti občanů i města např. na prašnost nebo
zápach se předávají jim. „Zápach bohužel není
měřitelný. V okolí areálu TOS jsme si nechali
měřit polétavý prach a spad Státním zdravotním
ústavem v Praze a všechny výsledky skončily
v limitech. Zdrojů znečištění je v Čelákovicích
více, je ale třeba si uvědomit, že nejedou na
plný výkon. Přesto provádíme kontrolní měření,
další proběhne letos na podzim,“ dodává Zuza-
na Mutínská.

-pek-

Z „dílny“ odboru životního prostředí pochází dětská 
hřiště, nové parky i akce na oslavu „Dne Země“.

vrahové stromů nebo mafiáni s pilou, dokonce
na nás skládají písničky do rádia. Jenže se stro-
my je to jako s lidmi, nejsou tu na věky.“

Péče o stromy ale zahrnuje i ty památné, kte-
rých je jen v Čelákovicích šest, v okolních
obcích přes dvacet. „Nově je to jinan dvoula-
ločný v areálu Kamenky, dále lípa u děkanské-
ho kostela, lípa u zvoničky v Záluží a dva javory
a lípa u ČSOB, které stály již uprostřed původní
hostinské zahrady hotelu Filip. Na péči o ně
dostáváme i dotace,“ vysvětluje Jaroslava
Čechurová.

Projekty zeleně, parků a hřišť stejně jako
osvětové akce má na starost vedoucí odboru.
„Na údržbu nebo výsadbu zeleně se nám daří
získávat různé dotace. Během dubna jsme
z nich například dokončili úpravy parku u kni-
hovny, další úpravy čeká park U Hájku v Jiřině

a v létě se bude upravovat dětské hřiště a okol-
ní zeleň v Sedlčánkách,“ vyjmenovává Zuzana
Mutínská.

Odpady – vývěsní štít města

Říká se, že kvalitu restaurace poznáte podle
úrovně a čistoty toalet. V případě měst by
podobnou roli mohl hrát odpad. Stačí si vzpo-
menout na Neapol a roky trvající spor místních
mafiánů s radnicí o nelegální skládky. Obyvatelé
Neapole a turisti topící se v moři odpadků se
rázem ocitli na druhé koleji.

Povinnost zajišťovat svoz a nakládání
s komunálními odpady má každé město ze
zákona. Zároveň se musí starat o systém jeho
sběru a tříděných opadů. „V Čelákovicích jsou
to ony barevné kontejnery, po městě rozmístěné
ve více než sedmdesáti „hnízdech“. Nově
máme i červené kontejnery na drobný elektro-
odpad,“ chlubí se vedoucí odboru. Protože
Čelákovice mají vlastní linku na třídění plastů,
zajišťují jejich svoz místní technické služby, sklo
a papír sváží TS Nymburk. Všechen ostatní
odpad patří na sběrný dvůr. „V tom jsme prů-
kopníci, máme tu jeden z historicky prvních
sběrných dvorů v celé ČR,“ dodala Mutínská.
Také je o něj zájem, Česká inspekce životního
prostředí si náš sběrný dvůr nedávno vybrala
pro natáčení instruktážního a dokumentárního
filmu o odpadech a sběrných dvorech. „S třídě-
ním jsme na tom obecně dobře. V rámci Stře-
dočeského kraje se ve třídění umisťujeme vždy
na předních příčkách. Kraj nám za to již něko-
likrát přidělil desítku nových kontejnerů,“
doplňuje vedoucí odboru.

Ovzduší kontroluje inspekce 

Z hlediska ovzduší a jeho kvality má odbor
velmi málo pravomocí. „Můžeme kontrolovat jen

„Říkají nám vrahové stromů nebo mafiáni s pilou, dokonce 

na nás skládají písničky do rádia. Jenže se stromy je to jako 

s lidmi, nejsou tu na věky. Za každý pokácený strom ale vysazu-

jeme minimálně jeden nový,“ říká Zuzana Mutínská, vedoucí 

odboru životního  prostředí.



PPřřiivvíí ttáánnii   ddoo  žžiivvoottaa  bbyyll ii   tt ii ttoo  nnoovvíí

oobbččáánnccii   mměěssttaa  ČČeelláákkoovviicc::

vv  ssoobboottuu  1166..  dduubbnnaa  22001111

Julie Javorská, Nela Krojidlová,

Matěj a Patrik Linkovi,

Eliška Vrbová, Petr Pátek, Eliška Rašková, Kristýna Flegrová,

Anna Bodláková, Vojtěch Weissgráb, Simona Vitoušková,

Jan Musil, Marek Pochobradský, Kristina Jakubcová,

Eliška Blümlová a Lara Vaněčková.
Foto: JJoosseeff  KKyynnccll    
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Z OSLAV DNE ZEMĚ
5. jubilejní ročník netradičně

Ve středu 13. dubna se ve školkách v Čelákovicích děly věci. Po zemi
létaly odpadky a ve vzduchu bylo cítit napětí, co se bude dít. A taky že se
dělo, připravili jsme ve spolupráci s Výtvarnou dílnou Labyrint a odborem
životního prostředí MěÚ pro děti ze všech tří čelákovických mateřských
škol krátkou ekologickou přednášku.

Dětem jsme nejprve vysvětlili několik základních termínů a pak jsme se
již pustili do praktické ukázky takového třídění odpadu. Na zem jsme vysy-
pali hromadu domácích odpadků a děti nám ukázaly, jak je správně třídit.
Pokud vás teď doma vaše nejmilejší kontrolují, kam co házíte, a tvrdí vám,
že nutně doma potřebují minimálně tři koše, vězte, že naše krátká před-
náška byla smysluplná, a pomozte jim správně třídit, protože ve školkách
to už dělají a byla by škoda, kdyby doma nemohly.

Druhý den proběhla soutěž výtvarných prací, kde děti z našich mateřs-
kých škol soutěžily o to, kdo vytvoří hezčí výtvarné dílo z recyklovaného
odpadu. Zde musíme pochválit nejen vaše děti, ale i paní učitelky, které
pomáhaly vytvořit vskutku jedinečná umělecká díla. Z té krásy a nápadi-
tosti nebylo možné určit žádné pořadí, proto jsme se rozhodli, že odměnu
v podobě nádob na třídění odpadu dostanou všechny třídy, které se do
soutěže zapojily.

Při vyhlašování výsledků soutěže Na Statku v Rybářské ulici nám dopo-
ledne zpestřilo vystoupení Městské policie, která dětem ukázala, jak se
odchytává toulavá zvěř a co se se všemi, převážně pejsky, děje po jejich
odchytu. Děti nás opět přesvědčily, jak hodně je starost o přírodu a zvířát-
ka zajímá), a přinesly s sebou plné tašky psích dobrot, které poputují do
psího útulku v Lysé n. Labem.

Organizátoři akce: odbor životního prostředí MěÚ

Výtvarná dílna Labyrint  

Strana zelených Čelákovice
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ZUŠ Jana Zacha
Vašátkova 434

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

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

Velký úspěch v dopravní soutěži
Ve čtvrtek 14. 4. se na hřišti u Gymnázia kona-

la každoroční dopravní soutěž. Z celého okresu
dorazilo do Čelákovic 13 škol a v této velké kon-
kurenci se naši nejmladší studenti neztratili
a obsadili celkově 3. místo. Předvedli, že kolo je
pravidelnou součástí jejich života, své dovednosti
dokázali v jízdě podle pravidel a v jízdě zručnosti,
velmi dobré znalosti předvedli v testových otáz-
kách ze zdravovědy a z pravidel silničního provo-
zu. Ještě jednou gratulujeme Aničce Kratoch-
vílové, Tereze Švarcové, Kubovi Studničkovi
a Honzovi Drškovi z primy! Daniela Švejdová

„Život není věčný, takže se věci
nemají moc odkládat“

Dne 13. dubna ochotně přijal naše pozvání
písničkář, publicista, dokumentarista, scénáris-
ta, spisovatel a moderátor Jan Burian. Nejen
hrál a zpíval své písničky, ale vyprávěl o svém
otci a o generaci předválečného avantgardního
divadla, o svém prastrýci, operním pěvci Karlu
Burianovi, a o životě vůbec.
Studenti se ptali:

Musel jste obětovat hodně svých koníčků

a zálib, abyste byl úspěšný?

J. B. „Myslím, že právě naopak. Musel jsem si
najít spoustu nových věcí, o kterých jsem ani
netušil, že mě budou bavit, abych měl pocit, že
něco dělám, neflákám se a nenudím se. Ale co
je to vlastně úspěch? Já považuji za největší
úspěch člověka to, že dělá něco, co ho baví,
uživí se tím a uchová si značnou míru svobody
(nemusí se příliš podřizovat cizím zájmům).“

Jaký máte názor na dnešní mládež?

J. B. „Mládež je vlastně asi ve všech genera-
cích podobná. Když se povede, vzbuzuje nadě-
ji, že bude svět lepší, než byl doposud. Ale slovo
mládež v sobě obsahuje mládí, tj. i určité mladé
myšlení, nezestárnout, nezastavit se ve vývoji,
nebýt se sebou moc spokojený, zkoušet něco
nového, hledat pravdu atd. A tak je mládež
a také ti, kteří zůstávají mladí, i když tělesně
zestárli, asi naše jediná naděje.“

S noblesou dokážete lidi nadzdvihnout ze

židle; kde berete životní sílu a imunitu vůči

„normálnosti davu“? Co byste poradil

podobně „zarytým“ - stát za svým? Jak přežít?

J. B. „Nejsem asi moc imunní, mám taky svoje
propadáky jako každý. Ale možná člověk bere sílu
z toho, že dělá, co ho zajímá, že si uvědomuje, že
život není věčný, takže se věci asi nemají moc
odkládat na jindy… A hodně energie mi dodávají
lidi jako vy, když cítím, že je třeba baví o věcech
diskutovat a přemýšlet. Že v tom člověk není
sám. Nic lepšího vám asi nedokážu nabídnout.
A jak přežít? - Lepší je žít než přežívat. Asi to
nejde vždycky, ale člověk se musí snažit…“

Základní škola
J. A. Komenského 414

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

Rodičům budoucích prvňáčků
První třídní schůzka rodičů budoucích

prvňáčků se bude konat ve čtvrtek 9. června
2011 od 17.00 hodin v budově školy. Další infor-
mace se dozvíte ve vstupní hale budovy nebo
na webových stránkách, kontakty viz výše.

Noc s Andersenem
Letos jsme se již počtvrté zúčastnili akce Noc

s Andersenem. Tentokrát se zapojilo 143 dětí
a 9 vyučujících. Všichni jsme se večer sešli ve
škole, kde jsme společně strávili noc. A nebyla
to noc ledajaká! Začátkem večera se děti střída-
ly v čelákovickém muzeu, kde je čekalo čtení
a povídání o čelákovických upírech, později
večer pak celovečerní hra na motivy pohádek
Václava Čtvrtka. Za splnění všech úkolů na děti
čekal polárkový dort. Hra některé zmohla, jiné
ale ne - ti usnuli až k ránu a někteří nespali
vůbec. Zato ráno jsme měli brzy sbaleno a ukli-
zeno a děti se mohly jít dospat domů. Velký dík
patří panu učiteli Rychetskému za zajímavou
noční hru, všem obětavým vyučujícím, kteří
strávili se svými žáky noc ve škole, a také šesti
deváťákům, kteří připravili stanoviště pro noční
hru a svým učitelům pomohli s organizací.

Alena Špitálská, hlavní organizátor

Březnový čtvrtek mezi notami
Čtvrtek 24. března proběhl ve znamení

hudby. V prvních dvou vyučovacích hodinách
poměřili své hudební pěvecké výkony chlapci
a děvčata 1. i 2. stupně ve školním kole pěvecké
soutěže. Každá třída vyslala své dva zástupce
jako nejlepší „zpěváky“ třídy. Hodnocení proběh-
lo ve třech kategoriích, přičemž zvláštní katego-
rii tvořila Lenka Švestková z 9. B, která již něko-
lik let zaujímá v této soutěži výsadní postavení,
neboť se zpěvem cíleně zabývá, hraje na klavír
a v těchto dnech je již přijata na konzervatoř.

První místa obsadili: v 1. kategorii (1. – 3.
ročník) - Sára Herodesová, 3. B, v 2. kategorii
(4. – 6. ročník) - Michaela Meitnerová, 5. B, a v 3.
kategorii (7. – 9. ročník) - Marie Čápová, 9. B.

Moravská cimbálovka
Po této soutěži zhlédli všichni žáci vystoupe-

ní moravské cimbálové skupiny Réva, která
vždy sklízí velké ovace. Má totiž skvělého mode-
rátora a basistu v jedné osobě, výborného cim-
bálistu, skvělého hráče na saxofon a v nepo-
slední řadě primáše, který ovládá housle.

Pokud byste očekávali písničky jen lidové,
pekelně byste se zmýlili. Réva, když to rozbalí,
předvede stejně úchvatně Mozarta jako Kabáty.
Proto si najde posluchače i mezi žáky naší
školy. Stejné nadšení, jaké projevovali naši žáci,
projevili i hudebníci, když jim na oplátku zaz-
pívala naše Lenka Švestková! Přiznali, že se
ještě v žádné škole nesetkali s takovýmhle zpě-
vem! Lenko, jen tak dál! Vedení školy

Základní škola
Kostelní 457

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

PŘIJÍMÁ NOVÉ ŽÁKY
pro školní rok 2011/2012
Do poloviny května probíhají přijímací zkoušky.
Přihlášky, dotazy a podrobnější informace viz
kontakty výše.

Nepřehlédnutelné úspěchy
Jako každý rok se naši žáci zúčastnili soutěží

ZUŠ vyhlášených MŠMT. Cesta do krajského
kola byla dlouhá. Znamenala projít sítem škol-
ních a okresních kol ve velké konkurenci několi-
ka set soutěžících, jejichž úroveň se každým
rokem neustále zvyšuje. Letošní hudební sou-
těžní sezona byla pro naše žáky obzvláště příz-
nivá. Do krajského kola v jednotlivých nástrojo-
vých soutěžích postoupilo celkem 17 žáků
a žádný z nich neodešel bez významného
ocenění.

Vítězi se stali: František Šturma (akordeon),
Josef Vacek (kytara), Šárka Jarošová, Gabriela
Tučková, Klára Hausteinová, Roman Radikov-
ský (kytarové kvarteto), Robert Latýn, Lenka
Vrbová, Klára Předotová, Robin Böhm - abso-
lutní vítěz s nejvyšším počtem bodů (klavír).

V celostátním kole ve hře na klavír, které
proběhlo v Praze, měli žáci možnost si zahrát
na mistrovský nástroj – křídlo firmy FAZIOLI,
a ani zde nebyli bez umístění. Robert Latýn
a Robin Böhm získali 2. místo a Lenka Vrbová
čestné uznání.

Tyto výsledky svědčí o vytrvalé a obětavé
práci žáků, jejich vyučujících a v neposlední
řadě i o porozumění a podpoře rodičů.

Viktorija Hanžlíková Krafová, ředitelka školy

Robert Latýn zahrál na dubnové vernisáži v čeláko-
vickém muzeu. Fofo: -dv-

Poděkování
Rádi bychom poděkovali řediteli Muzea panu

Eisnerovi za večerní program, kterým nám Noc
s Andersenem zpříjemnil.

Spokojení žáci a učitelé 4. a 5. tříd
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Společenská kronika

Dne 2. června 2011 se manželé Jana a Jan

BROŽKOVI dožívají 55 let společného života.
Vše nejlepší a hlavně hodně zdraví do dalších
let přeje dcera Jana, vnuk Honzík a souro-

zenci s rodinami.

Dne 17. května 2011
oslaví naše maminka,
babička a prababička paní
Anna ŠTEFLOVÁ 80. na-
rozeniny.

Hodně zdraví do dalších
let přejí Jiří a Anna s rodi-

nami.

Dne 5. května t. r. uply-
nou 2 roky, kdy nás na
vždy opustila paní Olga

BRADÁČOVÁ. Vzpomínej-
te s námi, kteří jste ji znali
a měli rádi.

Zarmoucený manžel

s celou rodinou

PODĚKOVÁNÍ

Jak dál s nájmy?
V posledních několika letech došlo konečně k tolik očekávané a zejména vlastníky domů požado-

vané deregulaci nájemného. V našem městě dojde k úplné deregulaci nájemného
k 1. 1. 2013. Zbývá tudíž něco přes rok k tomu, aby se samospráva našeho města k této situaci při-
pravila a stanovila nové „Zásady pronájmu obecních bytů“. Stávající nájemné nelze již označit za hlu-
boce ztrátové. Umožňuje totiž provádět rekonstrukce bytových domů ve větším rozsahu, a protože
v příštím roce dojde ještě k dalšímu zvýšení regulovaného nájemného, zdroje pro renovaci bytového
fondu se zvětší, ale vzrostou také požadavky nájemníků na jejich provedení.

Je záhodno položit si otázku, jakým způsobem bude samospráva města postupovat při určování
výše nájemného po skončení jeho regulace a zda nebude na místě změnit pravidla pro pronájem
uvolněných bytů. Osobně se domnívám, že bude třeba při stanovení výše nájemného rozlišit stav
pronajímaného bytu. Jiné by mělo být v zateplených domech, s vyměněnými okny apod., jiné by mělo
být v domech vilkového charakteru v ul. Prokopa Holého.

Jak změnit pravidla pro pronájem obecních bytů? Někteří se domnívají, že město by si mělo pone-
chat menší množství tzv. sociálních bytů a zbylé prodat. Co je však míněno pod pojmem sociální byt?
Pro toho, kdo je v nouzi s penězi nebo potřebuje řešit bydlení s ohledem na problémy soužití
v rodině? Jestliže město si ponechá jen malé množství bytů, pak bude jen velmi těžko hledat volný
byt v případě nutného řešení akutního problému. Pokud se pak týká kvality městských bytů, tak
i s ohledem na výše uvedené rozdíly nemá město ve svém vlastnictví žádné rezidenční byty. Zajímám
se o to, jak pronajímají volné městské byty jinde. Je to různé. Od pořadníku přes zúžený výběr 
zohledňující velikost bytu a početnost rodiny až po tzv. obálkovou metodu. Volné byty totiž už dnes je
možno pronajímat za smluvní nájemné – pokud tomu nebrání smlouva se státem s ohledem na dota-
ci poskytnutou na výstavbu či modernizaci bytu.

Jak vidno, námětů pro budoucí rozhodování je dost. Čím dříve se problematikou bydlení začne
samospráva města zabývat, tím lépe. Josef Šalda

Chtěli bychom moc poděkovat všem dětem
a jejich rodičům za spoustu pamlsků a hraček,
které na Den Země přinesli a darovali 
pro pejsky v útulku. Všechny donesené 
dárky byly do útulku Velas v Lysé nad Labem
předány.

organizátoři Dne Země v Čelákovicích

Retropozvánka do letního
kina v Čelákovicích

Začnu záměrně rokem, kdy jsem namísto „běhu
s dekou“ dostal svoji první dečku. Do kočárku!

Ve čtvrtek 11. 8. 1966 promítal „leťák“ SEDM
STATEČNÝCH. Co dodat? Vstupné 5 Kčs
a důležité upozornění: Na tribuně platí zákaz
kouření! (Jak pokrokové.)

Úterý 1. 7. 1969: HRBÁČ - Honza Marast
v hlavní roli. Navíc „v krásném prostředí Stadionu
míru, které se již po osmé stane dostaveníčkem
milovníků dobrých filmů světové produkce“.

Pondělí 17. 8. 1970: ČIERNA MINÚTA -
sonda do duše mladých v čase prvních dotyků
lásky a probuzení erotiky. Lístek na stání (na
deku) za 3 Kčs. A já marně hloubal, proč byl
sedmdesátý ročník tak populačně silný.

Sobota 7. 7. 1973: japonští tvůrci předvedli
našemu městu GAPPU, barevně a širokoúhle.
„Občerstvení na filmovém létě Vám poskytne
náš kiosek na stadióně. Spartak Čelákovice“.

Pátek 27. 7. 1979: ČELISTI (mládeži nepří-
stupno). Osobní poznámka: „Za plotem toho
doopravdy moc vidět nebylo“.

Středa 23. 7. 1980: SMRT STOPAŘEK (do 18
let nepřístupno). Hurá, mám „občanku“, ale
příliš čerstvou, takže na Dádu si počkám, až
bude ochočovat žížalu Julii.

Středa 11. 7. 1984: VÝSTŘEL DO ZAD
(SSSR). Sovětské filmy byly ještě delší než
vlasy mé společnice - dočasně umístěné na
dece pod tribunou - a to bylo dobře…

Pondělí 5. 8. 1985: VINNETOU, POSLEDNÍ
VÝSTŘEL. Proč já na ten film nešel sám, když
jsem stoprocentně věděl, že mi v závěru stejně
ukápnou slzy.

Neděle 13. 8. 1989: PILOTI (ČSSR - SSSR)
Asi jedna z posledních koprodukcí těchto stát-
ních zkratek.

Červen - září 2002 - Městský stadion (bývalý
Stadion míru). Vstupné 64 + 1 Kč a namátkou
filmy: JAKO KOČKY A PSI, PLANETA OPIC, NA
POKRAJI SLÁVY, Z PEKLA, JAK UKRÁST
DAGMARU…

Co dodat? Přeji hezké zážitky v multikineč-
kách a děkuji panu Jiřímu Červenkovi za zapůj-
čení starých „letňáckých“ programů, které
pečlivě archivuje.

Aleš Chvojka, Čelákovice

STAROSTA ODPOVÍDÁ

Lávka přes Labe
Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, jestli je možné upravit sou-
časný přechod přes Labe tak, aby byl bezbarié-
rový? Zdravotně postižení, maminky s kočárky
i kolaři by jistě uvítali, kdyby se v rámci stavby
vodní elektrárny bezbariérově upravila levá část
zdymadel a na pravý břeh se umístila například
zdvižná plošina. S tím také souvisí lávka přes
Labe, kterou město už tolik let plánuje, ale nere-
alizuje. Kde by měla stát a v jakém časovém
horizontu? A abychom nedopadli jako v Touše-
ni, bude naše lávka bezbariérová?   Filip Skyba

Máte pravdu, že přechod přes zdymadla není
v dobrém stavu. Byl postaven v roce 1938 a jen
díky benevolenci Povodí Labe ho může využívat
veřejnost. Podobné technické stavby totiž větši-
nou nejsou lidem přístupné. Zdymadla vlastní
státní podnik Povodí Labe, který chce přechod
nechat tzv. dožít. Žádné investice do něj
neplánuje ani nesouhlasí s opravami, které
navrhuje město. A bez souhlasu majitele nemů-
žeme nijak zabránit dožití přechodu.

Město proto nechalo vypracovat projekt lávky
přes Labe. Ta by měla stát na louce u zahrádek
V Nedaninách a její cena je odhadnuta přibližně
na 50 milionů. Protože jsme finance města pře-
vzali ve velmi bídném stavu, projekt můžeme
realizovat jen s pomocí dotace. O tu se pokou-
šíme v rámci Operačního programu dopravní
infrastruktury, díky kterému město postavilo
i cyklostezku na břehu Labe. Objevila se ale
také druhá varianta, finančně méně náročná,
která souvisí s optimalizací železniční tratě. Ta
počítá s nivelací železničního mostu, který se
musí kvůli lodní dopravě zvednout. Pokud by se
lávka mohla stavět v rámci rekonstrukce mostu,
stála by „pouze“ cca 10 milionů. Záleží ovšem
na tom, kdy na optimalizaci tratě vláda uvolní
peníze. Realizace lávky tedy závisí buď na zís-
kání dotace nebo na optimalizaci železniční
tratě. Jedno ale jisté je, obě lávky počítají s bez-
bariérovým přístupem. V místech, kde by měly
stát, totiž město nemá problém s výkupem
pozemků, tak jak se tomu stalo v případě 
Toušeně. Josef Pátek, starosta

Své dotazy posílejte na adresu Městského

úřadu nebo e-mail: starosta@celakovice.cz

Babské rady
Květen - lásky čas

Starý obyčej stavění májí je pravděpodobně
pozůstatkem prastarých slavností, kdy strom
představoval ducha obce. Postavená hlavní
velká májka se musí střežit, neboť ukrást
májku sousedům se velice cení. Mládenci
různě soutěží a podnikají loupežné výpravy.
Dívky se těší, zda jim u okénka nevyroste
menší májka z lásky, a na tancovačku.

Nezapomeňte se políbit pod třešní!

Krásnou máječku si můžete udělat doma 
v květináči z lásky k domovu a k rodině.

Bezová limonáda pro horké dny

Květy bezu dáme na pár hodin do studené
vody s plátkem citrónu a snítkou máty. Dětem
můžeme přisladit třtinovým cukrem.
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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, 19.45 – 20.45 Aqua-aerobic)

čt 18.00 – 21.30
pá 6.15 – 7.45 17.15 – 21.30
so 16.00 – 21.00

(10.00 – 11.00 SZP, 11.00 – 12.00 ZP Metal-Aliance)

ne 10.00 – 12.00 16.00 – 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 od května:

pondělí ZAVŘENO 
úterý ZAVŘENO
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

PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera, se koná v neděli

15. května 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.

Farní charita Neratovice
Farní charita poskytuje v Čelákovicích

komplexní péči, a to jak zdravotní ošetřova-

telskou péči, tak i pečovatelskou službu.

Farní charita Neratovice

U Závor 1458, 277 11 Neratovice
tel./fax: 315 685 190
e-mail: sekretariat@charita-neratovice.cz

pobočka Čelákovice:

Stankovského 306, ze strany zdravotního stře-
diska
tel.: 251 177 564 nebo 326 991 947
e-mail: celakovice@charita-neratovice.cz

SOZP Čelákovice
KLUB neslyšících a nedoslýchavých

PORADNA PRO SLUCHOVĚ
POSTIŽENÉ
Vede logopedka paní Lašanová
vždy každé první úterý v měsíci

od 10.00 do 11.30 hodin v klubovně SOZP
v Kulturním domě.
Kontaktní osoba: p. Antonín Alexander,
tel.: 605 329 902.

DARUJ KREV 
Termíny odběru krve:

• v ordinaci Hany Ježkové,

Sady 17. listopadu 1007, 
Čelákovice, tel.: 326 992 290
každé poslední úterý 
v měsíci:
31. května a 28. června 2011

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

Brázdimská 1003, Brandýs nad Labem,
tel.: 326 902 781
každé první pondělí v měsíci:
6. června 2011

Občanská poradna Nymburk, o. s.

Občané mohou poradnu kontaktovat:

- na telefonech 325 511 148 (pouze pondělí
a středa 9.00 – 16.00 hod.) nebo 775 561 848
- e-mailem na info@opnymburk.cz nebo 
poradna.nymburk@centrum.cz
- dopisem
- osobně v budově Městského úřadu

v Čelákovicích, nám. 5. května, budova

Radnice I, 250 88 Čelákovice (vedle podatel-
ny), příp. v některém z dalších kontaktních
míst v městech Nymburk, Brandýs nad
Labem-Stará Boleslav, Milovice, Městec
Králové nebo Kolín)

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

v měsíci od 13.00 do 17.00 hod.

V případě akutní potřeby je možné se domlu-
vit na poskytnutí konzultace mimo konzultační 
hodiny nebo i mimo kancelář (např. v bytě 
klienta či na jiném dohodnutém místě).

Další informace o činnosti na

www.opnymburk.cz

Oznamuje přerušení dodávky elektřiny

ve dnech:
• 11. 5. 2011 8.00 – 16.00 hod.
v ulicích: Záluží – RD a ubytovna u sušičky,
areál cihelny, mycí centrum
• 16. 5. 2011 8.00 – 15.00 hod.
v ulicích: U Podjezdu, Masarykova od křižovat-
ky se Sedláčkovou ulicí po křižovatku s ulicí
Palackého
• 19. 5. 2011 9.00 – 11.30 hod.
v ulicích: Pavla Ježdíka, K Borku, Ferlesova, Na
Výsluní, Dělnická, Ruská, Pražská, Táboritská,
Jiřího Wolkera, Přístavní, U Mostu, U Přívozu,
Zahradní, Polská, Lidická, Miroslava Maška
• 19. 5. 2011 11.30 – 14.00 hod.
v ulicích:
trafostanice PY_1800 vily, ulice Stankovského

ČEZ Distribuce, a. s.
poruchová linka 840 850 860

Vejšlap jarním Polabím
Každým rokem se s dětmi rádi vypravíme na

tradiční Vejšlap jarním Polabím. Letos jsme se
zúčastnili na kole, pěšky i v kočáru. A opět jsme
si jarní přírodu Polabí moc užili. Náš obdiv
a poděkování patří dětem z 1. čelákovického
klubu potápěčů a vodáků, které na nás čekaly
na stanovištích po celé trase a s úsměvem nám
rozdávaly razítka. Z našich dětí se okamžitě stali
zarputilí sběrači razítek a cestou úplně zapo-
mněly, že už vlastně vůbec nemůžou. V cíli na
nás tradičně čekalo občerstvení, odměny
a atrakce v podobě skákacích hradů, trampo-
líny, lodiček, motorových člunů a příjezdu dob-
rovolných hasičů z Čelákovic. U motorových
člunů jsem svým dětem doporučila jízdu raději
na tom pomalejším a odešla se věnovat naše-
mu nejmladšímu. Když jsem se vrátila, můj
pobavený manžel a děti mi ukazovali fotky, jak
jezdí na rychlém závodním člunu se zvednutou
špičkou, téměř po vrtuli. Odcházeli jsme se
slovy: „Mami, kdy zase půjdeme na výlet s těma
razítkama a na ten rychlej?“ Děkujeme všem,
kteří se na letošním Vejšlapu podíleli.

Anna Králová

Tip na výlet
Koncem března mne požádala jedna občanka Čelákovic o tip na jednodenní výlet vlakem, když

že jsem to takový cestovatel. Poradil jsem jí a za několik dní jsem měl ve schránce pohled s roz-
hlednou na hoře Jedlová, za nějž takto děkuji. A protože začíná doba výletů, dovoluji si nabídnout
několik tipů na jednodenní výlet do oblasti mezi Lužickými horami a Českým Švýcarskem. Odjíždíme
vlakem z Čelákovic v 7.24 hod. a v Nymburce přestoupíme na rychlík směr Rumburk. Již cesta údo-
lím Jizery nebo pohled na Bezdězy stojí za to. Okolo 10.00 hod. jsme ve stanici Jedlová a vystou-
páme na stejnojmennou horu s rozhlednou a širokým rozhledem. Dále můžeme pokračovat ke zříce-
nině Tolštejna a poté do obce Jiřetín pod Jedlovou, kde je velmi zachovalá a monumentální křížová
cesta. Jiřetín pod Jedlovou má několik architektonických památek. Kromě kostela a zámečku
s muzeem se jedná o řadu typických staveb z doby slávy městečka – těžilo se v okolí totiž stříbro.
Na západním okraji městečka je pak možno projít se štolou z doby těžby. Asi to nezvládnete za jeden
den, ale tento kout rozhodně stojí za projití. Ti, kteří dojedou až do Rumburku ke zhlédnutí tamní
Lorety, mohou vystoupat na vrch Dymník, kde je rovněž rozhledna. Lze také vystoupit ve stanici Svor,
vystoupat na nedaleký Klíč s nádherným rozhledem a odskočit si do nedaleké Kytlice. Pro obzvláště
zdatné turisty lze doporučit Krompach s údajně tisíciletými tisy a výstup na hraniční horu Hvozd, kde
se na německé straně nachází rozhledna a dvě turistické chaty s restaurací. Tady však je třeba mít
k dispozici eura.

Na zpáteční cestu je třeba se detailněji seznámit s jízdním řádem, protože některé vlaky jedou
pouze o víkendu. S přáním hezké cesty a pěkného počasí Josef Šalda
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Životní prostředí

Jednoho večera mi to nedalo a zatoužil jsem
po více informacích o paroplynových elektrár-
nách (PPE), které již na světě stojí, abych si
dokázal udělat představu o tom, co by nám tu
RWE chtělo postavit za humny. Začal jsem tedy
procházet různé stránky na internetu a mezi
mnohými mne zaujala jedna, týkající se nové
PPE v Anglii poblíž městečka Staythorpe, kte-
rou uvedli do provozu teprve nedávno (listopad
2010), a náhodou to byla opět společnost RWE,
respektive její dceřiná společnost ve Velké Bri-
tánii RWE npower.Tato elektrárna je údajně jed-
nou z nejmodernějších a nejvýkonnějších PPE
na světě a její výkon je asi o třetinu větší než
výkon naší plánované elektrárny. Viděl jsem
i několik fotografií a musím říci, že opravdu
nejde o malou stavbu, která by se mohla skrýt
za nějakou terénní vlnu.

Při dalším hledání informací o této stavbě
jsem našel vydání internetového zpravodaje, ve
kterém jsem narazil na celou řadu článků týka-
jících se výše zmiňované stavby. Všechny člán-

ky popisovaly dva závažné problémy, které pro-
vázejí tuto elektrárnu od začátku. První skupinu
tvořily články o problémech při stavbě, kdy sta-
vební dělníci, kteří byli najati mimo území VB,
stávkovali proti špatným pracovním podmínkám
na stavbě a zároveň britští dělníci protestovali
právě proti praktikám RWE při najímání zahranič-
ních dělníků. Druhou skupinu tvořily články ze
začátku tohoto roku a pro mne byly daleko více
znepokojivé. V těchto článcích se píše o problé-
mech, které PPE přináší lidem žijícím v jejím
okolí. Pisatelé shodně popisují stejný problém,
kterým je HLUK. Jsou tam zaznamenány
výpovědi jednotlivých obyvatel okolních vesnic,
kteří píší o zvýšené hladině hluku, někteří si
stěžují na silný noční hluk, který je dokonce budí
ze spaní, jiní tvrdí, že nemohou již ani větrat,
protože je okolní hluk z elektrárny velice ruší.
Vzhledem k tomu, že jde o velice závažný hygi-
enický problém, řada občanů se již písemně
obrátila na tamější úřady s žádostí o prověření
zdroje hluku a jeho eliminaci.

Kontaktoval jsem tedy příslušného vedoucího
odboru ochrany životního prostředí v daném
hrabství a požádal jej o podrobnější informace.
Pan J. Hutchinson mi potvrdil přijetí mnoha
stížností na zvýšenou úroveň hluku v okolí PPE,
ale zatím nemá žádná relevantní data, protože
právě probíhá jejich sběr.

Z výše uvedeného je zcela zřejmé, že pláno-
vaná výstavba a provoz PPE Mochov nebude
bez problémů, jak se nám RWE snaží namluvit.
Půjde o provoz, který bezesporu zasáhne do
naší krajiny, významným a nezvratným způso-
bem ji ovlivní a devalvuje. Zhorší se kvalita živo-
ta v okolních obcích a městech a dojde k naru-
šení sociální, ekonomické, biologické
a historické rovnováhy, která v našem mikrore-
gionu po desetiletí funguje. Měli bychom si uvě-
domit, že stavba této elektrárny významným
způsobem ovlivní životy nás všech, kteří žijeme
v okolí plánované PPE Mochov.

Miloš Špringr
Foto: -av-

Paroplynová elektrárna

Podle RWE je plánovaná elektrárna neškodná. Když ale na poli u Mochova vyros-

te místo pšenice elektrárna, není od věci vědět, jaký vliv by měla na lidské zdraví.

Hluk a emise jsou nejvýznamnější druhy znečištění, kterými nám elektrárna hrozí.

Luboš Netušil, místopředseda komise proti PPE Mochov

Hluk a emise

Plánovaná paroplynová elektrárna RWE prý
nemá svojí hlučností přesáhnut úroveň 50 dB.
Jenže při dlouhodobém působení se i 50 dB
stává noční můrou. Nechtěný zvuk, který člově-
ka ruší, obtěžuje nebo mu škodí. Sluch nejde
vypnout a nelze ho obelstít intelektuální 
argumentací. Převážnou většinu výstražných
podnětů z prostředí člověk přijímá právě 
sluchem.

Sluchové centrum v mozku jede naplno i ve
spánku. Projevuje se třeba tím, že vnější zvuko-
vý podnět (tikot nástěnných hodin, hluk přis-
távajícího letadla) se člověku projektuje do snu
jako součást děje nebo scény. Když se tak děje
občas, nervová soustava si s tím ještě dokáže
poradit. Když je ale člověk hlukové zátěži vysta-
ven dlouhodobě a pouslouchá příkazy civilizace
typu „zkus si toho nevšímat“, „musíš to nějak
vydržet“, „na to si zvykneš“, dostává se do stavu
trvalého stresu a ztratí schopnost odpočívat.
Vzniká chronická únava a nespavost, zdravotní
následky, které se dostavují plíživě. Nějaký 
čas s hlukem bojujete – třeba tak, že si 
vytváříte vlastní hluk nebo předstíráte, že vám
hluk zvenku nevadí. Po celou dobu jste ale 

neustále ve střehu, v jakési zacyklené 
stresové reakci, ze které se vám nepodaří
vystoupit, ani když se octnete uprostřed 
liduprázdné pustiny.

V noci má škodlivé účinky na zdraví už hluk
30 až 40 dB, přitom zdravotní zátěž začíná na
hladině kolem 40 dB a dlouhodobé vystavování
hluku o 40 až 55 dB nutí lidi činit různá obranná
opatření. Hluk nad 55 dB zahání lidi do kouta.
Přestává je zajímat povaha hluku a začínají se
instinktivně bát o své zdraví – je to zcela na
místě, protože poškození se vkrádá na vegeta-
tivní úrovni a tím strachem se o svá práva
hlásí srdce (vznikají kardiovaskulární one-
mocnění).

K reprodukované argumentaci Wandy Dob-
rovské z článku „Zákon o poškozování veřejné-
ho zdraví“ lze pouze dodat, že čím je zařízení
starší, tím je hlučnější. A dodatečné prokazování
nadměrného hluku je značně komplikované.
Proto deklarovaná úroveň hluku byť těsně 
za hranicí je stále alarmující. Mimoto 
zařízení RWE podle jejich vlastních údajů
nesplňuje ani hodnoty dané nařízením vlády 
č. 148/2006 Sb.

Předčasně narozené děti
a mozková obrna

Předpokládaná roční doba provozu elektrár-
ny je odhadnuta na 5 000 hodin, a pokud bude
provozována jako alternativa k solárním elekt-
rárnám, bude se doba jejího provozu překrývat
se špatnými rozptylovými podmínkami, které
rozptyl škodlivin jen zhorší.

Americký výzkum z let 1987-99 přímo potvr-
dil, že krátkodobé i dlouhodobé vystavení orga-
nismu znečištěnému ovzduší zvyšuje pravděpo-
dobnost vzniku srdečních onemocnění. Byla
prokázána přímá souvislost mezi emisemi NO,
NO2 a prachových částic o průměru menším
než 10 μm a vznikem infarktu myokardu či ische-
mické choroby srdeční. Z dlouhodobého hledis-
ka je třeba také vzít v úvahu organické látky
vázané na jemné prachové částice (např. polya-
romatické uhlovodíky), které představují riziko
vzniku nádorového onemocnění. Nízká porodní
váha novorozence, předčasné porody, dětské
mozkové obrny a další zdravotní komplikaci
vznikají díky expozici znečištěnému ovzduší 
(u matek vystavených během tří měsíců těho-
tenství vyšším koncentracím jedovatého oxidu
uhelnatého a oxidu dusičitého).

Letecké motory na poli?

Zeleň, voda, vzduch… V Čelákovicích velmi diskutovaná a oblíbená 

témata. Rodáci si od malička zvykali na průmyslový kolorit našeho města

a továrny s jejich komíny jim s okolní přírodou mohou téměř splývat.

U novousedlíků zřejmě převážila krása okolní krajiny, blízkost Prahy 

a dobrá dopravní dostupnost nad negativy prvorepublikového

průmyslového města. A protože nad námi stále visí hrozba elektrárny,

mapovali jsme čelákovické životní prostředí i s ohledem na ni.

Látka Produkce za hodinu Produkce za rok
CO 190 kg 950 000 kg
NOx 190 kg 950 000 kg
CO2 270 t 1 350 000 t  
SO2 17 kg 85 000 kg
PM 19 kg 95 000 kg

Předpokládaná emisní zátěž PPE Mochov

(Zdroj: RWE)
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Největší podíl přijatých odpadů tvoří komunál-
ní odpady, ve zděné a zabezpečené budově je
pak odděleně shromažďován nebezpečný
odpad. Před třemi lety se sběrný dvůr rozšířil
o zpětné odběry, které tvoří elektrozařízení,
baterie, oleje.

Dvůr dále shromažďuje tříděný odpad určený
k dalšímu zpracování (např. sklo, papír, kov,
plast, biologicky rozložitelný odpad, dřevo). Ve
městě je celkem 70 sběrných míst pro sběr tří-
děných odpadů s 200 kontejnery různé velikos-
ti (papír – modré, směsné sklo – zelené, plast
a tetrapaky – žluté, elektrošrot – červené).
Sběrné nádoby pravidelně vyprazdňují a sváží
různé firmy (EKO-KOM, TS Nymburk), žluté
kontejnery sváží naše TS. Obsah těchto kontej-
nerů totiž sváží na místní třídící linku v separač-
ním dvoře a jejich obsah třídí na část, kterou lze
prodat, a na část, která po vytřídění skončí na
skládce. Linka na plasty byla postavena na
kapacitu 200 t odpadu za rok, jede však na větší
výkon, běžně třídí i 320 t odpadu ročně na 9
využitelných komodit.

Celý komplex separačního dvora byl včetně
třídící linky postupně pořízen za cca 4 mil. Kč.
Přitom v sousedních městech byly postupem let
srovnatelné sběrné dvory bez třídící linky
pořízeny několikanásobně dráž.

Jen pro zajímavost uvádíme pár čísel za rok
2010, kdy TS zlikvidovaly celkem 3 500 t odpa-
dů, z toho směsný komunální odpad tvořil 
1 000 t a 1 700 t se vytřídilo na separačním
dvoře. Při jarním a podzimním svozu se sebralo
180 t odpadů, občané naplnili kontejnery 290 t
odpadu, podnikatelé pak 70 t. Úklid města vydal
1 000 t odpadu. Zpracování zeleně tvořilo 65 t
a zpětné odběry 75 t. Tyto dvě komodity
uvádíme odděleně, neboť nejsou odpadem –
dále se využívají.

Zuzana Mutínská, vedoucí OŽP
Karel Turek, ředitel TS

Simona Hořejší, vedoucí separačního dvora

První separační dvůr v celé České republice vznikl v roce 1997, a to v Čelákovi-

cích. V loni vytřídil 1 700 tun odpadu, ve své výbavě má i specializovanou linku na

třídění plastů. V roce 2002 prošel náročnou rekonstrukcí, před třemi lety byl

rozšířen. Dnes je dvůr rozdělen do 3 částí – na sběrnou část, oddělení plastů 

a zpětné odběry.

Sběrný dvůr, chlouba Čelákovic

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

Jsme městem stromů?
Komise pro životní prostředí si uvědomuje, že

město potřebuje zajistit pravidelnou, odbornou
a dostatečnou péči o zeleň včetně preventivní
péče a tu diferencovat podle stupně zátěže. Při
povolování staveb to znamená mj. posuzovat
pečlivě stav zeleně, podmínky stavebních povo-
lení a zajistit dozor ve spolupráci s orgány města.

Čelákovice v porovnání s minulostí zazname-
naly výrazný úbytek městské zeleně (totéž se
týká i ploch v soukromém vlastnictví). Údržba
silničních stromořadí a městských parků se
dlouhodobě zanedbávala, a muselo proto
docházet ke kácení z důvodů havarijních. Město
dostatečně nevyužívalo zákona o ochraně příro-
dy a krajiny a v rozhodnutí orgánu ochrany
přírody o povolení kácení dřevin na pozemcích
města nepožadovalo vždy plnohodnotnou
náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické
újmy vzniklé pokácením dřevin. Je třeba zdů-
raznit, že na likvidaci stromů se podíleli leckdy
samotní občané. Proto je nyní připravován dlou-
hodobý plán veřejné zeleně. Byly nebo budou
čerpány dotace na úpravu Hájku v Jiřině,
v několika ulicích v centru města nebo v parku
Na Hrádku. Plán zeleně se musí připravovat ve
spolupráci s urbanisty a v široké mezioborové
spolupráci i s respektováním potřeb občanů
města. Petr Petřík

NOVÉ CENÍKY
Rada města Čelákovic schválila nové

ceníky Technických služeb města Čelákovic.
Ceník služeb a prací TS je platný od 1. 4. 2011
a ceník likvidace odpadů na sběrném dvoře je
platný od 1. 5. 2011. Oba v plném znění najde-
te na webových stránkách TS i města.

Kvalita ovzduší ve městě je obecně zhoršo-
vána velkými průmyslovými podniky, zdroji
z místních topenišť (kotle na pevná paliva, tep-
lárny), dopravou a konečně imisemi z okolí
města.

Podívejme se na situaci ovzduší v Čelákovi-
cích trochu detailněji. V nedávné historii města
vyrostly průmyslové podniky, které jsou zahrnuty
podle Integrovaného registru znečišťování pod
velké a střední zdroje znečištění. Tyto podniky
vypouštějí kromě tuhých emisí celou paletu zdra-
ví škodlivých látek: např. oxid siřičitý, oxidy
dusíku, oxid uhelnatý, těkavé organické látky,
nebezpečné těžké kovy, fluor, polychlorované
dibenzodioxiny a dibenzofurany (tzv. dioxiny),
PCB a silné kyseliny. Mezi takové podniky patří
zejména KOVOHUTĚ HOLDING DT, a. s., divize
Kovohutě Čelákovice, a TOS-MET slévárna, a. s.

I přes postupující plynofikaci a zavádění alter-
nativních zdrojů tepla stále přetrvává ve vilo-
vých čtvrtích topení tuhými palivy. Z hlediska
dopadů na lidské zdraví je nejproblematičtější
polétavý prach o velikosti částic menší než 10 μm
(tzv. PM10), který se uvolňuje zejména při růz-
ných spalovacích procesech nebo při tavení
kovů. Emise z automobilových motorů jsou kvůli
novým technologiím mnohem jemnější (pře-
vážně 10 nanometrů). Tím mají i menší hmot-
nost, avšak právě vzhledem ke své velikosti
mohou být ještě nebezpečnější, neboť pronikají
nejen do plic, ale mohou se dostat i do dalších
orgánů.

Kromě evidovaných zdrojů znečištění na
území města je zřejmé, že na zhoršené kvalitě

ovzduší ve dnech se špatnými rozptylovými
podmínkami se v Čelákovicích negativně pode-
pisuje převládající směr větrů od průmyslových
gigantů (tzv. stacionární zdroje) v okolí, což jsou
zejména ČEZ, a. s., Elektrárna Mělník a Spola-
na, a. s., Neratovice, nebo podniky v Kralupech
nad Vltavou.

Jak vyplývá z různých sumárních podkladů
pro Středočeský kraj, za hlavní zdroje znečišťo-
vání ovzduší tuhými látkami, oxidem uhelnatým
a oxidy dusíku lze spatřovat dopravu. Za roky
2001–2007 celkové emise tuhých látek (díky
dopravě) narůstaly. Emise oxidu siřičitého mají
klesající tendenci, ale v případě NOx dochází
k průběžnému navyšování právě kvůli sílící
dopravě a velkým stacionárním zdrojům.

Dopad emisí na zdraví obyvatel se posuzuje
podle emisních stropů stanovených nařízením
vlády 417/2003 Sb. Např. emise oxidů dusíku
v období 2001–2007 překračovaly v našem kraji
doporučené emisní stropy až o 111 %. Neutě-
šená situace je i pro emisní strop (maximální 
8hodinovou koncentraci) ozónu, který byl v roce
2007 překročen téměř na celém území Středo-
českého kraje ve všech oblastech, pro které
limit platí. Nepříznivé hodnoty byly dosahovány
v našem okolí zejména pro suspendované čás-
tice PM10. V této souvislosti je však třeba říci,
že do této prašnosti se započítává i prach, který
automobily víří na vozovkách a nemá s motoro-
vými spalinami nic společného.

Uváděné hodnoty přebírané z různých statis-
tik jsou pouze orientační a navíc se mění rychle
v čase. Záleží na tom, kde a kdy se měří.

CO SE VZDUCHEM V NAŠEM MĚSTĚ?
Nejbližší profesionální měřicí stanice ČHMÚ je
v Brandýse n. L.-Staré Boleslavi. Je jasné, že
zdaleka nemůže zachytit lokální situace v našem
městě ze zdrojů, o kterých byla řeč výše.

Pokud chceme mít povědomí o kvalitě ovzdu-
ší v našem městě a informovat o něm naše oby-
vatele, pak musíme být sami aktivní. Proto se
vedení města na návrh komise pro životní pro-
středí rozhodlo investovat do nákupu vlastní kli-
matologické stanice zaznamenávající teplotu,
srážky, výpar, sluneční svit a oblačnost, směr
a rychlost větru. Navíc na podzim s příchodem
inverzních situací je připraven na základě kon-
zultace odborníků z komise imisní monitoring
ovzduší na sledované zdraví škodlivé látky.
Zástupci města a členové komise již také
navázali spolupráci s velkými průmyslovými
podniky za účelem zlepšení provozních techno-
logií a snižování environmentálních rizik 
v areálech.

I nadále je potřeba s Krajem vyjednávat
o výstavbě silničního obchvatu pro odvod tran-
zitní dopravy z města a také pokračovat v ply-
nofikaci města a snížit zátěž dalšími látkami
(např. benzo(a)pyrenu) z tuhých paliv. Je důleži-
té také odmítat výstavbu dalších jakýchkoli 
zdrojů znečišťování ve městě i v okolí. Je to
dlouhá cesta, ale není třeba zdůrazňovat, že ji
nelze uskutečnit bez zodpovědného přístupu
každého z nás, např. netopit nevhodnými palivy 
v kotlích ve dnech se špatnými rozptylovými
podmínkami.

Petr Petřík,

předseda komise pro životní prostředí



14 kultura, volný čas 5/2011 

KURZY

NA KVĚTEN

Keramika na přání

Kdy: 7. 5. v 14.00 hod.
Cena: 800 Kč

Kurz pro seniory

Kdy: 13. 5. v 14.00 hod.
Cena: 200 Kč

Keramika na přání

Kdy: 21. 5. v 14.00 hod.
Cena: 800 Kč

Skleněná vitráž

Kdy: 4. 6. v 9.00 – 16.00 hod.
Cena: od 850 Kč

Další informace:
Mirka Šimonová, tel.: 777 992 214

www.vd.labyrint.cz

POZVÁNKY
●●  Noc kostelů 2011

V roce 2005 se zrodila ve Vídni myšlenka
Noci kostelů, kdy v jednotlivých farnostech víta-
jí návštěvníky bohatým programem včetně
komentovaných prohlídek, koncertů nebo diva-
delních představení, a postupně se rozšířila do
celého Rakouska. V roce 2010 se zapojilo i 418
kostelů v České republice (z toho 68 v pražské
arcidiecézi). Nad Nocí kostelů 2011 převzali
záštitu mons. Dominik Duka, arcibiskup praž-
ský, ministr kultury, primátor Prahy a krajští hejt-
mani. Začátek je jednotný po celé republice,
dne 27. května se rozezní v 17.50 hod. zvony

a dle možností jednotlivých farností budou dále
zahájeny různé programy většinou končící až
pozdě v noci. V Čelákovicích převzal záštitu sta-
rosta Josef Pátek a zapojily se svým progra-
mem Církev československá husitská a církev
římskokatolická. Program bude uveden na pla-
kátech a internetových stránkách www.nockos-
telu.cz, kde můžete také zhlédnout bohatou
dokumentaci z minulých ročníků. Přijďte i Vy,
možná najdete právě při této příležitosti někoho,
kdo dokáže ochotně promluvit o hodnotách
křesťanům tak cenných.

Jménem pořadatelů Miroslav Iglo

●●  Setkání s americkou spisovatelkou
Marií Annou Hirschmannovou, autorkou auto-
biografické knihy Hansi, dívka, která opustila
hákový kříž
Ve středu 11. května 2011 v 19.00 hod.
v prostorách modlitebny Církve bratrské, 
Vašátkova 288, Čelákovice.

Hansi, dcerka české maminky a německého
otce, prožila těžké dětství v německé pěstoun-
ské rodině v sudetské vesničce na Broumovsku.
Pod vlivem učitele ve škole uvěřila Hitlerovi. Po
zklamání z pádu nacistické ideologie, drastic-
kých zážitcích z poválečného zajateckého tábo-
ra a útěku přes Východní Německo do Západ-
ního prošla hlubokou proměnou. Poznala
pravdu a naučila se milovat ty, které dříve
nenáviděla.

Později odešla do USA, získala americké
občanství a vydala řadu knih. U nás vyšla v roce
2008 Hansi a v současné době vychází kniha
„Nemusíš zestárnout“, která na Hansi volně
navazuje.

Obě díla bude možno si na setkání zakoupit
a nechat od autorky podepsat.
Případné informace podá Zdeňka Marešová,
tel.: 775 675 190, 
e-mail: zdena.maresova@centrum.cz

●●  Muzejní noc ve skanzenu
Polabské muzeum ve spolupráci s obcí Pře-

rov nad Labem zve na 1. muzejní noc ve skan-
zenu. V sobotu 28. května od 18.00 do 22.30
hod. ožijí kulisy ve skanzenu a uvidíte, jak naši
předkové trávili večery. Dále se můžete těšit na
komentované prohlídky, ochutnávky, babku
kořenářku, draní peří, vyšívání, spoustu her pro
děti, diktát ve staré škole čtený Eduardem Hru-
bešem a mnoho dalšího.

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/

Vyhlášení výtvarné soutěže pro děti

na téma

MOJE OBLÍBENÁ KNIHA
NAVRHNI SI OBÁLKU SVÉ OBLÍBENÉ

KNIHY

• Výtvarná soutěž pro děti od 7 do 15 let.
• Věkové kategorie: 7 - 11 let, 12 - 15 let.
• Na každém obrázku musí být autor a název

oblíbené knihy, na zadní straně obrázku jméno
a příjmení dítěte a jeho věk.

• Návrhy přijímáme v knihovně do konce května
2011.

• Soutěžní práce vyhodnotí odborná porota
výtvarníků ze ZUŠ Jana Zacha v Čelákovicích.

• Vernisáž výstavy nejlepších prací a předání
cen autorům vítězných obrázků proběhne 
v sobotu 18. června 2011 v rámci programu 
III. muzejní noci v Městské knihovně v Čeláko-
vicích.

Další informace viz kontakty výše.

Setkání dětí se spisovateli 
a ilustrátory

Téměř 50 čtenářů do 15 let se v lednu a únoru
v Městské knihovně zapojilo do Ankety o nejhez-
čí dětskou knihu vydanou v roce 2010. Někteří
z nich pak byli 13. dubna v Památníku národního
písemnictví přítomni slavnostnímu vyhodnocení
při příležitosti Mezinárodního dne dětské knihy.

Ema a kouzelná kniha, dílo autorky Petry
Braunové, získalo hned dvě nejvyšší ocenění,
a to Cenu dětí a Cenu knihovníků. Cena minist-
ra školství, mládeže a tělovýchovy (bez udání
pořadí) byla udělena za knihy: Tlukot a bubno-
vání (Jan Jirků), Český rok od jara si zimy (Mila-
da Motlová), Balet nás baví (Anna Novotná)
a Mojmír/Cesta pravého krále (Renáta Šulco-
vá). V poslední kategorii Cena Noci s Anderse-
nem byli oceněni Pachatelé dobrých
skutků/Kouzláci od Miloše Kratochvíla.

Po předání všech cen spisovatelům, ilustráto-
rům a zástupcům nakladatelství proběhla dětmi
tolik očekávaná autogramiáda.

Naďa Picková, dětské oddělení

Beseda s mistryní světa
Ve čtvrtek 14. dubna měli účastníci setkání

pořádaného knihovnou možnost nahlédnout do
zákulisí vrcholového sportu. Hostem večera byla
současná nejúspěšnější sportovkyně ve sportov-
ním aerobiku Denisa Barešová z Čelákovic.
Jejími dosavadními největšími úspěchy jsou 4
zlaté medaile z Mistrovství ČR, dvojnásobné ví-
tězství na Mistrovství Evropy a v roce 2010 si
svou první zlatou medaili přivezla ze světového
šampionátu v Holandsku.

S Denisou Barešovou přišla do knihovny její
trenérka a maminka v jedné osobě paní Vlaďka
Barešová, která je profesionální instruktorkou
aerobiku a trenérkou sportovního aerobiku
v Čelákovicích.Vyprávění bylo tak poutané a plné
zajímavostí, nechyběly ani záznamy z evropské-
ho a světového vítězství, že se protáhlo na něko-
lik hodin. Soňa Husáriková, ředitelka

Jan Svěrák při autogramiádě.
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JUNÁK
Svaz skautů a skautek ČR

středisko 219.05 Čelákovice
Matěje Červenky

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

ALKO aneb
skautská oslava Dne Země

V polovině dubna přijelo pod Kunětickou horu
u Pardubic na tři stovky skautů a skautek. Po
celoročním sbírání sem přivezli zásoby alobalu,
jako jsou víčka od jogurtů, hliníkové obaly od
čokolád, paštik či plechovky. Z nasbíraného hli-
níku udělali alobalové koule, odtud tedy název
ALKO, a s nimi pak soutěžili v různých discip-
línách: koulí shazovali kuželky z plastových
lahví, hráli s ní kriket nebo si kouli předávali na
okapech či odpalovali katapultem. Vedle hlav-
ního závodu se konala také celá řada dopro-
vodných programů zahrnujících orientační běh
v přírodě, promítání filmu a různé zábavné hry.
V hlavním závodu se umístili na „medailových“
pozicích na 3. místě skautky a na 2. místě skau-
ti z Čelákovic. Vlčata zvítězila v doprovodné
soutěži o nejlepší ekologickou divadelní scénku.

ALKO se koná v rámci dubnových oslav Dne
Země. Jedná se o skautský ekologický projekt
umožňující sběr a recyklaci hliníku a blíže
seznamující s dalšími možnostmi recyklování
suroviny, kterou denně používáme a jejíž exi-
stenci považujeme za samozřejmost.

Hliníkové odpady tvoří velkou část vzniklých
odpadů a přitom by jejich recyklace byla úspo-
rou ekologickou i ekonomickou. Výroba hliníku
z nerostných surovin totiž vyžaduje velké množ-
ství energie. Recyklace hliníkového šrotu zna-
mená velkou úsporu energie, neboť její energe-
tická spotřeba je ve srovnání s výrobou primár-
ního hliníku pouze 5 %. Hliník tedy budeme
sbírat i nadále a za rok na ALKO opět vyrazíme.

Jaroslav Rada

MDDM
Havlíčkova 691

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

http://www.mddmcelakovice.cz

Piráti na zahradě
1. června se zahrada MDDM promění v pirát-

ský škuner. Společně s dětmi oslavíme Den dětí
soutěžemi a kláním mezi pirátskými bandami.

Dopoledne jako každoročně je určeno pro
děti z obou základních škol v Čelákovicích a
odpoledne můžete přijít se svými ratolestmi i Vy.
Nebude chybět občerstvení, skákací pirát,
drobné soutěže a novinkou bude i kamion s pre-
ventivním stomatologickým, dermatologickým a
očním vyšetřením pro dospělé. Z tohoto důvodu
bude uzavřena Havlíčkova ulice, takže parkujte
u Kulturního domu nebo v přilehlých ulicích.
Součástí celého dne bude i sbírková akce
NROS „Pomozte dětem“, naše známé Žluté
kuře.

Odpolední akce začne v 13.30 hod. Všichni
se na Vás těšíme a přejeme si jen hezké počasí.

Naďa Pokorná

Mateřské centrum 
Najdete nás v zadní části Obecního domu

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

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

www.mccelakovice.cz
(nabízíme zasílání programu a dalších

informací na Váš e-mail) 

Otevírací doba:

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

• plavání pro děti od 6 měsíců do 7 let
• bezplatné hlídání dětí v MC

• předporodní kurzy
• kurzy masáží kojenců a batolat
• cvičení pro ženy

Akce v květnu:

• Klub náhradních rodin

so 7. 5. dopoledne, informace Jana Luhanová,
tel.: 731 172 650, e-mail:
nahradnirodiny@seznam.cz
• Vývoj a výchova dítěte 1 – 3 roky

st 11. 5. od 9.30 do 11.30 hod., seminář I. Špaň-
helové, informace a přihlášky na tel.: 604 146 682
• Rozvoj emoční inteligence (EQ)

st 11. 5. od 17.00 hod., seminář pro rodiče,
informace a přihlášky Barbora Jungerová, tel.:
777 137 687, http://www.gokids.cz/eq_kurzy.html
• Křesťanské setkání

st 11. 5. od 18.30 hod.
• Návštěva u hasičů

čt 12. 5. od 16.00 hod., sraz před hasičskou
zbrojnicí

• „Znaková řeč“ pro slyšící batolata

čt 12. 5. od 17.00 hod., seminář pro rodiče,
informace a přihlášky Barbora Jungerová, tel.:
777 137 687
• Táta v akci

so 14. 5. od 9.00 do 12.00 hod., MC pro děti 
a tatínky, informace Anna Králová, tel.: 723 672 884
• Den rodin

st 18. 5. od 16.00 do 18.00 hod. v loděnici,
výcvik psů, skákací hrady, hasiči, lodičky
• Flexibilní formy práce

pá 20. 5. od 9.30 hod., informace a přihlášky na
tel.: 604 146 682
• Divadélko pro nejmenší „Jak pejsek a ko-

čička myli podlahu“

st 25. 5. od 10.00 hod., vhodné pro děti od 18
měsíců
• Komunikace s dětmi

pá 27. 5. od 9.00 do 14.00 hod., seminář I. Špaň-
helové, informace a přihlášky na tel.: 604 146 682

RC ROUTA v akci
Také v květnu pokračují naše projekty Rodina
a práce i pro Čelákovice, Rodinné útočiště pro
všechny generace.

Cyklus: Jak slaďovat rodinu a práci?

Vaše práva ve zkratce, 2. část – Flexibilní

formy práce, jak přesvědčit zaměstnavatele

– částečné úvazky, práce z domova... Pátek 
20. 5., 9.30 – 11.30 hod. + diskuse, lektoruje
Linda Sokačová, ředitelka Gender Studies,
o. p. s. Seminář je bezplatný, financován z pro-
středků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního
rozpočtu a navazuje na něj odborné individuál-
ní poradenství a další služby Infocentra.

POZITIVNÍ RODIČOVSTVÍ podle Ilony Špaň-

helové

Středa 11. 5., 9.30 – 11.30 hod. Výchova

a vývoj dítěte ve věku 1 – 3 roky (20 Kč)

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

http://www.rc-routa.cz 

Pátek 27. 5., 9.00 – 14.15 hod. Praktický kurz

komunikace s dětmi. Obecně o komunikaci,
specifika dle věku dětí, agrese, kritika atd.,
50 Kč (v ceně je občerstvení).

Přednášky i kurz jsou součástí nového projektu
RC Routa, o. s., Rodinné útočiště pro všech-

ny generace podpořeného MPSV ČR. Všechny
vzdělávací akce proběhnou v MC Čelákovice

nebo v zasedací místnosti MěÚ - v MC bude
zajištěno bezplatné doprovodné hlídání dětí

od 1,5 roku.

Individuální odborná poradna Ilony Špaňhelové
v tomto školním roce ještě dvakrát – 11. 5.

a 8. 6. vždy od 12.00 – 16.00 hod.

Kapacita všech akcí omezena - nutná rezerva-
ce (604 146 682, info-routa@seznam.cz)

Klub náhradních rodin Čelákovice

Sobota 7. 5., 9.00 – 12.00 hod. Herna otevřená

náhradním rodinám – volné setkání určené
pěstounům, osvojitelům i všem ostatním zájem-
cům o náhradní rodinnou péči v MC Čelákovice.

Sobota 21. 5. od 15.00 hod. Přednáška Respek-

tující výchova v praxi (zaměřeno zejména na
náhradní rodiny), vede Martina Vančáková,

místo konání - Modlitebna Církve bratrské
(Vašátkova 288, cca 100 m za ZUŠ), hlídání
a program pro děti v tělocvičně TJ Spartak.
Nutná předchozí rezervace - Jana Luhanová,
nahradnirodiny@seznam.cz, 731 172 650

Klub Táta v akci

V dubnu proběhly první dílny pro děti s tatínky
a na květen plánujeme další vyrábění v dílně
učiliště TOS Čelákovice.
Sobota 14. 5., 2 x od 9.00 a od 10.00 hod. Kera-
mická dílna v MC nejen pro tatínky a děti, 
info a přihlášky tel.: 723 672 884,

tata-v-akci@seznam.cz

V průběhu května začínáme hledat Čelákovic-

ký poklad. Navštivte MC v provozní době
a vyzvedněte si první mapky a pracovní listy.

Rádi bychom rozšířili místní nabídku pří-

městkých táborů. Konec prázdnin s ROUTOU.

Více informací příště. Vše ostatní podrobně na
našem webu: www.rc-routa.cz
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ŠACHY

ATLETIKA

Šachový klub TJ Spartak Čelákovice
Po našem úspěšném zakončení a vítězství

v regionální soutěži „C“ družstev Středočeského
šachového svazu sezony 2010/2011 probíhá až
do konce měsíce června 2011 klubový přebor,
kterého se účastní 11 našich členů. Doposud
bylo odehráno 24 partií a dalších 24 zbývá ode-
hrát. Titul přeborníka klubu pro tento rok obha-
juje Pavel Horký.

Podařilo se spustit funkční webové stránky
klubu, které informují nejenom o aktuální čin-
nosti a aktivitách, ale rovněž o jeho historii. Zde
také fotogalerie. Libor Mrozinski

http://www.sachycelakovice.cz

Šachová taktika v diagramech
V této rubrice hodláme zveřejňovat šachové

taktické obraty s jednoznačným řešením.
Věříme, že se při jejich řešení budete dobře
bavit. Jestli ve Vás probudí zájem o tuto krásnou
hru, budete samozřejmě vítáni v našem kolekti-
vu – Šachovém klubu TJ Spartak Čelákovice.

Vaším dnešním úkolem je vyřešit následující
taktický diagram, ve kterém černý na tahu dává
mat 3. tahem. Protože s touto rubrikou
začínáme, zvolili jsme jednoduchou úlohu,
příště už budou náročnější.

Černý dá mat 3. tahem:

Převzato z knihy Lou HAYS: Winning Chess Tactics for
Juniors.

Řešení:

1.Dg2+   2.Kxg2  Jf4+     3.Kg1  Jh3#

RYBÁŘI
tel.: 603 715 678

e-mail: pajin-fly@volny.cz
http://www.mo-crs-celakovice.wbs.cz

Čtvrtý ročník závodů na Grádě
Dne 9. dubna 2011 se na Grádě konal již čtvr-

tý ročník rybářských závodů. I přes větrné poča-
sí se sešlo 97 závodníků včetně 21 dětí. Mezi
ulovenými rybami se objevili mj. sumečci, kara-
si, štiky, úhoři, kapři, pstruzi a také pěkný can-
dát, který neodolal nabídnuté nástraze. Všemi
očekávaný úlovek jesetera, který byl do Gráda
vysazen před závody, se bohužel nedostavil
(první byl uloven den po závodech). Pořadí
určovala souhrnná délka ulovených ušlechtilých
ryb v centimetrech. Na prvním místě se umístil
pan Petr Záhora z Teplic, jenž ulovil 13 pstruhů
o celkové délce 426 cm. Na druhém místě byl
pan Karel Frelich z Bakova n. J. za 11 pstruhů,
resp. 365 cm. Na třetím místě skončil pan Jan
Říha, také z Bakova n. J., za 8 pstruhů a tříki-
lového kapra o celkové délce 317 cm. Závodníci
si mezi sebou rozdělili 20 příjemných cen a také
jednu cenu hospodáře revíru (soška rybáře) za
největší ulovenou rybu těchto závodů. Tou byl
kapr pana Vratislava Kadlece o délce 63 cm
a hmotnosti 4 kg.

Děti zdatně konkurovaly dospělým rybářům.
První místo za 226 cm obsadil Josef Mareš
z Prahy, druhé za 169 cm Pavel Kotas z Mladé

Čelákovická atletika slaví úspěchy
17. dubna se v Houšťce konalo první kolo

oblastního přeboru družstev skupiny B v rámci
Středočeského kraje. Jeho pořadatelem byl
Spartak Čelákovice a zúčastnilo se ho početné
družstvo čelákovických atletů. Nejlepšího výsled-
ku dosáhl v jednotlivcích Roman Stránský, který
zvítězil ve skoku dalekém s výsledkem 540 cm
a v běhu na 300 metrů skončil druhý (42,60 s).
V běhu na 200 metrů skončil s časem 27,44 s
Marek Mareš na skvělém třetím místě. Úspěšná
byla i štafeta na 4 x 100 metrů ve složení Strán-
ský, Čechlovský, Letenský, Mareš. S časem
51,38 s skončili na druhém místě.

Úspěšné jsou i čelákovické atletky, na úno-
rovém mistrovství světa nás v dorostu repre-
zentovala Nikola Strachová, která skončila na
výborném 8. místě. Až do výšky 162 cm skáka-
la vše na první pokus, výš skočily už jen čtyři
výškařky. Jaroslav Ryneš

Memoriál Ladislava Báči
Je sobota 16. 4. 2011 ráno a všichni z SDH Čelákovice jsme si oddechli. Během předchozího

týdne nebylo počasí právě nejlepší, a proto jsme si všichni toužebně přáli, aby alespoň na Memoriál
Ladislava Báči nám počasí přálo. Stal se malý zázrak a opravdu sluníčko svítilo celý den.

Na již devátý ročník této soutěže v požárním útoku přijelo 25 družstev z blízkých i vzdálenějších sborů.
V kategorii mladších žáků soutěžilo 12 družstev, ve starších 9 a dokonce byla i 4 družstva dorostu.

Celou soutěž zahájil starosta SDH Miloš Fridrich, všechny přítomné přivítal i starosta Čelákovic
Josef Pátek, místostarostové Miloš Sekyra a Jaroslav Ryneš a za Okresní sdružení hasičů Praha-
východ místostarosta Karel Tomek.

Jako první se do boje vrhla družstva mladších. Nejvíce síly mělo družstvo SDH Vyšehořovice, které
překvapivě zvítězilo časem 36,01 sekund, „naši domácí“ z SDH Čelákovice vybojovali 4. místo -
42,06 sekund. Hned po mladších nastoupili starší, po lítém boji vyhrálo družstvo z SDH Stará Bole-
slav v čase 29,11 sekund, čelákovičtí obsadili 9. místo s časem 49,48 sekund. Vyhlášení těchto kate-
gorií proběhlo ještě před obědem a během něho jsme stihli odměnit i nejmenšího hasiče a hasičku.

Po přestavení základen a doplnění energie v restauraci U Bohuslavů začala soutěžit i družstva
dorostu, za jejichž výkony by se nemusel stydět leckterý dospělák. Vítězný pohár si nakonec odváželo
družstvo z SDH Velenka, které zvítězilo v čase 26,14 sekund.

Na závěr starosta SDH Čelákovic všem poděkoval – soutěžícím za účast, technické četě za pomoc
a ostatním za vynikající náladu. Devátý ročník Memoriálu skončil, tak vzhůru na ten jubilejní, desátý.

Pokud se vám soutěžení líbilo a chtěli byste vidět i jiné soutěže hasičské mládeže, SDH Čeláko-
vice v rámci oslav 130 let založení sboru chystá několik ukázek – přijďte se podívat k Labi v sobotu
25. června 2011. Jana Krejčí

Foto: Radek Henyš

Boleslavi a třetí za 159 cm Jakub Kocáb z Hor-
ních Počernic.

Zakončení závodů proběhlo v příjemné
a uvolněné náladě a z oceněných závodníků
sršela spokojenost. Nezbývá, než se těšit na
příští, pátý ročník.

Pavel Jindřich, hospodář revíru

BAMBUS CUP
sobota 21. 5. 2011

Zveme všechny milovníky staré a klasické
rybařiny na rybářské závody na tůni Hrad
v Sedlčánkách. Bude se sportovat takzvaně „po
staru“, tj. pomocí starých a historických proutků,
navijáčků a vybavení vyrobeného před rokem
1989. Neváhejte a oprašte své bambusáky či
lamináty a navštivte sportovní klání dle starých
mistrů rybařiny.
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N O H E J B A L

FOTBALFLORBAL
DIVIZNÍ JARO UNIONU

Třetí čtvrtinou pokračuje fotbalové jaro
a čelákovický Union se prezentuje nevyrovna-
nými výkony. Současné výsledky řadí naše
mladé mužstvo do spodní poloviny tabulky.

SOKOL BROZANY - SK UNION 3:0

Na hřišti jednoho z favoritů odehrál Union
vyrovnaný poločas, ale když v úvodu druhé
části domácí proměnili velmi přísnou penaltu,
bylo o zisku bodů rozhodnuto.

SK UNION - SK KLADNO „B“ 3:1

Branky: Janda, Nový, Veselý.
Po velmi opatrném začátku si diváci přišli na

své v závěru první půle, kdy měly oba týmy
několik šancí.

METEOR VIII - SK UNION 3:1

Branka: Janda.
První půle byla více méně nudná. V úvodu

druhé půle vyrovnal Janda, poté hosté zahodili
dvě šance. Meteor se po teči ujal vedení a vše
pečetil v závěru třetí brankou.

SK UNION - FK VYŠEHRAD 0:1

Zakřiknutá hra Unionu přinesla v první půli
převahu na kopačky hostí, což vyjádřili Slezáko-
vou brankou. Po přestávce se hra vyrovnala, ale
ani jednou jsme nedokázali dostat míč do sítě
Vyšehradu.

PROGRAM KVĚTNOVÝCH ZÁPASŮ

Neděle 8. 5. - zajíždíme k derby do JIREN.

V sobotu 14. 5. hostíme od 10.15 hod.
ROUDNICI,

v sobotu 28. 5. hostíme od 10.15 hod.
VILÉMOV.

KRAJSKÝ PŘEBOR

Starší dorost

SK UNION - MNICHOVOHRADIŠTSKÝ SK

0:1, NOVO KLADNO - SK UNION 0:0, SK

UNION - POLABAN NYMBURK 2:1, branky:

FBK
MUŽI:

Čelákovičtí florbalisté ve svých dvou posled-
ních utkání v této sezoně remizovali s Hradcem
Králové 6:6 a s týmem Trutnova 5:5.

ŽÁCI:

FBC ČELÁKOVICE - ATLETICS PRAHA 10:5

FBC ČELÁKOVICE - MLADÁ BOLESLAV 4:7

PŘÍPRAVKA:

FBC ČELÁKOVICE - LYSÁ NAD LABEM 3:2

Více k utkáním na www.fbkcelakovice.cz nebo
na vývěsce v Masarykově ulici (naproti prodejně
NEPA Sharp). Tomáš Holcman

ORKA
Florbalová sezona se blíží ke svému konci.

Zatímco druholigové áčko mužů již své zápasy
odehrálo, ostatní družstva Orky ještě bojují
o vylepšení svých umístění.

Muži B

Záložní tým mužů zažívá vítěznou sérii a před
posledními zápasy je na klidném šestém místě
tabulky.
Orka B - FbC Panthers C 8:2

Orka B - SK B.U.H. Praha 5:3

Dorostenci

Dorostenci pokračují na čele tabulky ve výbor-
ných výkonech a závěr sezony bude ještě velmi
dramatický. O vítězi 2. ligy se na dálku utkají se
Sokolem Královské Vinohrady.
Orka - SKP Nymburk 8:0

Orka - FBC Pitbulls Kolín 10:3

Orka - BILLY BOY Mladá Boleslav 4:1

Starší žáci A

Starší žáci po dalších dvou vítězstvích vedou
svou divizi a jsou krůček od postupu.
Orka - Wizards DDM Praha 10 2:0

Orka - FBC Pitbulláci Kolín 8:1

Starší žáci B

Orka B - Lhokamo Praha 3:4

Orka B - Viking group TJ Sokol Kobylisy

0:10

Mladší žáci

Orka - Wizards DDM Praha 10 3:1

Orka - SK-Florbal klub Petrovice 6:0

Orka - TJ JM Chodov 1:4

Elévové

ORKA - Tatran Střešovice 1:3

ORKA - Viking TJ Sokol Kobylisy 4:3

ORKA - Floorball Club Falcon 2:2

ORKA - Wizards DDM Praha 10 2:1

Martin Bajer

Stříbrná radost uzavřela sezonu elévů

Orka - FBC Kladno B 2:3

16. 4. 2011 se v Mladé Boleslavi konal posled-
ní turnaj této sezony soutěže elévů. Po slabších
výkonech z loňského podzimu, kdy se kluci
postupně propadli až do divize D, na sobě hodně
zapracovali. Jejich poctivý přístup k tréninkům se
začal projevovat už od prosince, kdy na hřišti
začali předvádět nejen výbornou kombinační
hru, ale také obrovskou bojovnost a vůli vítězit.To
se jim také začalo dařit, přestože neměli žádné-
ho brankáře. Od konce ledna družstvo posílila
vyrovnaná dvojice gólmanů. Skvěle chytající
brankáři dodali týmu jistotu a sebevědomí. Od té
doby kluci jen stěží nacházeli přemožitele. Týmo-
vá soudržnost, bojovná srdce a výborná hra je
dovedly až ke stříbrné příčce na posledním tur-
naji sezony, a tím i k postupu do divize B!

Pavlína Sadilová

TJ Spartak Čelákovice

Extraliga nohejbalu

Čelákovice A – Liapor K. Vary 5:5

Domácí představili novou posilu Dušana
Moce z Plazů. Po slabším začátku se podařilo
v odvetných dvojkách Flekačovi s Kaděrou
porazit reprezentanta Vankeho s Chytrou
a uchovat naději zisku bodu, kterou v závěrečné
dvojce potvrdili Plachý, Moc a střídající Doucek.
SK Žatec - Čelákovice A 6:2

Již po první dvojce bylo patrné, že Čelákovi-
ce nezopakují takový výkon jako proti Varům. Po
prohrané úvodní dvojce sice přišlo vyrovnání
v podání Flekač, Kaděra, ale to bylo, až na ví-
tězství ve vložené dvojce, vše.
Čelákovice A - Šacung Benešov 5:5

První jarní bod ztratilo mužstvo Šacungu
v přímé konfrontaci s celkem Čelákovic. Podaři-
lo se to po skvělém kolektivním pojetí vyburco-
vaném více jak stovkou diváků.

2. liga nohejbalu

Čelákovice B – TJ Plazy 6:3

K úvodnímu zápasu přivítali domácí vítěze
minulého ročníku soutěže, kterému postup unikl
až v kvalifikaci. Po prohrané úvodní dvojce šli
domácí do trháku na 3:1. Soupeř dokázal srov-
nat na 3:3, ale závěr patřil opět domácím.

Momentka z utkání s Vyšehradem. Poběrežský to před
brankou hostí neměl lehké. Foto: Ondřej Hanuš

Poběrežský, Dohnal, SK RAKOVNÍK - SK

UNION 6:2, branky: Cabrnoch, Schwägerl.
Mladší dorost

SK UNION - MNICHOVOHRADIŠTSKÝ SK

0:0, NOVO KLADNO - SK UNION 3:1, branka:

Gaži, SK UNION - POLABAN NYMBURK 4:4,

branky: Kučera 2, Gaži, Řezník, SK

RAKOVNÍK - SK UNION 5:2, branky: Okénko,
Trsťan.
Starší žáci

SK UNION - FK KUNICE 2:2, branky: Skuhra-
vý, SK KOSMONOSY - SK UNION 1:0, SK

UNION - POLABAN NYMBURK 1:0, branky:

vlastní.
Mladší žáci

SK UNION - FK KUNICE 2:3, branky: Prel,
Bezpalec, SK KOSMONOSY - SK UNION 2:0,

SK UNION - POLABAN NYMBURK 1:0, bran-

ka: Růžička.

PŘÍPRAVKA

SK ÚVALY - SK UNION 1:5

MINIKOPANÁ

S. VYŠEHOŘOVICE - SK UNION 0:4

Milan Šikl

SK START Praha - Čelákovice B 6:4

Napínavá podívaná od začátku do konce
v podání obou týmů se odehrávala v Praze pod
Národním divadlem na kurtech SK Start Praha.
Čelákovice v průběhu utkání vedly již 3:4, aby
vítězství nakonec přenechaly domácím.
Čelákovice B - NK Dynín 2:6

Hráči domácích jen s obtížemi odvraceli útoky
hostujících, v jejichž řadách hrál exligový Buzek,
kdysi hráč extraligových Strakonic. Po úvodních
dvojkách a trojkách byl ještě stav remízový. Body
obstarala dvojka Doucek, Štěpánek a trojka Dou-
cek, Kačírek, Choura, ale pak za to soupeř vzal
a po sérii pěti vítězství v řadě a celkovém vítěz-
ství 2:6 si zaslouženě odváží oba body.

Květnové zápasy na domácím hřišti:

• sobota 14. 5. v 10.00 hod.
B tým – TJ Č. Budějovice

• sobota 14. 5. v 15.00 hod.
A tým – Avia Čakovice

• sobota 28. 5. v 14.00 hod.
A tým – SK Žatec

• neděle 29. 5. v 10.00 hod.
B tým – Start Praha

Bližší informace najdete na webových strán-
kách http://www.nohejbal-celakovice.cz/

Petr Flekač
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Uzávěrka č. 6/2011 je 15. 5. 2011! Cena za 1 cm2 je 20,- Kč + 20 % DPH, jakékoliv zvýraznění + 10 %. Min. celková však 200,- + 20 % DPH. Celá strana -
20 %, polovina strany - 10 %. Zvýhodněná opakovaná inzerce: čtvrtletí (1x 100 %; 2x - 20 %), pololetí (1x 100 %; 5x - 30 %), rok (1x 100 %; 11x - 40 %).INZERCE

ZAHRÁDKÁŘI
tel.: 722 273 063

e-mail: czscelakovice@gmail.com
http://www.czscelakovice.websnadno.cz

Připravovaný výlet
Pojedeme do ZOO a botanické zahrady Libe-

rec, a jestli zbude čas, navštívíme i výstavu
„Dům a zahrada“.

Odjezd v 7.30 hod. z čelákovického náměstí
ve čtvrtek 19. května 2011. Cena za dopravu
pro členy a rodinné příslušníky je 100 Kč, pro
ostatní 150 Kč.

Přihlašujte se u př. Bartůňka, Svatoše a Čer-
venky. Můžete využít i e-mailu.

TURISTÉ
14. 5. Tour de Poděbrady (Poděbrady)

5; 15; 20; 30 km
21. 5. Krajem Eduarda Štorcha (Ostroměř)

7; 15; 25 km
Putování okolím Chlumce nad Cidlinou

(Chlumec n. C.)
8; 15; 30 km

28. 5. Pochod kutnohorských havířů (Kutná
Hora)
10; 24; 29 km

4. 6. Krvavej Čepelka – Krajem bratří Čapků

(Malé Svatoňovice)
5; 15; 30; 50 km

Bližší informace získáte týden před konáním ve
vývěsce klubu na sokolovně nebo u Františka
Musílka na tel.:326 991 498 mezi 18.00 – 20.00 hod.



24 kam ve volném čase 5/2011 

do úterý 31. 5.

Městská knihovna
MOJE OBLÍBENÁ KNIHA

(navrhni si obálku své oblíbené knihy)

Výtvarná soutěž pro děti od 7 do 15 let, návrhy
se v knihovně přijímají do konce května 2011.

do neděle 15. 5.

Městské muzeum
FOTOGRAFIE LUCIE RICHTEROVÉ

Výstava přístupná denně mimo pondělí 9.00 -
12.00 a 13.30 - 17.00 hod.

do čtvrtka 1. 9. vždy ve st a pá v 15.00 - 18.00
hod.
Galerie V Altánu, Vašátkova ulice
NOVÝ ZÉLAND: PŘÍRODA A MĚSTA

Výstava fotografií doprovázena promítáním
filmů o Novém Zélandu, vstup dobrovolný.

květen

Městské muzeum
80. VÝROČÍ ZO Českého svazu chovatelů

Čelákovice

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

pátek 6. 5. 15.00 - 17.00 hod.
klubovna MDDM v KD
VYRÁBĚNÍ MAMINKÁM PRO RADOST

Výtvarné odpoledne, pro předem přihlášené děti.

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.

sobota 7. 5. 10.00 hod.
ČELÁKOVICKÁ DUBĚNKA

7. ročník nepostupové amatérské soutěže v tanci,
pořádá MDDM Čelákovice, vstupné: 50 Kč.

středa 11. 5. 9.00, 10.45 a 19.30 hod.
TAJEMSTVÍ LESA - FANTOM BALETU

Absolventské vystoupení žáků tanečního oboru
ZUŠ Jana Zacha. Pořádá o. s. Klub přátel Jana
Zacha Čelákovice. Dopolední představení pro
základní školy - vstupné: 40,- Kč. Večerní před-
stavení pro veřejnost - vstupné: 80,- Kč.

sobota 14. 5. 14.00 hod.
ZÁHORSKÁ KAPELA

Sobotní odpoledne s dechovkou k tanci i posle-
chu. Vstupné: 80 Kč.

pondělí 16. 5. 19.30 hod.
ŽÁRLIVOST

Hra o lásce, osamělosti a poněkud neobvyklém
vztahu tří žen, které bojují o jednoho muže pro-
střednictvím faxu. Režie L. Munzar. Hrají:
H. Maciuchová, J. Hlaváčová, L. Matoušková,
alt. J. Moučková. Vstupné: 220 Kč.

úterý 17. 5. 9.30 hod.
POHÁDKY Z KAŠPÁRKOVY ZAHRÁDKY

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

pátek 20. 5. 20.00 hod.
KDYŽ BLONDÝNY POMÁHAJÍ

Večer plný zábavy, hudby a diskotéky, tombo-
la… Vystoupí Klára Kolomazníková, Naděžda
Krupská, Pity a mnoho dalších interpretů.
Vstupné: 190 Kč.

středa 25. 5. 9.00 hod.
MAMINKY, NEBOJTE SE PODNIKÁNÍ

Praktické informace k rozjezdu podnikání. Klu-
bovna KD.

PŘIPRAVUJEME:

pondělí 6. 6. 9.30 hod.
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA

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

KINO KLUB
v Lysé nad Labem

Ochutnávka z květnové nabídky:

So 14. 5. od 20.00 hod., vstupné: 100 Kč
Les Yeux de la Téte (Francie) – jazzpunk

Pá 27. 5. od 21.00 hod., vstupné: 50 Kč
BeeTee – Nostalgická houseová noc
pod taktovkou Sunflower bitches.

Kompletní program na

www.luftkinoklub.cz

sobota 7. 5. 9.30 hod.
zahrada MDDM
VELKÝ TURNAJ V RINGU

XI. ročník soutěže tříčlenných družstev, sportov-
ní den pro členy (i bývalé) turistického oddílu
Medvědi, i pro spřátelené oddíly, rodiče a sou-
rozence a další zájemce o Ringo.

neděle 8. 5. 16.00 hod.
Husův sbor
BAROKO VE VARHANNÍ HUDBĚ

Koncert v rámci festivalu Jana Zacha, vystoupí
Jaroslava Potměšilová a Hana Řípová.

středa 11. 5. 19.00 hod.
modlitebna Církve bratrské, Vašátkova č. p. 288
SETKÁNÍ S MARIÍ ANNOU HIRSCHMANNOVOU,

americkou spisovatelkou, autorkou autobiografic-
ké knihy Hansi, dívka, která opustila hákový kříž.

úterý 17. 5. 19.00 hod.
Městské muzeum
HOUSLOVÝ KONCERT

Čeňka Pavlíka za klavírního doprovodu Miro-
slava Sekery, vstupné 50 Kč, pořádá Spolek
přátel čelákovického muzea ve spolupráci 
s Městským muzeem.

středa 18. 5. 16.00 - 18.00 hod.
vodácký areál v Nedaninách
DEN RODIN

Zábavný program.

čtvrtek 19. 5. 18.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
KONCERT ŽÁKŮ

sobota 21. 5. - 19. 6.

Městské muzeum
MALÝ SALON ZUŠ - INSPIRACE BAROKEM

Výstava výtvarných prácí žáků ZUŠ přístupná
denně mimo pondělí 9.00 - 12.00 a 13.30 -
17.00 hod., slavnostní vernisáž v sobotu 

21. 5. od 10.00 hod.

sobota 21. 5. 19.00 - 21.00 hod.
klubovna Čajovna v budově TS v Lipové ul.
PAVEL FAJT

legendární bubeník a perkusista

středa 15. 6. 18.00 hod.
před Kulturním domem
KONCERT NA SCHODECH

vystoupení žákovských orchestrů ZUŠ

červenec - srpen

ČELÁKOVICKÉ KULTURNÍ LÉTO

Skupina Druhej dech zahájí pravidelná víkendová
posezení při hudbě v zahradní restauraci 
Athény.

neděle 22. 5. 10.00 - 17.00 hod.
MDDM
SGRAFITO

Výtvarný kurz pro mládež a dospělé, přihlášky
do 1 týdne před termínem kurz, vede Ivona
Kociánová.

neděle 22. 5. 16.00 hod.
Husův sbor
KLASICISMUS VE VARHANNÍ HUDBĚ

Koncert v rámci festivalu Jana Zacha, vystoupí
Josef Prokop a Jaroslav Laštovka.

neděle 22. 5. 17.00 - 18.30 hod.
zahrada MDDM
TÁBOROVÉ ZPÍVÁNÍ

pro děti i rodiče a všechny kamarády táboro-
vých písniček.

úterý 24. 5. 17.30 hod.
ZUŠ Jana Zacha
VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ

přípravného ročníku tanečního oboru

čtvrtek 26. 5. 18.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
KONCERT

žáků ZUŠ a studentů Pražské konzervatoře

pátek 27. 5. 17.50 hod.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Husův sbor
NOC KOSTELŮ

středa 1. 6. 13.30 - 17.00 hod.
zahrada MDDM
DEN DĚTÍ

Na pirátském škuneru, pro příchozí děti 
i dospělé.

neděle 5. 6. 16.00 hod.
Husův sbor
ROMANTISMUS VE VARHANNÍ HUDBĚ

Koncert v rámci festivalu Jana Zacha, vystoupí
Milan Janoušek a Stanislav Mistr.

sobota 11. 6. 9.00 -  16.00 hod.
Na Statku v Rybářské ulici
LETNICE

tradiční jarmark


