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Město hospodaří s vyrovnaným rozpočtem
V lednu Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2011. Ukončilo tak dva-
cet dnů trvající rozpočtové provizorium, do kterého město dostaly povo-
lební průtahy. Rozbor rozpočtu nebo článek finančního výboru o tom, jak
město v minulosti dotovalo rozpočet prodejem svého majetku najdete
na straně 4.

LumpaPARK
Moderní interaktivní park pro všechny generace by mohl vzniknout 
v blízkosti slepého ramene Labe a tenisových kurtů. O jeho finální
podobě budou rozhodovat obyvatelé Čelákovic. Více na str. 10

Městská policie bude mít více strážníků i nové auto
Městská policie bude mít více strážníků i nové auto Jednou z nejdůle-
žitějších služeb, které město svým občanům poskytuje, je zajišťování
bezpečnosti. Městská policie v Čelákovicích se po letech konečně
dočká základního vybavení a také nových strážníků. Více na str. 10

Téma čísla: Zdraví
V únoru je sice zima téměř u konce, o to více se ale snaží dát o sobě

vědět. Protože se s menším či větším nachlazení potýká téměř každý
z nás, volba tématu, kterému se bude únorový Zpravodaj věnovat, byla
v celku jednoduchá. Více na str. 14

z obsahu

Foto: Hladina Labe kulminovala 17. ledna, vodočet v Nymburce ukazoval
248 cm. Za normálního stavu řeka dosahuje k rysce 100 cm.

Průběžné informace o stavech vody jsou pro přímé partnery státního
podniku Povodí Labe k dispozici na stránkách www.pla.cz, které obsahují
data z plošného monitoringu hydrologické situace. Pro veřejnost jsou zde
k dispozici aktuální informace vydávané v době povodňového nebezpečí
a při povodni vodohospodářským dispečinkem Povodí Labe, s. p.

Víkend v polovině ledna byl pro mnohé obyvatele Čeláko-

vic a hlavně Sedlčánek velmi napjatý. Hladina Labe se 

rychle zvedala, ale řeka se ve svém korytě nakonec udržela.

Lednová obleva způsobila rychlé odtávání bohaté sněhové nadílky
a opět se tak potvrdilo, že tzv. „vánoční povodeň“ se vcelku pravidelně
opakuje. Letos však měla několik dní zpoždění. Právě díky oblevě se ještě
více zvýšily již tak nadprůměrné průtoky vody v řekách. U nás se to proje-
vilo kde jinde než na Labi, i když pozadu nezůstala ani říčka Výmola, ústící
do Labe v Sedlčánkách.

Zvýšení průtoků se začalo projevovat 14. ledna, proto Povodí Labe
zvýšilo dohled nad stavem hladiny řeky na jezu Čelákovice. Manipulací
s jezovými uzávěry bylo nutné odtok regulovat tak, aby nedošlo k vylití
vody z koryta. Manipulace bylo třeba řídit i s ohledem na stavbu vodní
elektrárny na káranském břehu. Zajímkování stavební jámy není uzavřené,
stavební mechanizmy se pohybují v bezprostřední blízkosti koryta a hrozi-
lo nebezpečí jejich poškození, v nejhorším případě až zhroucení nedokon-
čené jímky.

Z pohledu řízení ochrany před povodněmi leží území Čelákovic v úseku
Nymburk – Lázně Toušeň, rozhodujícím údajem je pak stav hladiny na
vodočtu v Nymburce. Informace o vodních stavech se předává mezi jed-
notlivými vodními díly na Labi při pravidelných relacích 3x denně. Podle
nich jsou s předstihem nastavována jezová tělesa.

Zvýšené průtoky kulminovaly v Nymburce 17. ledna při stavu hladiny
248 cm na vodočtu a průtoku 544 m3/s, přičemž normální stav hladiny je
100 cm. Na možnou povodňovou situaci předem upozorňoval Český
hydrometeorologický ústav na svých stránkách a také zprávy z monitoro-
vacích stanic Povodí Labe, s. p. Proto byly předem vypuštěny retenční 
prostory přehrad na Labi – Les Království u Dvora Králové nad Labem
a Labská pod Špindlerovým Mlýnem. V povodí Jizery je přehrad více
a právě jejich prostory byly také využity k zachycení části povodňové vlny.
Bohužel, kapacita přehrad zdaleka není dostatečná, aby odvrátila povo-
deň, dokáže však zmírnit nástup povodňové vlny a také ji zploštit.

V těchto dnech se Labe postupně vrací k průtokům běžným v zimním
období. Jaroslav Moucha

Vánoční povodeň se o dva týdny zpozdila
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O čem jednali radní města
Na tomto místě přinášíme čtenářům několik

bodů, o kterých Rada města v prosinci jednala.
Úplné zápisy a usnesení z Rady města jsou při-
praveny k nahlédnutí každému zájemci na
sekretariátu Městského úřadu a nově také na
internetových stránkách města.

Rada města v lednu na svých zasedáních
mimo jiné:
• Schválila postup pro zpracování Strategického

plánu rozvoje města Čelákovice do r. 2025,
jehož realizace je jedním z bodů uzavřené 
Koaliční smlouvy a nutnou podmínkou pro čer-
pání dotací ze strukturálních fondů EU.

• Souhlasila se záměrem výstavby vědecko-
technického parku Státního výzkumného ústa-
vu materiálu, a. s. (SVÚM), který projednala
komise pro rozvoj města. VTP bude umístěn
v areálu TOS.

• Schválila finanční dar pro závodníka ve vodním
motorismu, který žije a trénuje v Čelákovicích
a v roce 2010 zvítězil na mistrovství světa
a Evropy konaném ve Velké Británii.

Ze zasedání Zastupitelstva
města Čelákovic 
konaného dne 20. 1. 2011
ZM schválilo:

- Úpravu č. 17 rozpočtu města na rok 2010
a úpravy č. 15 a 16 vzalo na vědomí.

Úpravy se týkaly např. v příjmové části dotací
ze státního rozpočtu – doplatek za volby do
zastupitelstev obcí – a ve výdajové části bylo
nutné navýšit položky za úhradu tepla v MC
a ve skladu v č. p. 1650, dále pak začlenit rea-
lizace střešní zahrady v MŠ J. A. Komenského.

- Rozpočtový výhled na roky 2011-2013.
Rozpočtový výhled se zpracovává na základě
zákona na období 2 – 5 let. Obsahuje sou-
hrnné základní údaje o příjmech, výdajích
a zejména o dlouhodobých závazcích, pohle-
dávkách a finančních zdrojích. V roce 2011
bude ZM předložen rozpočtový výhled ke 
schválení ještě jednou, a to ten, který bude
zohledňovat výsledky zpracovaného Strate-
gického plánu rozvoje města.

- Rozpočet na rok 2011 (rozpočet včetně jeho
komentáře přinášíme v tomto čísle Zpravoda-
je na stranách 4 až 9).

- Poskytnutí dotace na provoz charitní služby
v Čelákovicích na rok 2011 ve výši 90 000 Kč.

- Předloženou koncepci a organizační řád
Městské policie Čelákovice.
Této problematice se budeme podrobněji
věnovat v dubnovém Zpravodaji.

- Výši měsíčních odměn neuvolněným členům
ZM dle podkladového materiálu podle funkce,
za kterou se poskytne nejvyšší odměna 
+ 50 % výše odměny za další nejvyšší funkci
při souběhu, za další funkce odměna nepřísluší.

- Etický kodex člena Zastupitelstva města
Čelákovic.

ZM schválilo z majetkoprávních záležitostí např.:
- dodatek ke smlouvě o spolupráci na řešení

dopravy v klidu (ze dne 5. 8. 2010 uzavřené
mezi Městem Čelákovice a firmou Phoenix
Property, s. r. o.), týkají se parkoviště za „hote-
lem Beránek“ na vybudování zdi namísto
drátěného plotu;

- kupní smlouvu na prodej městského bytu
č. p. 1312 v sídlišti V Prokopě za celkovou
cenu 937 628 Kč.

ZM zřídilo sedmičlenný osadní výbor Záluží
a zvolilo jeho předsedou p. Romana Přívozníka
a členy pp. Janu Bartošovou, Věru Boškovou,
Ludmilu Forejtovou, Petru Kuželovou, Josefa
Hruška a Jaroslava Žižku.

ZM zvolilo další členy výborů:
- dle návrhu ODS členem finančního výboru

p. Stanislava Jonáše;
- dle návrhu TOP 09 členkou kontrolního výbo-

ru pí Pavlu Šafrovou.

V bodě diskuse byla představena Petra Kolen-
ská, nová tisková mluvčí a PR manažerka
města. -dv-

POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
středa 9. března 2011 od 18.00 hod.

v Kulturním domě
Aktuální program ZM bude vyvěšen týden

před zasedáním na úřední desce Města a na

webových stránkách Města.

Dobrý strategický plán rozvoje města je prací odborníků, jeho základním stavebním kame-

nem však zůstávají požadavky občanů. Na březen tohoto roku proto vedení města připra-

vuje dotazníkovou akci zaměřenou na občany, následovat bude veřejné setkání s občany,

setkání s místními neziskovými organizacemi a podnikateli, akce pro děti, mládež a mnoho

dalšího. Proč je okolo strategického plánu tolik povyku a co vlastně Čelákovicím přinese?

Čelákovice 2025

V minulém čísle jste se mohli dočíst, že nové
vedení města připravuje zpracování Strategické-
ho plánu rozvoje města Čelákovic do roku 2025.
Jedná se o proces poměrně složitý, ve kterém je
potřeba shromáždit co nejvíce podkladů k sou-
časnému stavu města i jeho možné budoucnosti
a přizvat odborníky na různé oblasti života ve
městě. A protože plánování značnou měrou
vyžaduje i spolupráci občanů města, je důležité
Strategický plán rozvoje města Čelákovic řádně
představit.

Strategický plán je moderní nástroj pro dlou-
hodobý a harmonický rozvoj města. Řada roz-
hodnutí, která se týkají života ve městě, má neje-
nom viditelné výsledky, ale také skryté
dlouhodobé dopady, které je třeba brát v úvahu,
aby i v budoucnosti město prosperovalo a posky-
tovalo kvalitní podmínky pro život. Rozvoj města
je třeba vidět v souvislostech různých oblastí
života – ekonomiky, dopravy, infrastruktury,
zaměstnanosti, vzhledu města, volnočasových
aktivit, vzdělávání, životního prostředí, zdraví,
sociálních služeb a mnoha dalších. Naše přítom-
nost, tedy to, co děláme a jak se dennodenně
rozhodujeme, utváří naši budoucnost.

Cílem vedení města je zvyšovat kvalitu života
pro obyvatele a atraktivnost města pro jeho
návštěvníky. K tomu musí město efektivně vyu-
žívat všechny vlastní zdroje, ale získávat i další,
především z fondů EU, a to na projekty, které
pomohou řešit problémy ve městě a rozvíjet to,
co je rozvíjet potřeba. A právě Strategický plán
rozvoje usnadňuje získávání dotací a zajišťuje
logické propojení vytipovaných projektů.

Dobrý strategický plán je sice potřeba připravit
s odborníky, ale základním kamenem celého
plánu jsou požadavky občanů, podnikatelů, záj-
mových sdružení, dětí, mládeže a dalších důleži-
tých partnerů. Plán má být společnou dohodou
o tom, kam se chce město ve svém rozvoji ubírat,
na co klást důraz, co chránit, jaké problémy řešit
a jakým způsobem pracovat na dosažení cílů.

Všichni, kdo ve městě žijí nebo je navštěvují,
budou mít příležitost aktivně se do procesu zpra-
cování Strategického plánu rozvoje města zapo-
jit. Jedním z prvních kroků bude ustanovení řídící
skupiny pro zpracování Strategického plánu roz-
voje města. Tato skupina vznikne rozšířením
komise pro rozvoj města a MA 21 a měli by v ní
být zastoupeni kromě vedení města a odborníků
také občané, podnikatelé, zástupci neziskových
sdružení a další.

V březnu proběhne průzkum názorů občanů
pomocí dotazníku. Každý z obyvatel Čelákovic
bude mít příležitost vyjádřit svůj názor na sou-
časnou podobu města i jeho budoucnost.
Následně proběhne veřejné setkání s občany,
setkání s neziskovými organizacemi, s podnika-
teli, akce pro děti a mládež a další. Záměrem je
shromáždit co nejvíce představ, názorů a přání
týkajících se rozvoje města, porovnat je
s možnostmi města a odbornými aspekty a najít
optimální řešení pro jednotlivé oblasti života ve
městě.Ty se budou řešit v pracovních skupinách,
které bychom rádi propojili i s poradním sborem
občanů a místními odborníky.

Celý proces tvorby Strategického plánu rozvo-
je města Čelákovic do r. 2025 bude uzavřen
v prosinci tohoto roku, kdy bude předložen
Zastupitelstvu města ke schválení. O jednotlivých
krocích vás budeme pravidelně informovat ve
Zpravodaji i dalšími dostupnými cestami, infor-
mace naleznete na webové stránce města
(www.celakovice.cz). Budeme vám také
postupně zprostředkovávat informace o konkrét-
ních oblastech života ve městě i o moderních pří-
stupech k jejich rozvoji.

V případě zájmu o podrobnější informace,
nebo pokud máte námět, návrh či připomínku
k rozvoji města Čelákovic, obracejte se prosím
na paní Petru Kolenskou, tel.: 326 929 170, 
e-mail: petra.kolenska@celakovice.cz.

Těšíme se na spolupráci při rozvoji města!
Za vedení města Josef Pátek, starosta

• Souhlasila s připojením podpisu na Dopis
společnosti RWE, AG, Německo, ve věci
ustoupení od záměru výstavby paroplynové
elektrárny v katastru obce Mochov.

• Schválila žádost o nadační příspěvek pro při-
pravované dětské Duhové hřiště v Sedlčán-
kách, který poskytuje Nadace ČEZ.

• Souhlasila s podáním odvolání proti rozhodnutí
Městského úřadu Čelákovice ze dne 30. 11.
2010 o umístění stavby základnové stanice
mobilních telefonů T-mobile na území Čelákovic.

• Schválila zvýšení nájemného v bytech s regu-
lovaným nájemným pro r. 2011 ve výši dle
zákona č. 107/2006 Sb. ve znění zákona
č. 150/2009 Sb. (Více na str. 3.)

• Vzala na vědomí zvýšení cen jízdného PID
v mimopražských tarifních pásmech a snížení
příspěvku Středočeského kraje na zajištění
základní dopravní obslužnosti autobusovou
dopravou na jeho území. Město Čelákovice
bude muset v rámci spolufinancování autobu-
sové dopravy navýšit příspěvek o přibližně 
50 tisíc korun. -pek-
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13. ledna, povodňový plán

Nad aktualizací povodňového plánu se sešli
Josef Pátek, Miloš Sekyra a Jaroslav Moucha,
zástupce státního podniku Povodí Labe. V pří-
pravě nového povodňového plánu bude vedení
města s panem Mouchou pokračovat v únoru,
kdy společně projdou všechny úseky vodních
toků na území města a zjistí jejich aktuální stav.

18. ledna, kamera na nádraží

Vedení města a zastupitel Petr Studnička se
sešli se zástupci Českých drah. Domlouvali
možnost zastavování autobusů v prostoru
bývalé 10. koleje, dnešního parkoviště. Při úpra-
vách Masarykovy ulice byla zastávka hromadné
dopravy pouze vyznačena, nikoliv vybudována
a představuje tak překážku plynulého provozu.
Kromě řešení zastávky projednalo vedení
města s Českými drahami i možnost instalovat
stacionární kameru do prostor čelákovického
nádraží. Ta by měla být napojena na místní
Městskou policii.

22. ledna, valná hromada SDH

U příležitosti 130. výročí založení Sboru dob-
rovolných hasičů se sešla valná hromada SDH.
Slavnostní akce se zúčastnilo i vedení města,
které místní hasiči pozvali.

24. ledna, rekonstrukce MŠ Rumunská

Jaroslav Ryneš a společnost InProjekt, 
která připravuje rekonstrukci Mateřské školy
v Rumunské ulici, se sešli nad úpravami celého
projektu. Zároveň se domluvili na přípravě pod-
kladů pro zajištění dotace.

24. ledna, letiště Kbely

Josef Pátek a Miloš Sekyra se zúčastnili pro-
hlídky letecké základny Kbely, kde je velitel 24.
základny informoval o plánech na rok 2011
a seznámil s provozem letiště. Nad Čelákovicemi
je jeden z leteckých koridorů, Kbely však vedení
města seznámili s harmonogramem cvičných letů.

27. ledna, setkání starostů

V Čelákovicích se setkali starostové a mís-
tostarostové Brandýsa nad Labem-Staré Bole-
slavi, Lysé nad Labem a Čelákovic. Setkání,
které inicioval Josef Pátek, položilo základní
kámen budoucí spolupráci měst na Labi
a možná i vzniku mikroregionu. Města chtějí jed-
nat o projektech, které je spojují a které mohou
společně realizovat. Z jednání vzešlo memoran-
dum, města jej projednají na svých zastupitel-
stvech.

31. ledna, kanalizace v Záluží

Vedení města se sešlo s projektantem kana-
lizace v Záluží. Projednávali současný stav pro-
jektu a nároky na jeho realizaci. O této akci
Záluží, které se vlastní řádné kanalizace zatím
nedočkalo, vyjednává s městem již řadu let,
zatím se však k výstavbě kanalizace nikdy
nepřikročilo. Před novým vedením města tak
vyvstal nemalý úkol celý projekt připravit, ale
hlavně zajistit jeho financování.

Z diáře vedení města

Josef Pátek a Miloš Sekyra při prohlídce letecké
základny Kbely

PLÁN ZASEDÁNÍ
Rady a Zastupitelstva města
v roce 2011

Jednání RM budou probíhat vždy

první čtvrtek v měsíci od 13.00 hodin.

Předpokládané termíny zasedání ZM:

Zasedání budou probíhat ve středu

vždy od 18.00 hodin ve dnech:

9. března, 27. dubna, 29. června, 7. září,

12. října, 23. listopadu, 14. prosince.

VÝZVA PRO OBYVATELE
SEDLČÁNEK

Vážení občané Sedlčánek,
máte nyní možnost přihlásit se do osadního

výboru Sedlčánek. Jeho členové budou spolu-
rozhodovat o dění v Sedlčánkách, zastupovat
své sousedy a celkově ovlivňovat prostředí této
městské části. Jedinou podmínkou pro členství
ve výboru je trvalé bydliště v Sedlčánkách.

Své přihlášky posílejte na adresu: Městský
úřad Čelákovice, nám. 5. května 1, 250 88, nebo
na e-mail: mu@celakovice.cz.

Josef Pátek, starosta

Regulace nájemného městských bytů
v Čelákovicích potrvá až do 31. 12. 2012

Od 1. 1. 2011 začala v České republice platit změna v oblasti nájemního bydlení. Prona-
jímatelé se totiž musí dohodnout s nájemníky na nové výši nájemného, jednostranné zvyšování
nájmů už není možné a v případě, kdy nedojde ke shodě, je rozhodnutí v rukách soudu.

Čelákovice patří mezi města, na která se vztahuje novelizace zákona č. 107/2006 Sb. záko-
nem č. 150/2009 Sb. a kde se prodlužuje termín regulace nájemného až do roku 2012.

Konec regulace nájemného se podle zákona č. 150/2009 Sb. netýká krajských měst 
s výjimkou Ústí nad Labem a Ostravy, rovněž tak Prahy, Brna a obcí nad 9.999 obyvatel ve
Středočeském kraji. Do posledně zmiňované kategorie spadají i Čelákovice.

V Čelákovicích bude možné nájemné změnit dohodou obou smluvních stran až po 1. 1.

2013. Cílová hodnota měsíčního nájemného pro období do 31. 12. 2012 je pro Čelákovice sta-

novena ve výši 68,41 Kč/m2, u bytů se sníženou kvalitou pak 61,57 Kč/m2 (dříve byty III. a IV.

kategorie). Jednostranné zvyšování nájemného se netýká všech nájemních bytů, ale pouze
těch, u nichž se po ukončení možnosti jednostranného zvyšování nájemného předpokládá využití
smluvního přístupu. Zvyšování tedy nelze uplatnit u bytů:

a) pronajatých společníkům, členům nebo zakladatelům právnické osoby vzniklé za účelem, aby se
stala vlastníkem domu s byty;

b) bytových družstev zřízených po roce 1958, jde-li o byty postavené s finanční, úvěrovou a jinou
pomocí poskytnutou podle předpisů o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě,
které jsou v nájmu jejich členů;

c) bytových družstev označovaných podle dřívějších právních předpisů jako lidová bytová družstva,
které jsou v nájmu jejich členů;

d) jejichž výstavba nebo dostavba byla povolena po 30. 6. 1993 a na jejichž financování byla obcím
poskytnuta dotace ze státního rozpočtu nebo ze státních fondů na výstavbu nájemních bytů, a to
po dobu platnosti podmínek poskytnuté dotace;

e) zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení, jejichž výstavba byla povolena před 30. 6.
1993.

Výpočet nájemného pro Čelákovice vychází ze základní ceny bytu 16 418 Kč/m2

Ceny  podle  zákona – 107/2006 Sb. po novele 150/2009 Sb.

rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012
rok rok rok rok rok rok

Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2

Čelákovice 21,39 28,97 41,80 49,24 58,03 68,41

Podrobné informace jsou uvedeny na internetových stránkách Ministerstva pro

místní rozvoj ČR – www.mmr.cz.

Jaroslav Ryneš, místostarosta II

Audit všech výběrových řízení města, tak jak ho navrhují někteří zastupitelé, znamená prověřit
velké množství výběrových řízení, z nichž valnou část tvoří podlimitní veřejné zakázky. Město by jen
utratilo spoustu peněz za audit, který mu nic nepřinese. Proto také návrh nezískal podporu i části
opozice. Vedení města je navíc přesvědčeno, že by výběrová řízení po formální stránce v té době
platnému zákonu o veřejných zakázkách vyhověla. Vloni na podzim tento zákon parlament zpřísnil
a odstranil některé chyby kritizované odbornými nevládními organizacemi.

Město Čelákovice nechá přezkoumat ty záležitosti, ve kterých mohlo dojít k jeho poškození, nebo
byly pro město nevýhodné. První z projektů, na který jsme se zaměřili, je proluka náměstí, tam
Čelákovice v soudním sporu dokonce již jsou. Celou věc proto předáme právníkům a počkáme na
jejich vyjádření. Miloš Sekyra, místostarosta I

Plošný audit je nesmysl, prověříme jen podezřelé projekty
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KOMENTÁŘ K ROZPOČTU 2011

Rozpočet na rok 2011 je sestaven

na základě platné rozpočtové

skladby, má tři základní části,

příjmy, výdaje a financování. Jeho

tabulkovou formu najdete na stra-

nách 6 až 9 tohoto Zpravodaje.

Pro přehlednost je třetí část rozpočtu,
financování, rozdělena na část „příj-
movou“, která je přiřazena k příjmům
rozpočtu, a část „výdajovou“, která je

přiřazena k výdajové části. Je tím přehledněji znázorněna vyrovnanost
rozpočtu, která je dosažena zejména zapojením předpokládaných zůstat-
ků na účtech města k 31. 12. 2010.
Rozpočet obsahuje všechny základní vztahy a vazby, které byly v době
sestavování známé nebo je bylo možné kvantifikovat.

Příjmy
Daňové příjmy

Předpokládané daňové výnosy na rok 2011 jsou plánovány na základě
skutečného plnění v roce 2010, které bylo příznivější než původní předpo-
klad, který vycházel z nepříznivého hospodářského vývoje během roku
2009. Pozitivní vývoj měl příjem z DPH. Daň z příjmů je shodná ve výda-
jích i příjmech rozpočtu.
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu vychází z počtu trvale bydlících
občanů ve městě a výše poplatku na občana je určena příslušnou
vyhláškou Města. Pro rok 2011 je platná výše poplatku 480 Kč za osobu,
která již byla schválena samostatnou vyhláškou na rok 2011. Příjem
z poplatku za uložení odpadů je naplánován podle vývoje z roku 2010, kdy
po změně majitele slévárny jsou poplatky placeny pravidelně.
Ostatní daně a poplatky jsou místní poplatky, které mají charakter daně.
Odvody z vybraných činností jsou správní poplatky a jsou odvozeny od
hodnot roku 2010. Tyto příjmy jsou poměrně stabilní.
Příjmy z daně z nemovitostí kolísaly od roku 2001 kolem hodnoty 3 mil. Kč,
v roce 2010 došlo k zvýšení daně, které bylo dané zákonem. Nyní je uve-
den předpokládaný výnos 5 mil. Kč.

Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy vyjadřují především využití majetku města formou
nájemného. Další nedaňové příjmy pak vycházejí z některých činností
Městského úřadu, Městské policie a sportovních zařízení.
Příjmy za inzerci v ZMČ a za pobyty v rekreační chatě vycházejí z hodnot
za uplynulá období.
Příjmy ze vstupného do bazénu jsou plánovány ve výši 3 300 tis. Kč. Příjmy ze
vstupného do sauny se plánují ve výši 450 tis. Kč. K příjmům z obou zařízení

jsou ještě přiřazeny další příjmy, které se v těchto zařízeních realizují.
Splátky  půjček z Fondu rozvoje bydlení a ze Státního fondu rozvoje bydle-
ní ČR jsou určeny smluvními vztahy stejně jako úroky z nich uvedené dále.
Nájemné z nemovitého majetku je dáno nájemními smlouvami. U těchto
příjmů by nemělo dojít k významným výkyvům. Během uplynulých let bylo
nájemné placeno vždy včas. V případě nájemného z pronájmu vodovodů
a kanalizací, z tepelných zařízení, nájemného z nebytových prostor od
společnosti Lumira je uplatněna DPH. O hodnotu DPH je nájemné vyšší.
Příjmy z nájemného jsou druhé nejvýznamnější příjmy rozpočtu.
Dalšími příjmy jsou příjmy za tříděný odpad, z činnosti pečovatelské 
služby, pokuty vybírané Městskou policií.
Úroky z běžných a termínovaných účtů města jsou odhadnuty na 90 tis. Kč
vzhledem ke snižující se hodnotě na termínovaných účtech.

Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy jsou příjmy z prodeje majetku Města. Předpokládají se
příjmy z prodeje bytu v hodnotě 900 tis. Kč a další příjmy z prodeje ply-
novodů V Prokopě a Sedlčánkách.

Transfery (Dotace)

Tyto příjmy budou do rozpočtu zařazovány postupně v okamžiku jejich při-
dělení. V rozpočtu je zapracovaná dotace na školství a správu v hodnotě
roku 2010. Dotace je určena na posílení výdajů na školství a na výkon stát-
ní správy, kterou MěÚ Čelákovice provádí v přenesené působnosti, zejmé-
na stavební úřad, matrika a další činnosti vykonávané ostatními odbory
MěÚ. V okamžiku oznámení její skutečné výše bude provedena její úprava.
Dotaci na dávky sociální péče poskytuje MPSV. Dotace plně pokrývá výda-
je na tyto účely. Čerpání bude potom postupné v průběhu celého roku. Dota-
ce bude zařazena do příjmů rozpočtu, až bude vydáno rozhodnutí o její výši.
Odborem SVaZ bylo zažádáno o dotaci ve výši 1 500 tis. Kč pro Pečova-
telskou službu na poskytování sociálních služeb.
Další dotací, která je na základě předpokladu zařazena do příjmů 
rozpočtu, je dotace od obcí, především školné.
Do rozpočtu je možné zařadit na základě již uzavřených smluv další dota-
ce určené na veřejnou zeleň z FŽPaZ Krajského úřadu Středočeského
kraje a výstavbu Průmyslové ulice.
Hodnota převodů mezi účty není součástí celkových příjmů, vyjadřuje pře-
sun prostředků mezi účty Města.

Výdaje
Výdajová část rozpočtu zahrnuje jednak běžné výdaje na provoz Měst-
ského úřadu a Města, příspěvky pro městem zřízené příspěvkové organi-
zace a investiční výdaje. Část investičních výdajů je za investice Města
realizované již v roce 2010. Příspěvky pro příspěvkové organizace jsou
uvedeny v hodnotách, které vyjadřují reálné možnosti rozpočtu na rok
2011. Veškeré plánované výdaje jsou v tabulkové části.

4 zprávy z radnice 2/2011 

Na prvním zasedání finančního výboru Zastupitelstva města před námi
stál nelehký úkol. Projednání návrhu rozpočtu města na rok 2011. Museli
jsme jednat rychle a rozhodně, abychom město v co možná nejkratším
čase vyvedli z rozpočtového provizoria. Navržený rozpočet je maximum
možného z pohledu řádného a rozumného hospodáře, a proto ho finanční
výbor jednomyslně doporučil zastupitelům města ke schválení. Tímto
nechceme říci, že se nám navrhovaný rozpočet líbí. Naší ambicí je pomo-
ci vedení města vybudovat zdravé městské finance, které budou prezen-
továny dlouhodobě udržitelným vyrovnaným rozpočtem.
Bude to však velmi těžký úkol, na němž bude muset spolupracovat vede-
ní radnice i vedení všech městských organizací. Z minulosti jsme totiž my,
všichni obyvatelé města, dostali závazky města ve výši cca 60 mil. Kč
a také dokončené investice města z roku 2010 ve výši necelých 20 mil. Kč,
které je nutno zaplatit z příjmů roku 2011. K tomuto disponujeme dlouho-
době špatně postaveným rozpočtem, který byl v minulých deseti letech
stabilně dotován prodejem majetku města (viz graf). Hodnota prodaného
majetku v těchto letech činila cca 270 mil. Kč.
Finanční výbor si proto stanovil 5 hlavních cílů:
1) Sestavení stabilně vyrovnaného rozpočtu města bez kapitálových příj-

mů nejpozději do roku 2014.
2) Kapitálové příjmy použít na snížení zadlužení města a podporu finan-

cování investic s dotačními tituly.
3) Revidovat hospodaření s ohledem na příjmy a výdaje včetně navržení

opatření pro celé období 2011 – 2014.
4) Vytvoření kvalitního finančního plánu pro roky 2012 – 2014.

5) Provést inventarizaci majetku včetně návrhů opatření s ohledem na
příjmy a výdaje spojené s tímto majetkem.

V následujících necelých čtyřech letech budeme s vedením města usilovat
o snížení jeho závazků na co nejnižší úroveň a o změnu současné struk-
tury rozpočtu i za cenu nepopulárních a bolestivých kroků. Jedině tak 
zajistíme zdravý rozvoj města. Toto zároveň bude i základním kamenem
pro tvorbu strategického rozvoje města Čelákovic. Věříme, že naše úsilí
přinese zkvalitnění života v Čelákovicích nám i budoucím generacím.

Miloslav Uhlíř a Václav Vlasák, členové finančního výboru

ROZPOČET BYL V MINULOSTI DOTOVÁN PRODEJEM MĚSTSKÉHO MAJETKU

Graf: Příjmy a výdaje města bez dodatečných jednorázových příjmů z pro-
deje majetku v tisících Kč.
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Zemědělství a lesní hospodářství

Do této části jsou začleněny výdaje za umístění psů do útulku a výdaje na
deratizaci. Tyto výdaje spravuje odbor životního prostředí MěÚ.

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

Cestovní ruch

Jediným výdajem v této oblasti je příspěvek do Fondu Polabí obecně pro-
spěšné společnosti Zlatý pruh Polabí.

Doprava

Naplánované výdaje jsou v rozhodující míře investiční, především na
rekonstrukce komunikací nebo nové komunikace. Značná část výdajů je
za rekonstrukce silnic, které byly provedeny již v roce 2010. Z nových sil-
nic bude realizovaná Průmyslová, na kterou je určena dotace. V rozpočtu
jsou vyčleněny prostředky na výstavbu chodníků a opěrných zdí kruhové-
ho objezdu na silnici 2/245. Vlastní stavbu má zajišťovat Středočeský kraj.
Výdaje na provoz veřejné silniční dopravy jsou na zabezpečení autobu-
sového spojení města s okolními městy a obcemi a na vybudování auto-
busové zastávky v ulici Mochovské.

Vodní hospodářství

Téměř veškeré výdaje jsou určeny do oblasti kanalizačních sítí. Více než
polovina výdajů, 51%, je opět za investice realizované již v roce 2010.
V roce 2011 bude zahájena intenzifikace ČOV. Tato rozsáhlá investice je
založena na vícezdrojovém financování (dotace a úvěr SFŽP, vlastní zdro-
je). Uvedená částka bude postupně upravena a doplněna na základě plat-
ných smluv, a to i v části příjmové.
Neinvestiční výdaj ve výši 1 250 tis. Kč je splátka VaK Mladá Boleslav na
základě provozovatelské smlouvy.

Služby pro obyvatelstvo

Tato nejobsáhlejší část rozpočtu zajišťuje svými výdaji také činnost všech
školských, kulturních, sportovních zařízení, Technických služeb, ochranu
životního prostředí.

Školství

Rozhodujícími výdaji na školství jsou příspěvky na činnost tří mateřských
a dvou základních škol a základní umělecké školy.V případě MŠ J. A. Komen-
ského a ZŠ Kostelní jsou uvedeny úroky z úvěru na jejich rekonstrukci.
U každé organizace jsou uvedeny minimální výdaje na případné havárie.

Kultura

Výdaje do oblasti kultury jsou příspěvky na činnost Městské knihovny,
Městského muzea a Kulturního domu.
Další výdaje do oblasti kultury jsou prostřednictvím odboru školství, infor-
mací a kultury, který každoročně zajišťuje propagaci města, údržbu infor-
mačních tabulí, informačního systému, akce a koncerty spojené s adven-
tem, ale i webové stránky města. Na tisk a distribuci ZMČ je určeno 750
tis. Kč. Na dotace je vyčleněno 905 tis. Kč.

Tělovýchova

Výdaje na tělovýchovu a zájmovou činnost jsou především výdaje na provoz
sauny, bazénu, rekreační chaty, Městského domu dětí a mládeže a dětských
hřišť. Výdaje na provoz sauny a bazénu jsou vyšší než v předchozím roce
především z důvodů hodnot energií, které byly v roce 2010 navyšovány. Nein-
vestiční dotace pro sportovní subjekty je navržena v celkové výši 1 120 tis Kč,
tato hodnota bude rozdělena příslušnou komisí pro jednotlivé organizace.

Zdravotnictví

Výdaje na zdravotnictví jsou na nákup služeb a na dotace určené na pre-
venci před drogami, především pro K-centrum, které se na tyto služby spe-
cializuje. Část těchto výdajů spravuje odbor ŠIK a část odbor SVaZ.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Výdaje do bytového hospodářství zahrnují výdaje na správu bytů, kterou
vykonává Q-byt, s. r. o. Výdaje na údržbu bytového fondu jsou v roce 2011
rozděleny na opravy a údržbu a na výdaje investičního charakteru. V souč-
tu dosahují prakticky stejných hodnot jako v roce předešlém.
Výdaje na nebytové hospodářství jsou především na energie a topení
v objektech Města.
Výdaje na veřejné osvětlení jsou v rozhodující míře investiční, ale opět
téměř z poloviny za akce realizované v roce 2010.
Investice na inženýrské sítě je na plynovod V Prokopě, který je již téměř
dokončený.
Výdaje do oblasti komunálních služeb obsahují především příspěvek na

provoz Technických služeb, které zajišťují pro město činnosti, které jsou jim
určeny jako příspěvkové organizaci zřizovací listinou. Zejména údržba
komunikací, provoz separačního dvora, likvidace odpadů, péče o zeleň 
a její údržba a zabezpečování sekání trávy na celém území města.
Jako souhrnná investice je zde uvedena revitalizace náměstí ve výši 
14 512 tis. Kč.
Součástí výdajů v této oblasti jsou i výdaje na nákup pozemků, které
Město potřebuje mít ve svém vlastnictví, a s tím související platby daní. Na
nákup pozemků je uvedena relativně malá částka.

Ochrana životního prostředí

Nejvýznamnější položkou je úhrada za sběr a svoz komunálních odpadů, která
je zajištěna příjmem místního poplatku za sběr a svoz komunálního odpadu.
V roce 2011 budou vynaloženy značné výdaje do oblasti veřejné zeleně.
Tyto výdaje jsou podmíněny dotací uvedenou v příjmové části. Kromě již
realizované střešní zahrady v MŠ J. A. Komenského bude rekonstruována
zahrada této školky, park u Městské knihovny, provedena výsadba zeleně
v ulici Stankovského III a Masarykova II, parkové úpravy Hájku v Jiřině
a vegetační úpravy alejí.

Sociální věci a politika zaměstnanosti

Dávky a sociální péče jsou plně hrazeny z dotace státu, která bude teprve
určena MPSV.
Město bude zajišťovat pečovatelskou službu s předpokládaným rozpočtem
2 602 tis. Kč. Část výdajů pokryje dotace MPSV v předpokládané výši 
1 500 tis. Kč. Další výdaje jsou na provoz Klubu důchodců.

Bezpečnost státu

Tuto sféru Město zajišťuje činností Městské policie a jednotkou SDH.V přípa-
dě Městské policie navržené výdaje zajišťují postupné navyšování počtu
strážníků. Nebudou zatím zřizovány 2 nové kamerové body, ale dojde k pře-
sunutí kamery z lokality V Prokopě do oblasti Na Hrádku (Kostelní ulice).
Výdaje na požární ochranu jsou na běžný provoz SDH.

Všeobecná veřejná správa a služby

Státní správa, samospráva

Tyto výdaje jsou spojené s činností Zastupitelstva města a s činností Měst-
ského úřadu. Přehled výdajů je zřejmý z tabulkové části. Jsou to všechny
výdaje, které nejsou nebo je nelze zahrnout do jiných částí rozpočtu.
Z přehledu položek je zřejmé, že to jsou výdaje na platy, pojištění za-
městnanců, výdaje spojené s provozem obou objektů Městského úřadu
a všechny ostatní výdaje spojené s funkčností Městského úřadu, který
zajišťuje činnosti v samostatné působnosti i v přenesené působnosti. Sem
je směřována dotace na správu uvedená v příjmové části. V roce 2011
nejsou plánovány žádné rozsáhlé investice v této oblasti.

Finanční operace

Dříve uváděné úroky, které město v roce 2011 zaplatí za přijaté úvěry, jsou
v odpovídajících částech rozpočtu. Předpokládané výdaje za vedení účtů
běžných, úvěrových, dotačních nebo termínovaných, které má Město ote-
vřeny u bank, jsou ve výši 130 tis. Kč.
Pojištění majetku, tj. především budov, je dáno smlouvami s pojišťovnami.
Převody vlastním fondům, stejně jako v části příjmové, vyjadřují přesun
prostředků mezi účty Města, nejsou započítány do výdajů, protože vlastní
dílčí výdaje jsou obsaženy v příslušných částech rozpočtu.
Daň z příjmů obce lze přesně určit až po ukončení účetního období za rok
2010, její hodnota bude stejná i v příjmové části.
Předpokládaný odvod DPH je ve výši 3 390 tis. Kč, v rozhodující míře se
na této hodnotě podílí DPH z nájemného z vodovodů a kanalizací a tepel-
ných zařízení.
Nespecifikovaná rezerva vyjadřuje část prostředků, které neměly v době
schvalování rozpočtu přesné určení. Rezerva se v průběhu roku může
navýšit vlivem dotací, zejména na činnost Pečovatelské služby.

Financování
Třetí část rozpočtu doplňuje obě části rozpočtu, příjmy a výdaje, a vyjad-
řuje vazby a vztahy, které nejsou příjmy a výdaji roku 2011. Jsou to zůs-
tatky na účtech z minulého roku, většina hodnot již byla známa. V nejbližší
úpravě rozpočtu bude provedena již jen drobná korekce, až budou defini-
tivně známé zůstatky na všech účtech.
V roce 2011 je nutné splatit úvěry a půjčky v hodnotě 9 034 tis. Kč. Výše
splátek za jednotlivé úvěry je opět uvedena v tabulkové části rozpočtu. Od
roku 2011 tato hodnota vyšší vlivem splácení úvěru na rekonstrukci
základní a mateřské školy.

Karel Majer, vedoucí odboru FaP



Rozpočet Města Čelákovic pro rok 2011 PŘÍJMY
paragraf položka text tis. Kč tis. Kč

DAŇOVÉ PŘÍJMY 98 909,00

daně z příjmů 42 950,00

1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 18 200,00

1112 daň z příjmů fyzických osob ze sam. výdělečné

činnosti 3 150,00

1113 daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1 600,00

1121 daň z příjmů právnických osob 20 000,00

1122 daň z příjmů právnických osob za obce 0,00

daně ze zboží 41 000,00

1211 daň z přidané hodnoty 41 000,00

poplatky za využívání přírodních zdrojů 5 689,00

1332 popl. za znečišťování ovzduší 16,00

1333 popl. za uložení odpadů 360,00

1334 odvody za odnětí půdy ze ZPF 0,00

1337 poplatek za likvidaci komunálního odpadu

11069 obyv. 5 313,00

ostatní daně a poplatky 1 655,00

1341 poplatek ze psů 185,00

1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 190,00

1344 poplatek ze vstupného 0,00

1345 poplatek z ubytovací kapacity 30,00

1347 poplatek za provozování VHP 1 250,00

odvody z vybraných činností 2 615,00

1351 odvod výtěžku z provozovování loterií

výtěžek z provozu VHP 905,00

1361 správní poplatky 1 710,00

za povolení provozu  VHP 1 040,0
stavební povolení 200,0
matrika 460,0
ostatní 10,0

majetkové daně 5 000,00

1511 daň z nemovitostí 5 000,00

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 53 547,00

2144 ostatní služby 85,00

2111 příjmy z poskytovaných služeb 85,00

2169 ostatní správa v průmyslu, stavebnictví,

obchodu a službách 10,00

2212 sankční platby

Stavební úřad 10,00

2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 65,00

2111 příjmy z poskytovaných služeb

parkovné z park. automatu 65,00

3319 záležitosti kultury 50,00

2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků

vstupné z koncertů 50,00

3349 sdělovací prostředky - ZMČ 700,00

2111 příjmy z reklamy 700,00

3412 sportovní zařízení 3 850,00

2111 bazén  vstupné 3 300,00

2132 bazén  za umístění nápojových automatů 26,00

2111 sauna  vstupné 450,00

2132 sauna  příjmy z pronájmu 44,00

2324 sauna půjčování prostěradel 30,00

3429 zájmová činnost a rekreace 100,00

2111 příjmy z poskytování služeb  

rekreační chata Huť 100,00

3611 2460 splátky půjček z fondu rozvoje bydlení 916,00 916,00

nájemné z nemovitého majetku 45 676,00

3639 2131 nájemné z  pozemků 160,00

2399 2132 příjmy z pronájmu vodovodů a kanalizací 12 534,00

3612 2132 nájemné z městských bytů 21 977,00

3634 2132 nájemné z tepelných zařízení - kotelen 8 160,00

3613 2132 nájemné z nebyt. prostor  č. p. 226  Lumira 276,00

3613 2132 nájemné z nebyt. prostor  

Obecní dům - ČS, Koberce, Bydlení a domov 975,00

3613 2132 nájemné z nebyt. prostor  nebytové prostory 
spravované Q-bytem 1 562,00

3613 2132 nájemné z nebyt. prostor  prodejna V Prokopě 32,00

3613 2133 příjmy z pronájmu movitých věcí

tel. ústředna v č. p. 226, STP 13,00 13,00

paragraf položka text tis. Kč tis. Kč
3612 bytové hospodářství 150,00

2111 příjmy z poskytování služeb 0,00
2322 pojistné náhrady 0,00
2324 nekapitálové příspěvky 150,00

3613 nebytové hospodářství 0,00

2324 nekapitálové příspěvky 0,00
3633 výstavba a údržba iženýrských sítí 9,00

2133 přímy z pronájmu movitých věcí  STP 9,00
3722 sběr a svoz komunálních odpadů 30,00

2112 příjmy z prodeje zboží  pytle na odpady 30,00
3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 000,00

2324 nekapitálové příspěvky
příjmy za tříděný odpad od EKO - KOM 1 000,00

4351 Pečovatelská služba 540,00

2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků
z činnosti pečovatelské služby 540,00

5311 Městská policie 210,00

2212 sankční platby  pokuty ukládané MP 200,00
2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10,00

6171 činnost místní správy 0,00

2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00
2324 nekapitálové příspěvky 0,00

6310 příjmy z finančních operací 143,00

2141 úroky 143,00
Fond rozvoje bydlení 53,0
ostatní účty  běžné, termínované 90,0

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 9 315,00

3612 bytové hospodářství 900,00

3112 příjmy z prodeje ost.nemovitostí  prodej bytů 900,00
3633 výstavba a údržba inženýrských sítí 8 415,00

3113 příjmy z prodeje majetku prodej plynovodů 8 415,00
3122 příspěvky na investice 0,00

3639 komunální služby 0,00

3111 příjmy z prodeje pozemků 0,00

VLASTNÍ PŘÍJMY 161 771,00

PŘIJATÉ TRANSFERY 14 973,60

neinvestiční přijaté transfery od veřejných 

rozp. ústřední úrovně 12 056,60

4111 neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00
4112 neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 

v rámci souhrn. dotačních vztahů 12 056,60
na školství 1 957,4
na správu 10 099,2
požární ochrana 0,0

4113 neinv. transfery od st. fondů 0,00
4116 ostatní neinv. transfery ze st. rozpočtu 0,00

dávky sociální péče 0,00
poskytování soc. služeb - pečovatelská služba 0,00

neinvestiční přijaté transfery od veřejných 

rozp. územní  úrovně 1 925,00

4121 neinvestiční transfery od obcí  školné 500,00
4122 neinv. transfery  od krajů  dotace z FŽPaZ 1 425,00

převody z vlastních fondů 0,00

4132 převody z ostatních vlastních fondů 0,00
4139 převody z vlastních fondů  sociální fond 868,00

investiční přijaté transfery od veřejných 

rozp. ústřední úrovně 0,00

4211 inv. transfery  z všeobecné pokladní správy 
st. rozpočtu 0,00

4213 investiční transfery ze st. fondů 0,00
4216 ostatní investiční transfery ze st. rozpočtu 0,00

investiční přijaté transfery od veřejných 

rozp. územní  úrovně 992,00

4222 investiční transfery od krajů komunikace Průmyslová 992,00

PŘÍJMY CELKEM 176 744,60

Třída 8 FINANCOVÁNÍ 29 528,00

8113 krátkodobé přijaté půjčené prostředky

revolvingový úvěr 0,00

8115 zůstatky na účtech k 31.12. 2010  předpoklad 29 528,00

8123 dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry 0,00

6 zprávy z radnice 2/2011 



zprávy z radnice 72/2011  

VÝDAJE
paragraf položka text tis. Kč tis. Kč

Skupina 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 189,00

1014 zvláštní veterinární péče (prostředky 
spravované odborem životního prostředí) 189,00

5139 nákup materiálu 1,00
5163 služby pěněžních ústavů pojištění auta 7,00
5162 služby telekomunikací 1,00
5169 nákup služeb  umístění psů do útulku, 

deratizace, rozbory 180,00
Skupina 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ 35 475,00 

HOSPODÁŘSTVÍ

2143 cestovní ruch 55,00

5221 neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem 55,00
Zlatý pruh Polabí o. p. s.

22 doprava 21 784,00

2212 silnice 13 993,00

5139 nákup materiálu 100,00
5169 nákup služeb  vodorovné dopr. značení 100,00
5171 opravy a údržba  dopravní značení  250,00
6121 investice 13 543,00

2010  U Kovárny 703,0
2010  Masarykova  3 890,0
2010  Karla Otty 180,0
2010  PPC 350,0
2010  Kostelní 5 540,0
Průmyslová 2 230,0
Masarykova  geom. zaměření 150,0
projekty 500,0

2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 6 661,00

5139 nákup materiálu 20,00
5169 nákup služeb 0,00
5171 údržba  naučná stezka 250 500,00
6121 investice  

kruhový objezd - chodníky, opěr. zdi 4 998,0 6 141,00
chodník Sedlčánky 300,0
chodník Spojovací 168,0
vjezdy 400,0
projekty 275,0

2221 provoz veřejné silniční dopravy 1 130,00

5169 nákup služeb 0,00
5193 výdaje na dopr. územní obslužnost  Ropid 320,00
6121 investice  autobusové zastávky Mochovská 810,00

23 vodní hospodářství 13 636,00

2310 pitná voda 554,00

5139 nákup materiálu 0,00
5169 nákup služeb 50,00
5171 opravy a udržování výměna šoupat 371,00
6121 investice 133,00

projekty 133,0
2321 odpadní voda 11 832,00

5141 úvěry  SFŽP - kanalizace Sedlčánky 12,00
5169 nákup služeb věcné břemeno 200,00
5171 opravy a udržování 0,00
5499 ostatní neinvestiční transfery 120,00
6121 investice 11 500,00

2010  Kálikova  splašková a dešťová k. 3 700,0
2010  Nedaniny 1 925,0
náměstí  splašková k. 0,0
2010  Kostelní d. k. - pozastávka 240,0
ČOV 5 000,0
ČOV - projekt 102,0
ČOV - autorský dozor 180,0
projekty 353,0

2399 ostatní záležitosti vodního hospodářství 1 250,00

5909 ostatní neinvestiční výdaje 1 250,00
Skupina 3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 109 819,00

31 a 32 vzdělávání 14 294,00

3111 předškolní zařízení - mateřské školy 6 487,00

MŠ Přístavní 1 060,00

5137 dhdm 0,00
5169 nákup ostatních služeb 0,00
5171 opravy a údržba 60,00
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 1 000,00

příspěvek zřizovatele na provoz 1 000,0
MŠ Rumunská 2 630,00

5137 dhdm 0,00
5169 nákup ostatních služeb 0,00
5171 opravy a údržba  havárie 70,00
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 2 560,00

příspěvek zřizovatele na provoz 2 560,0
MŠ J. A.Komenského 2 797,00

5141 úroky 630,00
5169 nákup ostatních služeb 0,00
5171 opravy a údržba havárie 25, měření TV 42 67,00
5331 neinvestiční příspěvek příspěvkovým organizacím 2 100,00

příspěvek zřizovatele na provoz 2 100,0
6121 investice 0,00

paragraf položka text tis. Kč tis. Kč
3113 základní školy 7 252,00

ZŠ J. A. Komenského 3 350,00

5137 dhdm 0,00
5171 opravy a údržba  havárie 50,00
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 3 300,00

příspěvek zřizovatele na provoz 3 300,0
ZŠ Kostelní 3 902,00

5137 dhdm 0,00
5141 úroky 690,00
5166 konzultační, poradenské služby 0,00
5171 opravy a údržba  havárie 50,00
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 3 162,00

příspěvek zřizovatele na provoz 3 162,0
6121 investice  rekonstrukce 0,00

3231 základní umělecká škola 555,00

5166 konzultační, poradenské služby 0,00
5171 opravy a údržba 25,00
5331 neinv. příspěvek přísp. organizacím 530,00

příspěvek  zřizovatele na provoz 530,0
33 kultura, církve a sdělovací prostředky 12 837,00

3314 Městská knihovna 3 700,00

5171 opravy a údržba 50,00
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým  organizacím 3 650,00

příspěvek zřizovatele na činnost 3 650,0
3315 Městské muzeum 3 840,00

5166 konzultační, poradenské služby 0,00
5169 nákup služeb 0,00
5171 opravy a údržba 40,00
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 3 800,00

příspěvek zřizovatele  na činnost 3 800,0
3319 záležitosti kultury 1 150,00

5136 knihy, uč. pomůcky, tisk
prezentace města v tisku, plakáty, pozvánky 230,00

5139 nákup materiálu  
poháry, ceny, dary, propagační předměty 150,00

5169 nákup služeb
inf. tabule,web, podpora místní kultury, advent 770,00

3330 činnosti registrovaných církví 50,00

5223 neinvestiční transfery církvím 50,00
3326 zachování a obnova hodnot místního kult. 320,00

a historického povědomí

5171 opravy a údržba křížek ul. Kollárova, sv. Jan 320,00
3349 záležitosti sdělovacích prostředků  ZMČ 765,00

5161 služby pošt  poštovné 70,00
5162 služby telekomunikací  SMS infokanál 15,00
5169 nákup služeb  tisk 680,00

3392 zájmová činnost v kultuře  Kulturní dům 2 020,00

5171 opravy a údržba 20,00
5331 příspěvek přísp. organizacím 2 000,00

3399 ostatní záležitosti kultury 992,00

5139 nákup materiálu vítání občánků, svatební obřady 70,00
5175 pohoštění 2,00
5192 poskytnuté neinv. příspěvky  poplatky OSA 15,00
5222 neinvestiční transfery občanským sdružením 905,00

dotace spravované odborem SVaZ 405,0
dotace spravované odborem ŠIK 500,0

34 tělovýchova a zájmová činnost 12 048,00

3412 sportovní zařízení 6 490,00

sauna - provoz 790,00

5021 OOV 183,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 46,00
5032 pojistné na zdravot. zabezpečení 17,00
5137 dhdm 10,00
5139 nákup materiálu 30,00
5151 voda 100,00
5153 plyn 110,00
5154 el. energie 135,00
5162 služby telekomunikací 18,00
5169 nákup služeb 90,00
5171 opravy a údržba 50,00
5424 náhrady mezd v době nemoci 1,00

Bazén - provoz 5 700,00

5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 968,00
5021 OOV 624,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 398,00
5032 pojistné na zdravot. zabezpečení 144,00
5134 prádlo, oděv, obuv 5,00
5137 dhdm 0,00
5139 nákup materiálu 195,00
5151 voda 375,00
5152 teplo 1 900,00
5154 el. energie 650,00
5161 služby pošt 1,00
5162 služby telekomunikací 20,00



paragraf položka text tis. Kč tis. Kč
5166 konzultační, poradenské, právní služby 0,00
5167 školení 5,00
5169 nákup služeb  výuka plavání 350,00
5171 opravy a údržba 50,00
5173 cestovné 5,00
5192 neinvestiční příspěvky a náhrady poplatky OSA 3,00
5424 náhrady mezd v době nemoci 7,00

ostatní sportovní zařízení 0,00

6121 investice 0,00
3419 podpora sportovních oddílů, výdaje 1 168,00

na konání sportovních akcí

5164 nájemné  kurty Na Stráni 18,00
5194 věcné dary 30,00
5222 neinv. transfery  

sportovním subjektům, přísp. na sport. akce 1 120,00
3421 využití volného času dětí a mládeže 4 102,00

dětská hřiště 1 550,00

5137 dhdm 0,00
5139 nákup materiálu písek 100,00
5166 konzultační a poradenské služby 0,00
5169 nákup služeb  kontrola dětských hřišť 50,00
5171 opravy a údržba 200,00
6121 investice  Sedlčánky, MC, U Hájku, V Prokopě 1 200,00

Městský dům dětí a mládeže 2 552,00

5139 nákup materiálu 0,00
5164 nájemné   LT Miličín 2,00
5169 nákup služeb 0,00
5171 opravy a údržba  havárie, chodníky 100,00
5331 neinv. příspěvek přísp. organizacím 2 450,000

přísp. zřizovatele 2 450,0
3429 zájmová činnost a rekreace j.n. 288,00

rekreační chata HUŤ 288,00

5021 OOV 63,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 17,00
5032 pojistné na zdravot. zabezpečení 6,00
5137 dhdm 20,00
5139 nákup materiálu 15,00
5154 el. energie 70,00
5156 PHM 2,00
5161 služby pošt 1,00
5169 nákup služeb 50,00
5171 opravy a údržba 40,00
5362 platby daní a poplatků 3,00
5424 náhrady mezd v době nemoci 1,00

35 zdravotnictví 172,00

3541 prevence před drogami  ŠIK, SVaZ  172,00

5139 nákup materiálu 0,0
5169 nákup služeb 50,00
5222 neinvestiční transfery obč. sdružením 122,00

36 bydlení, komunální služby a územní rozvoj 59 951,00

3611 podpora individuální bytové výstavby 3 524,00

5141 úroky   SFRB 24,00
6460 FRB  investiční půjčky obyvatelstvu z FRB 3 500,00

3612 bytové hospodářství 15 469,00

5139 nákup materiálu 0,00
5141 úroky  z hypotečních úvěrů 465,00
5152 teplo  dočasně nepronajaté byty 300,00
5153 plyn 12,00
5154 elektrická energie 2,00
5166 konzult., poradenské služby 0,00
5169 nákup služeb  správa současného byt. fondu 1 236,00
5171 opravy a údržba současného byt. fondu 7 204,00

údržba a obnova bytového fondu 5 218,0
výměna oken 780,0
obnova střech 750,0
revize 456,0

5361 nákup kolků 0,00
5909 ost. neinvest. výdaje  

vratky předplaceného nájemného 350,00
6121 investice  rekontrukce výtahů 1 900,0 5 900,00

rekontrukce domu č.p. 1203 3 300,0
rek. střech č. p. 1172-78 700,0

3613 nebytové hospodářství 415,00

5151 studená voda vodné objektů  města 10,00
5152 teplo objektů města 30,00
5153 plyn  objektů města 140,00
5154 elektrická energie  objektů města 200,00
5169 nákup služeb 25,00
5171 opravy a údržba  objektů města 10,00
6121 investice 0,00

3631 veřejné osvětlení 1 272,00

5169 nákup služeb 20,00
5171 opravy a údržba 0,00
6121 investice  2010 Rybníčky 46,0 1 252,00

2010  Kostelní 540,0
Vančurova, V Zátiší 550,0
Průmyslová 300,0
projekty 116,0

3632 pohřebnictví 10,00

5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 10,00

paragraf položka text tis. Kč tis. Kč
3633 výstavba a údržba inž. sítí 1 545,00

6121 investice  2010  V Prokopě III 1 545,00
3636 územní rozvoj 200,00

6119 nákup nehmotného majetku  
strategický plán rozvoje 200,00

3639 komunální služby 37 516,00

5139 nákup materiálu 0,00
5151 studená voda 7,00
5161 služby pošt 2,00
5164 nájemné 3,00
5166 poradenské služby 0,00
5169 nákup služeb geom. Plány 150,00
5331 Technické služby  příspěvek zřizovatele 22 000,00

5362 platby daní a poplatků  daň z převodu nemovitostí 700,00
5909 ost. neinv. výdaje 2,00
6121 investice  náměstí 14 152,00
6130 pozemky nákup pozemků 500,00

37 ochrana životního prostředí 10 517,00

3716 monitoring ochrany ovzduší 200,00

5169 nákup služeb 200,00
3722 sběr a svoz komunálních odpadů 5 387,00

5137 dhdm  nákup kontejnerů 200,00
5138 nákup zboží  pytle na odpady 30,00
5139 nákup materiálu 0,00
5163 služby peněžních ústavů  pojištění kontejnerů 7,00
5166 poradenské služby 0,00
5169 nákup služeb smluvní odvoz odpadů 5 150,00

DIE ENTSORGER AVE 2 200,0
TS Nymburk 2 100,0
TS Nymburk - separ. odpad  850,0

3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4 810,00

5137 dhdm  městský mobiliář  lavičky 300,00
5139 nákup mateiálu  stromy, keře  100,00
5169 nákup služeb  rozbory, posudky 100,0 4 410,00

ošetření dřevin a ploch 100,0
havárie 250,0
údržba zeleně 1 050,0
výsadba 2 700,0
projekty 210,0

3792 ekologická výchova a osvěta 120,00

5139 nákup materiálu 80,00
5169 nákup služeb 40,00

Skupina 4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 2 689,00

41 dávky a podpory v sociálním zabezpečení 0,00

4171 příspěvek na živobytí 0,00

5410 sociální dávky 0,00
4172 doplatek na bydlení 0,00

5410 sociální dávky 0,00
4173 mimořádná okamžitá pomoc 0,00

5410 sociální dávky 0,00
4182 příspěvek na zvláštní pomůcky 0,00

5410 sociální dávky 0,00
43 sociální služby a pomoc 2 689,00

4351 pečovatelská služba 2 602,00

5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 601,00
5031 pojistné na sociálním zabezpečení 417,00
5032 pojistné na zdravotním  zabezpečení 145,00
5134 prádlo,oděv,obuv 16,00
5136 knihy, učební pomůcky 1,00
5137 dhdm 33,00
5139 nákup materiálu 35,00
5151 studená voda 25,00
5152 teplo 90,00
5154 el. energie 28,00
5156 PHM 45,00
5157 teplá voda 0,00
5162 služby telekomunikací 18,00
5163 služby peněžních ústavů  pojištění aut 20,00
5164 nájemné 0,00
5167 školení, vzdělávání 32,00
5169 nákup služeb 40,00
5171 opravy a údržba 33,00
5172 programové vybavení 8,00
5173 cestovné 6,00
5229 ostatní neinvestiční příspěvky 3,00
5424 náhrady mezd v době nemoci 6,00
6123 dopravní prostředky 0,00

4359 ostatní činnosti a služby v oblasti sociální 87,00

5151 studená voda klub důchodců 5,00
5152 teplo klub důchodců 30,00
5154 elektrická energie klub důchodců 9,00
5157 teplá voda  klub důchodců 13,00
5169 nákup služeb  klub důchodců 30,00
5171 opravy a údržba 0,00

Skupina 5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 7 003,00

53 bezpečnost a veřejný pořádek 5 906,00

5311 Městská policie, kamerový systém 5 906,00

5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 250,00
5021 OOV 273,00
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paragraf položka text tis. Kč tis. Kč
5031 pojistné na soc. zabezpečení 882,00
5032 pojistné na zdrav. zabezpečení 318,00
5134 prádlo, oděv, obuv 156,00
5136 knihy, učební pomůcky 2,00
5137 dhdm 90,00
5139 nákup materiálu 30,00
5154 elektrická energie 30,00
5156 PHM 40,00
5162 služby telekomunikací 40,00
5167 školení, vzdělávání 78,00
5169 nákup služeb 40,00
5171 opravy a údržba 176,00
5172 programové vybavení 2,00
5173 cestovné 25,00
5175 pohoštění  ochranné nápoje 2,00
5361 nákup kolků 3,00
5424 náhrady mezd v době nemoci 19,00
6122 přístroje zařízení  přemístění kamerového bodu 150,00
6123 dopravní prostředky 300,00

5512 požární ochrana 1 097,00

5019 ostatní platy  refundace 15,00
5021 OOV 60,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 0,00
5032 pojistné na zdrav. zabezpečení 0,00
5132 ochranné pomůcky 60,00
5134 prádlo, oděv, obuv 0,00
5136 knihy, tisk 5,00
5137 dhdm 30,00
5139 nákup materiálu 60,00
5151 voda 35,00
5152 teplo  teplo hasičské zbrojnice 210,00
5154 el. energie 100,00
5156 PHM 100,00
5161 služby pošt 1,00
5162 sl. telekomunikací a radiokom. 45,00
5163 služby pen. ústavů  pojištění aut a výjezdového ¨

družstva 70,00
5166 poradenské, právní služby 0,00
5167 školení, vzdělávání 35,00
5169 nákup služeb  STK, revize přístrojů 100,00
5171 opravy a údržba  technika 100,0 150,00

hasičská zbrojnice 50,0
5173 cestovné 6,00
5175 pohoštění 5,00
5194 věcné dary 10,00
6121 investice 0,00

Skupina 6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 41 163,60

61 státní moc, státní správa, územní samospráva 27 894,00

a politické strany

6112 zastupitelstva obcí 3 105,00

5023 odměny členů zastupitelstev 2 221,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 489,00
5032 pojistné na zdrav. zabezpečení 200,00
5136 knihy 1,00
5139 nákup materiálu 20,00
5162 služby telekomunikací a radiokom. 110,00
5167 školení, vzdělávání 5,00
5169 nákup ostatních služeb 2,00
5173 cestovné 25,00
5175 pohoštění  zastupitelské orgány 15,00
5194 věcné dary 5,00
5424 náhrady mezd v době nemoci 12,00

6171 činnost místní správy 24 789,00

5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 12 759,00
5021 OOV 310,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení 3 262,00
5032 pojistné na zdrav. zabezpečení 1 175,00
5038 ostatní povinné pojištění  vyhl. 125/93 96,00
5136 knihy, tisk 50,00
5137 dhdm 530,00
5139 nákup materiálu 500,00
5151 voda 100,00
5152 teplo   teplo MěÚ - obecní dům a radnice 520,00
5154 el. energie 480,00
5156 PHM 45,00
5161 služby pošt 300,00
5162 služby telekomunikací  Internet (Lica)  140 540,00
5163 služby peněžních ústavů 25,00
5166 konzultační, poradenské, právní služby audit 370,00
5167 školení, vzdělávání 190,00
5169 nákup služeb   servis software (750),

stravování (890), ostraha (12), pasport. 100) 1 868,00
5171 opravy a udržování 350,00
5172 programové vybavení 350,00
5173 cestovné 35,00
5175 pohoštění 28,00
5161 zaplacené sankce 0,00
5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 5,00
5194 věcné dary 8,00

paragraf položka text tis. Kč tis. Kč
5195 odvody za zdravotně postižené 90,00
5229 ostatní neinv. transfery  příspěvek SMO 26,00
5343 převody jiným vlastním fondům 0,00
5361 nákup kolků 15,00
5362 daně a poplatky 3,00
5424 náhrady mezd v době nemoci 89,00
5492 dary obyvatelstvu 10,00
5499 ostatní neinv. transfery obyv. soc. fond 400,00
6111 programové vybavení inv. charakteru 60,00
6121 investice 0,00
6122 stroje, přístroje, zařízení 0,00
6123 dopravní prostředky 0,00
6125 výpočetní technika 200,00

63 finanční operace 3 980,00

6310 obecné příjmy a výdaje z úvěrových fin. operací 130,00

5141 splátky úroků (ČMHB, SFRB, SFŽP) 0,00
5163 služby peněžních ústavů 130,00
6121 investice 0,00

6320 pojištění funkčně nespecifikované 460,00

pojištění majetku města
5163 služby peněžních ústavů 460,00

6330 5342 převody vl. fondům  soc. fond 868,00

6399 finanční operace 3 390,00

5182 finanční operace 0,00
5229 neinvestiční transfery 0,00
5362 platby daní  daň z příjmů obce 0,0 3 390,00

DPH 3 390,0
64 ostatní činnost 9 289,60

6402 finanční vypořádání z minulých let 0,00

5364 vratky transferů z minulých let 0,00
5366 výdaje finančního vypořádání 0,00

6409 ostatní činnost 9 289,60

5163 služby peněžních ústavů 0,00
5182 poskytnuté zálohy vl. pokladně
5901 nespecifikované rezervy 9 289,60

VÝDAJE CELKEM 196 338,60

Třída  8 FINANCOVÁNÍ 9 934,00

dlouhodobé financování

8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček 9 934,00
úvěr ČS  MŠ, ZŠ 3 830,0
úvěr ČMHB  č. p. 109 795,0
úvěr ČMHB  novostavba 340,0
úvěr SFRB  obnova bytového fondu 1 272,0
úvěr SFŽP  kanalizace Sedlčánky 940,0
stavebníci - lokalita Jiřina 0,0
stavebníci - lokalita Třebízského II 0,0
stavebníci - lokalita Nedaniny 1 221,0
stavebníci - lokalita PPC I 1 536,0

REKAPITULACE  ROZPOČTU NA ROK 2011
PŘÍJMY

Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 98 909,00

Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 53 547,00

Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 9 315,00

VLASTNÍ PŘÍJMY 161 771,00

Třída 4 PŘIJATÉ DOTACE 14 973,60

PŘÍJMY CELKEM 176 744,600

VÝDAJE

Skupina 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 189,00

Skupina 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 35 475,00

Skupina 3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 109 819,00

Skupina 4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 2 689,00

Skupina 5 OBRANA, BEZPEČNOST A PRÁVNÍ OCHRANA 7 003,00

Skupina 6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 41 163,60

VÝDAJE CELKEM 196 338,600

FINANCOVÁNÍ

8113 krátkodobé přijaté půjčky 0.00

8115 změna stavu krátkodobých prostředků na účtech 29 528,00

8123 dlouhodobé přijaté půjčky 0,00

8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček -9 934,00

FINANCOVÁNÍ 19 594,00

UPOZORNĚNÍ

Rozpočet, který přinášíme na stránkách Zpravodaje, má i řadu podrobnějších
členění - příloh, které z důvodů rozsahu na našich stránkách nezveřejňujeme.
Kompletní podrobný rozpočet najdete na odboru finančním a plánovacím

MěÚ, Stankovského 1650, Čelákovice. -red-
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STAROSTA ODPOVÍDÁ

Úklid města
Vážení, již dlouho dobu se odhodlávám vám

napsat ohledně nepořádku v našem městě. Set-
kala jsem se zaneřáděnými ulicemi již na sklon-
ku předchozího roku, ale říkala jsem si, že to
může být jednorázová záležitost. O tomto víken-
du jsem se přesvědčila, že není! V sobotu jsem
zamířila do prodejny Albert. Jen pár kroků od
radnice a takový nepořádek! V neděli jsem šla
procházkou na místní hřbitov a poté přes park
u Kulturního domu domů. Celá cesta byla lemo-
vána odpadky typu nedopalků od cigaret,
prázdných lahví od alkoholu, různých papírů
a dalších odpadků. O psích výkalech raději ani
nemluvím. Nevybavuji si, že by se v Čelákovi-
cích nacházel byť jediný koš s pytlíky na psí
exkrementy! 

Všechno je to v lidech! To, jak se chovají ke
svému městu, k prostředí, ve kterém žijí! Kdyby
se na ulici Masarykově, kde projde převážná
většina lidí, nacházelo více odpadkových košů,
vedlo by to jistě k většímu pořádku. Člověk by na
cestě do města nemusel míjet hory odhozených
cigaretových oharků. Četla jsem na internetu roz-
pisy úklidu ulic a tento systém mne zaráží. Čtr-
náct dní míjím cestou z nádraží přeplněné koše,
pro to, aby pak byla ulice na jeden den vyčištěna.

Vím, že touto jednou zprávou nic nezměním
na stavu chodníků a čistoty v našem městě, ale
aspoň ulevím svému svědomí, že jsem alespoň
něco udělala pro čistotu Čelákovic a že třeba
právě vy se nad tímto problémem zamyslíte
a budete s tím něco dělat. Olga Pittnerová

Nejprve bych Vás rád ujistil, že toto je opravdu
cesta, kterou můžete změnit mnohé. Právě
zprávy od občanů města nás mohou upozornit na
problémy, o kterých se při každodenním zajišťo-
vání provozu města nemusíme dozvědět. Řádný
úklid města však patří mezi ty otázky, které nás
trápí od okamžiku našeho příchodu na radnici.

Naprosto souhlasím s tím, co jste ve svém
dopise uvedla. Úklid města rozhodně neprobíhá
podle našich představ ani dle praxe běžné
v jiných městech. Prosincová nadílka sněhu
řešení celé situace jen odsunula. Nyní, když
obleva odkryla nepořádek v ulicích města, se
Technické služby musí aktivizovat a v krátké
době odklidit nahromaděný nepořádek. S ředi-
telem Technických služeb jsem již v tomto
směru jednal. Výsledkem jednání je akční plán
celkového úklidu města, který začíná v těchto
dnech ručním sběrem odpadků a ten, po odtátí
ledu a sněhu v polovině března, vystřídá samo-
sběrná technika Technických služeb. Jako další
cíl jsme si stanovili změnu současného systému
úklidu města, jehož nepraktičnost a nefunk-
čnost mne zaráží stejně jako Vás.

Samostatnou kapitolou téhož problému jsou
psí hromádky, které do této chvíle město nikdy
neřešilo. Systém odpadkových pytlíků pro maji-
tele psů není finančně příliš náročným řešením,
a proto bychom ho v průběhu roku chtěli
v našem městě zavést. Pytlíky by měli být roz-
místěny po celém městě v dostatečné frekvenci
tak, aby v odklízení hromádek majitelům psů nic
nebránilo. Ti budou mít povinnost po svých
psích mazlíčcích uklízet, a pokud by tak nečinili,
vystaví se riziku postihu ze strany Městské policie.

Josef Pátek, starosta

Své dotazy posílejte na adresu Městského

úřadu nebo 

e-mail: starosta@celakovice.cz

Jednou z nejdůležitějších služeb, které město svým občanům poskytuje je 

zajišťování bezpečnosti.

Sám velitel Městské policie v Čelákovicích, Radek Fedaček, říká, že vzhledem

nedostatečnému vybavení policie, počtu strážníků i operátorů kamerového systé-

mu nemůže Městská policie v Čelákovicích dobře fungovat. V počtu pěti strážníků

a pěti operátorů kamerového systému není možné zajistit nepřetržité služby

strážníků ani stálý provoz kamerového systému. Neoznačené zásahové vozidlo

Městské policie v civilním provedení neodpovídá nutným standardům a snižuje

kredit Městské policie v očích veřejnosti.

Městská policie bude mít více strážníků i nové auto

Když jsme se rozhodovali, co dál s Měst-
skou policií, stáli jsme před rozhodnutím, jest-
li ji vzhledem k nefunkčnímu stavu zrušit úplně
nebo ji naopak posílit a vybavit odpovídajícím
technickým vybavením. Protože je pro nás
otázka bezpečnosti ve městě velmi důležitá,
rozhodli jsme se pro druhou možnost a začali
sbírat zkušenosti v okolních městech. Navštívi-
li jsme Brandýs nad Labem a Lysou nad
Labem, zkušenosti jsme čerpali také v Nera-
tovicích.

Tak vznikla koncepce Městské policie
v Čelákovicích, jejíž cílem je:
• zajistit nepřetržitý provoz kamerového systé-

mu a 24 hodinovou službu městských
strážníků. Cílovým stavem je 13 strážníků
v čele s velitelem (13+1);

• vybavit Městskou policii řádně označeným
zásahovým vozidlem včetně výstražného
a rozhlasového zařízení. Toto vozidlo bude
vybaveno speciální klecí a bude tak sloužit
i k odchytu zvířat;

• technické vybavení kamerového systému
a zajistit jeho modernizaci včetně doplnění
kamerových bodů do vytipovaných oblastí,
jako je park u knihovny a ZŠ Kostelní nebo
křižovatka ulic Masarykova a Sedláčkova,
atd.;

• zvýšit součinnost se státní policií, sborem
dobrovolných hasičů a ostatními subjekty
integrovaného záchranného systému;

• zřídit pult centrální ochrany ve služebně
Městské policie (alarm v budovách města),
který nyní provozuje několik agentur a za
který město zbytečně platí (cca 140 tisíc
korun ročně);

• chránit majetek a zdraví občanů našeho
města a účinný boj proti drogám.

Všechny tyto kroky není možné realizovat
najednou. Koncepce se bude naplňovat ve
dvou etapách, první fázi chceme realizovat
ještě letos, druhou v období let 2012 až
2013.

LumpaPARK
Přibude nám nový park s vaší pomocí?

Nový městský park v Čelákovicích?

I díky Vám se může stát realitou.

Již nějaký čas uvažujeme o proměně zatím
nevyužitých městských pozemků u bývalého
slepého ramene Labe v nový městský park. Na
pozemcích, které sousedí se sportovním 
areálem a ulicí Na Nábřeží, by mohl vzniknout
moderní interaktivní park, který místním obyva-
telům rozšíří možnosti trávení volného času
a zároveň nebude obtěžovat a rušit obyvatele
žijící v jeho těsné blízkosti. Odbor životního pro-
středí, který má ve městě na starosti péči
o veřejnou zeleň, vymyslel ve spolupráci s pro-
jekčním ateliérem Living in Green hlavní motiv
parku s pracovním názvem „ČELÁKOVICKÝ
LumpaPARK“. Určitě se zeptáte, jak jsme na ten
název přišli. Na první pohled se sice nabízí aso-
ciace s krásným českým slovem „lumpárny“, 
ve skutečnosti však název LumpaPARK vznikl
ze slov, která park výstižně charakterizují 
– LIDÉ, UMĚNÍ, STROMY, SPORT,
HRANÍ, ODPOČINEK, PŘÍRODA, REKREACE
a AKTIVITA.

Vzhledem k umístění pozemků by měl park
volně navazovat na stávající sportovní areál
plážového volejbalu. S ním by přímo souvisela
venkovní posilovna, která nebude sloužit jen
aktivním sportovcům. Do areálu totiž chceme
umístit menší cvičební stroje, na kterých si
zacvičí i senioři.

V parku by měly své místo najít i děti. Ve spo-
lupráci s místní výtvarnou dílnou Labyrint a jejich
keramickým kroužkem plánujeme vytvořit
zákoutí se stálou prezentací dětských prací.
Poblíž bude také místo, kde se setkají děti a žáci
z místních mateřských a základních škol vždy při
příležitosti prezentace svých uměleckých děl.

Hlavní promenádu v parku bude lemovat stro-
mová alej z místních druhů stromů. Každý strom
ponese tabulku s informacemi o svém druhu,
část LumpaPARKu se tak promění v malou 
naučnou stezku. V parku by též mělo vzniknout
místo s krásným výhledem na řeku Labe.
Kromě běžných laviček bychom na posezení
chtěli využít i vhodné části kmenů z kácených
městských dřevin. Zadní, přírodní část parku
pak bude věnovaná interaktivním herním prv-
kům pro všechny věkové kategorie.

Během dalšího plánování parku budeme
aktivně spolupracovat s místními spolky.
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Právo na informace má každý člověk. Občan
je také člověk a tudíž má právo znát veškeré
informace o tom, jak jeho město funguje a hos-
podaří. A protože otvíráme pomyslné brány
čelákovické radnice, rozhodli jsme se do města
zavést projekt e-radnice. Z názvu projektu
může každý snadno odvodit, že se má celá
radnice přenést na internet.

E-radnice je v podstatě informační portál sa-
mosprávy, na kterém každý občan nalezne vše,
co od města potřebuje. Portál bude mít tři základ-
ní části, první dvě pro veřejnost, poslední pro
zastupitele a radní města, částečně i pro občany.

E-radnice aneb informace jsou zadarmo

První část portálu bude obsahovat veškeré
informace o dění ve městě a o Městském úřadu.
Kromě novinek, kontaktních údajů, informací
o vedení radnice a povinných informací bude její
součástí elektronická podatelna, formuláře a do
budoucna i rezervační systém pro návštěvy na
jednotlivých odděleních úřadu a také diskusní
fórum. Druhá část, zaměřená na hospodaření
města, bude obsahovat archiv rozpočtů města
i jeho organizací, přehledy investičních akcí
a výběrová řízení včetně jejich zadání, průběhu
a vlastních výsledků. Poslední část portálu se
bude věnovat Zastupitelstvu, Radě, výborům

a komisím města. Občané tady najdou zápisy
z jednání, ale i možnost sledovat on-line jed-
nání Zastupitelstva. Samostatný přístup do této
části budou mít zastupitelé a radní města, kteří
zde najdou veškeré materiály ke svým jed-
náním. Městu tak odpadne zbytečná a zdlou-
havá administrativa se stohy papírů, které
každoročně na přípravu zastupitelstev a rady
padnou.

Projektem pokračujeme v naší snaze otevřít
radnici občanům a zapojit je do dění ve městě.
Proto je také za realizaci projektu zodpovědná
nová PR manažerka města, Petra Kolenská.
Celá akce souvisí s jejím úkolem vytvořit
takové internetové stránky města, které budou
pro uživatele příjemnější a intuitivní při vyhle-
dávání a orientaci. Josef Pátek, starosta

Vedení města se za mne neschová
V polovině ledna posílila čelákovickou radnici nová PR manažerka. Stala se jí

Petra Kolenská, která bude mít na starost především komunikaci s občany města,

projekt e-radnice a v letošním roce i koordinaci Strategického plánu rozvoje

Čelákovic.

Proč má město PR manažera?

„Z jednoho prostého důvodu, aby zajišťoval
komunikaci města a občanů. Každá trošku větší
obec má svého člověka na komunikaci s občany,
jen je ukrytý v některém z odborů, kde se stará
o městské noviny a internetové stránky.
V Čelákovicích je situace ještě o něco složitější,
protože jednotlivé kanály, kterými město své
občany oslovuje, jsou rozesety mezi několik lidí
a dokonce odborů. Pokud chcete zajistit fungu-
jící a otevřenou komunikaci, musíte mít někoho,
kdo ji koordinuje, u koho se všechny kanály
schází.“

Vedení města říká, že musí šetřit, teď ale

platí dalšího úředníka. Není to divné?

„Díky pozici PR manažera město ušetří. Svou
náplní práce do budoucna nahradím 1,5 úřed-
níka. To ale souvisí s plánem vedení na reorga-
nizaci a úspory v chodu radnice.“

Co tedy budete mít na starost?

„V první řadě Zpravodaj a internetové stránky
města. V tuto chvíli nemá ani jedno z nich podo-
bu důstojnou města naší velikosti. Přitom Zpra-
vodaj je hlavním zdrojem informací pro 11 tisíc
lidí a web vytváří první dojem o našem městě.
Ale nejde jen o podobu, vylepšit bych chtěla
i obsah. V tom mám podporu vedení, které chce
město otevřít občanům a zapojit je do řízení
města. Proto je potřeba o dění ve městě více
a lépe informovat. V Čelákovicích se u většiny
obyvatel vytvořila určitá apatie typu „nemá
smysl nic říkat, nemá smysl se snažit, stejně na
naše názory nikdo nedá“. Právě to bude nejdů-
ležitější, ale zároveň nejtěžší část mojí práce,
podnítit občany, aby se svým městem mluvili,
aby ho kontaktovali, ptali se a upozorňovali na
problémy.“

Jak toho chcete dosáhnout?

„K tomu se dají využít různé nástroje, mezi ty
základní a u nás dosud opomíjené patří 
facebook a internet. U internetových stránek je
potřeba přejít na úplně nový systém, který umo-
žní využívat chat, živý přenos ze Zastupitelstva
nebo on-line dotazování. Na druhé straně bych
chtěla například více využívat místní rozhlas,
který má po městě velmi dobré pokrytí. Také je
nutné dostat vedení města mezi lidi, aby se jich

mohl každý na cokoliv
osobně zeptat a nebyli jen
tajemní pánové z radnice.
Vedení města se nebude
schovávat za mne, já jsem
tu od toho, abych podchy-
tila způsoby, kterými
mohou občané s městem
mluvit, a nutila město na
jejich připomínky a dotazy
reagovat.“

Budete mít na starosti i kontakt s novi-

náři?

„Samozřejmě, to je úkolem každého PR
manažera. Když se podíváte do tisku, byť regio-
nálního, Čelákovice v nich nenajdete. Jako
bychom za svými hranicemi neexistovali. Jde
jen o to dodat novinářům zajímavý materiál.
Náměstí nebo například plánovaný Lumpa-
PARK jsou projekty, které se budou líbit mini-
málně regionálním médiím.“

A poslední otázka, jaké máte zkušenosti

v oblasti styku s veřejností?

„V PR se pohybuji celý svůj profesní život.
Začala jsem na odboru komunikace Státního
fondu životního prostředí, který v té době na
Fondu vznikal a kde jsem získala zkušenosti
s fungováním státní správy. Pak jsem působila
jako manažer komunikace a marketingu v tele-
komunikační společnosti SITRONICS, kde jsem
vedle styku s médii řídila hlavně interní komuni-
kaci. A poté jsem nastoupila do  PR agentury,
kde jsem měla na starost komunikační strategii
a veškerý PR servis pro dvě nadnárodní 
společnosti. Součástí mojí práce v agentuře
bylo i vydávání lifestylového časopisu Mojo. Ten
nedávno získal 3. místo v soutěži firemních
časopisů CZECH TOP 100.“

-ps-

Kontakt na Petru Kolenskou:

tel.: 326 929 170,

e-mail: petra.kolenska@celakovice.cz

V letošním roce tedy Městskou policii čeká:
• v prvním čtvrtletí nákup nového řádně vyba-

veného a označeného zásahového vozidla
a personální posílení operátorů kamerového
systému (pět civilních operátorů a vedoucí),
který od dubna přejde na 24hodinový 
provoz;

• ve druhém čtvrtletí nábor strážníků a jejich
proškolení;

• v průběhu školních prázdnin přechod služby
Městské policie na nepřetržitý provoz
v počtu 9 strážníků a velitel.

Novou koncepci Městské policie v Čelákovi-
cích a její organizační řád a rozpočet pro první
etapu schválili zastupitelé 20. ledna 2011.
Rozpočet Městské policie byl tak na letošní
rok navýšen z původních 4 na 6 milionů korun.
Rozpočet Městské policie v cílovém stavu
v letech 2013 a dále předpokládáme ve výši 7
až 8 milionů korun.

Miloš Sekyra, místostarosta I

Městská policie Čelákovice příjme

do pracovního poměru strážníky.
Předpoklady:
- bezúhonnost
- spolehlivost
- starší 21 let
- zdravotní způsobilost
- středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
- státní občanství ČR
Praxe a zkušenosti v oboru jsou velkou výho-
dou. Přihlášky do 15. 3. 2011.

Bližší informace na tel.: 326 929 150, Radek
Fedaček, velitel MP

Při prvním řešení jeho dispozic jsme o pomoc 
již požádali čelákovické Mateřské centrum
a Rodinné centrum Routa. Nyní chceme oslovit
obyvatele přiléhající rodinné zástavby a všech-
ny obyvatele města, kteří budou mít možnost do
celého projektu zasáhnout i svým nápadem
a doplnit ho o to, co nás třeba nenapadlo. Pro-
jekt budeme prezentovat mezi místními seniory,
zeptáme se návštěvníků sportcentra a také dětí,
které budou moci své představy namalovat.

Co se týče financování projektu, jsme v kon-
taktu s nadací Proměny, která pro letošní rok
vyhlásila výzvu na soutěž o oživení městských
prostranství. Rádi bychom do soutěže přihlásili
i náš záměr, a pokusili se tak získat většinu finanč-
ních prostředků potřebných pro jeho realizaci.

Doufáme, že náš nápad uvítáte a pomůžete
nám při hledání konkrétní podoby nového
parku. Za odbor ŽP Zuzana Mutínská,

za LIVING IN GREEN Lenka Musilová
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Městská policie
Obecní dům, ulice Stankovského 1650,

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

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

Ohlédnutí za rokem 2010
V tomto příspěvku, tak jako pravidelně začát-

kem roku, bychom chtěli občany seznámit s čin-
ností Městské policie v Čelákovicích za rok
2010. Vyřešeno bylo 1427 přestupků, prověřili
jsme 640 oznámení od občanů, zadrželi jsme 7
pachatelů – osob podezřelých ze spáchání
trestného činu, v 78 případech jsme asistovali
Policii ČR, Hasičskému záchrannému sboru,
Záchranné službě a Městskému úřadu, 9 osob
bylo předvedeno k podání vysvětlení (z toho 3
na Městské policii), zpracovalo se 150 čísel jed-
nacích a bylo zjištěno 9 vraků vozidel. Dalších
cca 27 vozidel bylo označeno jako vozidla, která
by neměla být odstavena na veřejném prostran-
ství (bez registrační značky, špatný technický
stav apod.). V drtivé většině případů došlo
k odstranění vozidla nebo závad na vozidle, tak
aby byla naplněna dikce zákona. Bylo nalezeno
a sebráno 15 injekčních stříkaček, které byly

pak zlikvidovány ve spolupráci s o. s. Seramiris.
Za rok 2010 bylo nasazeno 66 botiček – tech-
nických prostředků k zabránění odjezdu vozidla,
a byly provedeny 4 nucené odtahy vozidel
z pozemních komunikací.

Další skupinou naší činnosti jsou přestupky, kte-
rých se dopouští majitelé psů, většinou volný
pohyb psů a neuklízení psích hromádek, a také
přestupky cyklistů, špatný způsob jízdy a neosvět-
lení v noci.V obou případech se jedná o často při-
pomínané činnosti, které si občané žádají. Za
první pololetí roku 2010 bylo postiženo 74 případů
přestupků majitelů psů a 42 přestupků cyklistů.

Dále jsme se zúčastnili několika akcí k zajiš-
tění veřejného pořádku a bezpečnosti osob
(Pohár starosty, Muzejní noc, Pivrncova pade-
sátka, rozsvícení vánočního stromu, Běh
R. Vichery), akcí k zajištění dodržovaní doprav-
ních předpisů, např. při údržbových a úklido-
vých pracích (čištění komunikací, rekonstrukce
ul. Masarykovy a Kostelní, objízdná trasa při
rekonstrukci ul. Masarykovy), beseda v MŠ
Rumunská, beseda na téma drogy okolo nás ve
městě, dopravní soutěž MDDM apod.

Z městského kamerového systému bylo pře-
dáno 33 záznamů pro další šetření Policie ČR
a jiných orgánů. Na jejich základě se podařilo
odhalit 5 případů vloupání do automobilů – pra-
covnice městského kamerového dohlížecího
systému přistihla pachatele, který se následně 

Od 1. ledna 2011 má Obvodní oddělení

Policie ČR Čelákovice nové telefonní číslo:

974 881 720 (běžný tarif místního hovoru).

přiznal. Také se podařilo zjistit pachatele poško-
zování vozidel na parkovišti za CMC nebo
pachatele úmyslného zapálení kontejneru na
odpad v ulici Prokopa Holého.

Podle základních statistických údajů Policie
ČR činní celkový nápad trestné činnosti ve
městě 332 trestných činů, z čehož se Policii
podařilo objasnit přes 34 % (30,9 % v roce
2009, 20,73 % v roce 2008).
Přehled trestných činů

krádeže věcí 69
vloupání do objektů 57
vloupání do motorových vozidel 31
krádeže motorových vozidel 19
poškozování cizí věci 12
podvody, zpronevěra 10
padělání bankovek 8
ublížení na zdraví, ostatní násilí 4
loupeže 2
zanedbání povinné výživy 20

Na úseku potírání trestné činnosti v souvislos-
ti s psychotropními látkami a jejich zneužíváním
bylo 9 osob stíháno za nedovolenou výrobu drog
a jejich distribuci, 2 osoby za držení drog a 12 za
řízení motorového vozidla pod jejich vlivem.

Radek Fedaček, velitel Městské policie

Sběr starých autolékárniček
aneb
Pomozme společně s nadací
ADRA keňskému Itibo!

Vážení,
naše lékárna se stala 6. 1. 2011 sběrným mís-
tem starých autolékárniček, které i díky Vám
mohou nadále pomáhat. Pokud jste Vaši sta-
rou autolékárničku nahradili novým modelem,
můžete starou odevzdat v naší lékárně, zajis-
tíme její předání nadaci ADRA. Ta lékárničky
sbírá, třídí a v průběhu února a března dopra-
ví do Keni. Další podrobnosti o projektu nalez-
nete na internetové adrese:
http://www.adra.cz/adra/cz/sber-autolekarnicek/
Důležité upozornění nadace ADRA:

Ne celý obsah ale lze do Keni odvézt,
vybíráme pouze chirurgické rukavice a neote-
vřený obvazový materiál (obinadla, obvazy,
gázové čtverce, náplasti a trojcípé šátky).
Tento materiál vybíráme v neporušených oba-
lech a ne starší než vyrobený roku 2005.

Zbývající obsah bohužel nedokážeme uplat-
nit (léky, desinfekce, nůžky, obaly, roušky, zaš-
krcovadla), proto je prosím zlikvidujte vhod-
ným způsobem.

Celková úspora za nákup a převoz mate-
riálu pro projekt v Itibo je odhadem neuvěřitel-
ných 400 000 Kč. Sbírat lékárničky má smysl.
Aleš Bárta, projektový manager ADRA v Keni
o sběru lékárniček říká: „Zdravotnický materi-
ál, který obdržíme, bude sloužit pro naši práci
při ošetřování zraněných a nemocných. Jen
pro představu: Převaz jednoho těžce
popáleného dítěte (kterých je nejvíce), spotře-
buje až 50 ks sterilních mulových čtverců
a okolo 10 ks obvazů. Pro dospělého je to až
3x více…“

Děkujeme za pomoc, Vaše lékárna

Stankovského 1643 (zdravotní středisko),

Čelákovice

Otevřeno: po – pá        7.30 – 17.00 hod.

Společenská kronika
Dne 20. 1. 2011 oslavil

své 90. narozeniny náš
tatínek, dědeček a pra-
dědeček pan Bohumil

MAŠEK. Přejeme mu
zdraví a spokojenost do
dalších let.
Mirek a Hana, Petr 

a Martin s rodinami, Dana a Michal, Míša

a Verča

V únoru oslaví náš
nenahraditelný dědeček
Bohoušek DRAHOKOUPIL

80. narozeniny.
Děda umí orat,
děti chovat,
do srdíčka nakukovat
a hračky nám opravovat.
A já vím co udělám, dědečkovi pusu dám.
Za všechny čtyři kluky – vnuky a celou velkou

rodinu mu pevné zdraví přeje jeho jediná 
vnučka Peťulka.

Dne 23. 2. 2011 oslaví
své 80. narozeniny náš
manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček pan Miloš

RUBEŠ (ze Záluží). Hodně
zdraví a spokojenosti do
dalších let mu z celého
srdce přeje manželka

Olga, dcery Olga a Renata s rodinami 

a pravnuk Kubík.

Dne 28. 2. 2011 oslaví
své 75. narozeniny paní
Bedřiška KŘIVÁNKOVÁ.

Hodně zdraví do dalších let
přejí
manžel Václav, děti Iva

a Václav a vnoučata

Dne 1. 1. 2011 tiše 
odešla paní Milada

JAROŠÍKOVÁ, rozená
Kuklíková, z Čelákovic.
Zemřela ve věku 80 let.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
věnujte prosím tichou
vzpomínku.

Manžel Zdeněk a dcera Daniela s rodinou

Chtěli bychom tímto
poděkovat všem, kdo jste
se přišli rozloučit s naším
tatínkem panem Jarosla-

vem ŠULCEM, který nás
opustil 12. 1. 2011. Děkuje-
me také za zaslané kondo-
lence.

Synové Jaroslav a Jiří s rodinami

Dne 14. 1. 2011 jsme se v Husově sboru roz-
loučili s naším tatínkem, dlouholetým čelákovic-
kým občanem panem Miloslavem MLEZIVOU.

Tatínek nás opustil 31. 12. 2010 ve věku 85 let.
Děkujeme farářce Janě Špakové a sestře

jáhence Miře Poloprutské, které se nás
v těžkých chvílích ujaly a pomohly slovem,
povzbuzením i radou a rovněž poskytly zázemí
kostela k setkání. Jsme velmi rádi, že jsme se
s naším milým zesnulým mohli rozloučit v pro-
středí, kde především v posledních letech živo-
ta nalezl své zázemí, kde mohl přemýšlet i rado-
vat se a také uskutečnit některá koncertní
vystoupení, jež byla jeho životní náplní a láskou.

Děkujeme všem přátelům, kamarádům, příbuz-
ným, kolegům, kteří se přišli s tatínkem rozloučit.

Zpěvákům sboru Církve československé
husitské, členům PSPU, PS Radost a Veselinka
i členům Obce baráčnické děkujeme za nád-
herné pěvecké vystoupení a vytvoření výjime-
čné a krásné atmosféry, která nám pomohla
pocítit, že tatínek je stále mezi námi.

Děkujeme a vzpomínáme.
Jana, Milan a Roman, dcera a synové s rodinami
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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

MĚSTSKÝ BAZÉN
Sady 17. listopadu 1753, Čelákovice

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

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

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

(11.00 – 12.00 ZP Metal-Aliance)

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

MĚSTSKÁ SAUNA
Dukelská 1373, Čelákovice

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

Provozní doba:

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

PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera, se koná v neděli 

20. února 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.

Zamykání lesa
Padesát nadšenců a ochránců lužního lesa

se zúčastnilo tradiční povánoční vycházky
„Zamykání lesa“ do Byšiček a zpět do Čeláko-
vic. Vycházku připravil Mykologický kroužek při
Svazu chovatelů Čelákovice. Počasí účastníkům
vyšlo vstříc příjemnou teplotou -1 °C a čerstvě
napadaným sněhem.V polovině cesty účastníky
přivítal starosta obce Byšičky a u pana Bezuchy
čekalo účastníky občerstvení. Pořadatelé děkují
zejména paní J. Čermákové a M. Špalkové za
doma připravené dobroty. A co houby? Překva-
pivě našla Šárka penízovku sametonohou a tře-
penitku cihlovou. Dále byla nalezena mladá
plodnice hlívy. Vedení Mykologického kroužku
přeje všem v novém roce mnoho zdraví a radosti!

Josef Kadeřávek

HOUBY

CO NOVÉHO VE MĚSTĚ
●●  V Kostelní ulici č. p. 43, v místě, které bylo
před rokem zničeno požárem, byla začátkem
roku po rekonstrukci otevřena restaurace
s barem pojmenovaná TAM TAM.

Její součástí bude i zahrádka, která zatím
čeká na teplé počasí.

Restaurace nabízí v pracovní dny hotová jídla
v cenách od 65 do 75 Kč, polévky za 25 Kč.
Z minutkové kuchyně můžete vybírat denně.
Točí zde kofolu a svijanské pivo (celkem čtyři
druhy). Do 14.00 hod. je celý prostor nekuřácký
a do 18.00 hod. není dovoleno kouření v jídelní
části.

Odpovědná vedoucí pí Lucie Králová plánuje
na víkendy zábavy a různé hudební akce.
Prostor je možné si najmout pro menší svatby,
večírky apod. Rezervace na tel.: 604 604 412.

Výhody, které zde využijete? WIFI připojení
a možnou platbu ticketkami.
Provozní doba:

po, út, čt 11.00 – 23.00
st, pá 11.00 – 02.00
so 14.00 – 02.00
ne 14.00 – 22.00

●●  Začátkem ledna bylo v Sokolovské ulici
č. p. 1644 (dům starousedlíkům známý jako
„Vikomt“) otevřeno centrum relaxace a tvoření
s názvem RELAX centrum NIRVANA.

Majitelky Lucie Feixová a Simona Votyová pro
Vás nebo Vaše děti nachystaly plno lákavých
aktivit v podobě jógy, pilates, tai-chi, zajímavých
seminářů, přednášek a meditací, tvořivých
dílen, babyklubu apod.

Nabídka kurzů je bohatá a neustále se roz-
růstá. Jistě si vyberete, a to i díky zde zajiš-
těnému hlídání dětí.
Vybíráme z ceníku:
jóga, pilates 100 Kč/lekce, tai-chi 150 Kč/lekce,
dětské kroužky 1 500 Kč/pololetí nebo 750
Kč/čtvrtletí (včetně surovin a dalších potřeb),
hlídání dítěte při cvičení 20 Kč, středeční mini-
školka (9.00 – 12.00 hod.) 200 Kč, široká nabíd-
ka masáží 400 Kč/hod.

Veškeré informace a rozvrh aktivit najdete na
webových stránkách centra 
http://relaxcelakovice.webnode.cz/.
Další kontakty:

Lucie, tel.: 739 566 318,

e-mail: luciefeixova@seznam.cz

Simona, tel.: 777 557 401,

e-mail: votyova@atlas.cz -dv-
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rychlejší, za den bylo možné ošetřit i sedmde-
sát lidí, nebylo tolik papírování a ani preventivní
prohlídky se dříve moc nevyžadovaly.

Dnešní doba je jiná. Doktor je manažer, musí
se postarat o všechno. Já jsem si dokonce tři
roky vedla i účetnictví. Pro doktora je to ná-
ročnější, a tak ošetří méně pacientů. Agendy
úžasně nabylo.

Nástupce doktorky Skalické 

bude léčit od března

Z výběrového řízení, které na uvolněné
místo lékaře v Čelákovicích vypsal Stře-
dočeský kraj, vzešla lékařka z Úval.
Obvod, jehož další trvání musely schválit
pojišťovny, začne v únoru přebírat paní
doktorka Irena Losmanová. Vzhledem
k uzávěrce Zpravodaje nemohl být roz-
hovor s novou čelákovickou lékařkou
zařazen do tohoto čísla, připravujeme ho
ale do březnového vydání.

Na druhé straně se všechno snáze podchytí,
hlavně po roce 1997, kdy se spustily onkolo-
gické preventivní prohlídky, vyšetření střev, kar-
diologické prohlídky a různé laboratorní testy na
zjištění hladiny lipidů a cukru v krvi. Dá se říci,
že počet akutních případů pacientů s infarktem
a mozkovou mrtvicí podstatně klesl. Souvisí to
i s tím, že lidé zdravěji žijí, dbá se na osvětu
a hlavně prevenci, která se pacientům hradí.

Právě akutní medicínu prevence značně
usnadnila. Souvisí to i s rychlou záchrannou slu-
žbou a jejím vybavením. My jsme si v ordinaci
museli všechno udělat sami a dokonce do sanit-
ky nasednout a jet s pacientem do nemocnice.
Akutních případů je sice méně, zato musíte
zasáhnout kvalifikovaně. Nejde o to dát morfium
a léky na uklidnění, musíte použít speciální léky
na ředění krve, EKG, kanylu, kyslík. Pacient pro-
stě musí být do příjezdu lékaře RZP připravený.“

Po revoluci mnoho doktorů privatizovalo,

jak to probíhalo v Čelákovicích?

„Kolektiv doktorů tady v Čelákovicích byl
vždycky dobrý, a to platí i pro dobu, kdy jsme pri-
vatizovali. Protože jsme začínali dělat soukromé
praxe jako první, neměli jsme žádné zkušenosti.
Všechno jsme si museli zajistit a udělat sami, od

V březnu odcházíte do důchodu, jak dlou-

ho jste pracovala na obvodě v Čelákovicích?

„Do Čelákovic jsem přišla v roce 1981, takže
přesně třicet let. Celkem jsem pracovala 43 let,
a když jsem to spočítala a přidala i povinné poho-
tovostní služby, vyšlo mi, že jsem pracovala
o deset let víc. Kolikrát to dělalo i 130 hodin za
měsíc. Občas to bylo těžké, jít po 24 až 48 hodi-
nách ve službě v pondělí znovu do práce. Takhle
ale sloužili všichni doktoři, dnes je pohotovost
v Středočeském kraji zrušena a obvodní lékaři už
pohotovosti neslouží. Na důchod se těším, zůsta-
nou mi vzpomínky na kolegy a pacienty, se kte-
rými jsem prožila dobré i méně dobré časy.“

Proč jste si zvolila medicínu?

„Medicína se mi líbila od prvního ročníku na
gymnáziu. Studovala jsem na Karlově univerzitě
a na umístěnku nastoupila na interní oddělení
v Novém Městě na Moravě. Do roku 1981 jsem
pracovala na obvodě v Neratovicích. Pro obvod
jsem se rozhodla kvůli rodině, ale moc jsem si
nepomohla, obvodní lékař dříve musel sloužit
až 2x v týdnu na pohotovosti. Vždy jsem to ale
považovala za velký přínos, naučíte se rychle
rozhodovat a reagovat na různé akutní stavy.“

Když porovnáte situaci ve zdravotnictví

před revolucí a po ní, jaký je rozdíl v náro-

cích na péči o pacienty a lékaře samotného?

„Za minulého režimu bylo všechno více orga-
nizované, vůbec jsem se nemusela starat, jestli
mám tiskopisy, jehly nebo personál. Všechno
jsem dostala. Samotná práce s pacientem byla

zdravotnického vybavení, smlouvy s pojišťovnami
až po práci s počítačovými programy a interne-
tem. Takže jsme si vzájemně pomáhali.

Ta spolupráce funguje do teď, i když se už
potkáváme spíše na seminářích, které
v Čelákovicích pořádáme. Jednou až dvakrát do
měsíce si na ně zveme lékaře-odborníky.
A nejenom my, jezdí sem i lékaři z Brandýsa,
Úval, Neratovic a Odolena Vody.“

Také jste zakládali čelákovickou Charitu,

jak to probíhalo?

„To bylo vůbec hektické období. Všechno se
měnilo, byli jsme v jednom kole, práce, služby,
no a k tomu jsem pomáhala založit Charitu. Pra-
cují v ní zdravotní sestry pro domácí péči a dob-
rovolníci, kteří pomáhají při sběru oblečení pro
humanitární potřeby.

Podařilo se nám to i díky pomoci tehdejšího
starosty Václava Špačka. Tehdy jsme navíc byli
aktivní i politicky, byla to taková doba. Osm let
jsem byla členkou Zastupitelstva a sociální
komise, na krátkou dobu i členkou Rady. Všich-
ni jsme byli po revoluci nadšeni, vzájemně jsme
se podporovali a více spolupracovali.“

Co říkáte na současný stav ve zdravotnic-

tví a reformy, které se různě aplikují řadu let?

„Zdravotnictví chybí reforma. Mělo se navázat
na všechno, co bylo dobré a ne to všechno
rušit. Mladí doktoři mají velmi ztížený přístup
k postgraduálnímu vzdělávání. Do atestace pra-
cují za velmi malé mzdy, a aby vůbec uživili
rodinu, musí hodně sloužit. Proč by tedy nešli
někam, kde mají možnost si vydělat? Přitom
vláda to řeší už tolik let a nic neudělala. Poža-
davky mladých lékařů, hlavně v nemocnicích,
jsou oprávněné, jen se mi nelíbí, jakým způso-
bem je celá věc zpolitizovaná a medializovaná.

Praktičtí lékaři se potýkají s poplatkem 30 Kč
v ordinaci. Je pravda, že nám ubylo návštěv 
pacientů asi o dvacet procent, jenže to postihlo
skupinu pacientů, kteří lékařskou péči potřebují
nejvíc. Při dalších poplatcích za položku na
recept a při doplatku na léky často hlavně 
senioři mají problém vyjít s důchodem. Lékaře
proto navštěvují méně a někteří z nich i přesta-
nou užívat léky. Vzniká zbytečné napětí mezi
lékařem a pacientem. Přitom v systému jsou
peníze, které se promrhají špatným hospodaře-
ním hlavně v nemocnicích a státních zařízeních.“

Mnoho obyvatel Čelákovic se bojí, že zdra-

votní středisko přestane fungovat. Jak to

s ním nyní vypadá?

„O středisko jsme my, doktoři, moc stáli.
Město ho začátkem 90. let koupit nechtělo, a tak
jsme se do toho vložili. Bylo nás osm doktorů.
Zdravotní středisko nám jako společnosti s. r. o.,
kterou jsme založili, chtěli prodat za 13 milionů.
Měli jsme dobře zpracovaný projekt, který nás
stál mnoho peněz a času. Bohužel jsme nenašli
banku, která by nám bez úplatku nebo bez
známosti chtěla stanovenou částku půjčit, a tak
jsme to vzdali. Ani městu se opakovaně nepoda-
řilo středisko v privatizaci dodatečně získat.
V průběhu jednání nám často bylo divné, že se
to stále někde zadrhává. A pak jsme zjistili, že to
měl tehdejší ministr Rubáš dávno „zamluvené“.

Dnes vlastní středisko pan Vojtíšek, který
začal s nutnými opravami. Ubezpečuje nás
o svém zájmu udržet zdravotnictví na středisku
a volné plochy komerčně pronajímat.

Přeji kolegům a pacientům, aby se to poved-
lo. Kolegům také přeji, aby zvládli zvyšování
nájmu a v budoucnu pracovali v pěkném pro-
středí. V každém případě jsem ráda, že se toho
už neúčastním.“ -pek-

Zdraví
V únoru je sice zima téměř u konce, o to více se ale snaží dát o sobě vědět. Naše

tělo vyčerpává poslední zbytky z nashromážděných zásob vitamínů, a tak se často

stane obětí zákeřných virů a bakterií. Protože se s menším či větším nachlazením

potýká téměř každý z nás, volba tématu, kterému se bude únorový Zpravodaj věno-

vat, byla v celku jednoduchá. Nahrály tomu i další dvě pro čelákovického občana

důležité události. Brandýská nemocnice má nového majitele a místo obvodního

lékaře opouští doktorka Skalická. Proto jsme se rozhodli přinést čtenářům 

Zpravodaje rozhovory s hlavními aktéry těchto změn. A protože se blíží Valentýn,

přinášíme všem zamilovaným recept na zaručeně zdravé srdce. -rr-

Na naší celkem ustálené zdravotnické scéně se chystá jedna změna. Po třiceti

letech opouští doktorka Skalická místo obvodního lékaře v Čelákovicích. Zeptali

jsme se jí nejen na její kariéru, ale jako pamětníka i na rozdíl v péči o pacienty před

a po revoluci nebo na události okolo prodeje zdravotního střediska.

Doktoři v Čelákovicích táhnou za jeden provaz
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Kdo v posledních měsících vkročil do brandýské nemocnice, určitě si všiml

jedné změny. Místo původní oprýskané vrátnice uvítá pacienty moderní recepce s

milým a ochotným personálem. Zbytek areálu se příliš nezměnil, podle ředitele

nemocnice Miroslava Kadlece je to však jen otázka času.

Nemocnice v Brandýse nad Labem se má rozšiřovat

Další službou, kterou by do budoucna měli
ocenit i obyvatelé okolních obcí, je nově otevře-
ná lékárna přímo v budově nemocnice. V tuto
chvíli má otevřeno jen přes týden, zanedlouho
by však měla přejít do pohotovostního provozu,
a pro léky by se tak o víkendu nemuselo až na
Černý Most.

Za změnami stojí nové vedení nemocnice
v čele s ředitelem Miroslavem Kadlecem, který
úřaduje od 14. října loňského roku. „Od původ-
ního majitele nemocnice PP Hospitals odkoupi-
la 100% obchodní podíl akciová společnost 
Clear’s group, jejímž jediným akcionářem je
předseda představenstva a generální ředitel
Petr Švikovský.“ 

O špatné pověsti nemocnice její ředitel ví,
a proto jedním dechem vyvrací obavy ze zániku
nemocnice nebo jejího přechodu na LDNku:
„Zachovali jsme všechna stávající oddělení,
tedy interní, chirurgické, gynekologicko-
porodnické oddělení, gastroenterologické, 
rentgenologické, dětské oddělení, rehabilitační
i laboratoř, která má nově zajišťovat servis pro
všechny lékaře z okolí včetně sterilizace 
materiálu. A budeme dále rozšiřovat.“ Jednou
z vlaštovek rozšiřování stávající péče je i návrat
akutní chirurgie. Ta od začátku prosince ošetřuje
pacienty 24 hodin denně.

Co se týče plánů do budoucna, ty jsou
nemalé. Letos má začít nejen rekonstrukce
celého areálu, ale i jeho dostavba. „Do dvou let
chceme přistavět tři pavilony a rehabilitační
centrum, jehož součástí bude bazén, masáže
a fitcentrum pro pacienty i veřejnost,“ říká ředi-
tel nemocnice. V nově postavených pavilonech
se péče o pacienty rozšíří o oddělení zobrazo-
vací techniky – CT, MMR a první fokusovaný ult-
razvuk v ČR. „Dále zde bude centrum asisto-
vané reprodukce IVF, které Středočeskému kraji

Tip našich babiček na zdravé srdce:

Česneková tinktura
350 g očištěného česneku utři najemno

a vlož do skleněné nádoby. Zalij 200 g čistého
lihu. Nádobu uzavři a na 10 dní ulož na tmavé
a chladné místo. Nálev přeceď přes hustou látku
a vyždímej. Ponech uležet 2-3 dny. Potom pij po
kapkách s mlékem podle rozpisu: 1. den
k snídani 1 kapku, k obědu 2, k večeři 3. Druhý
den k snídani 4 kapky, k obědu 5 a k večeři 6.
Pak pokračuj stále výše až do pátého dne, kdy
požiješ k večeři 15 kapek. Vždy však dodržuj
dávku mléka, která nesmí převýšit 50 g. Šestý
den si k snídani dopřej 15 kapek, k obědu 14
a k večeři 13. Sedmý den k snídani 12, k obědu
11 a k večeři 10. Dávky snižuj do desátého dne,
kdy k večeři vezmeš jen 1 kapku. Jedenáctý
den požij k snídani 15 kapek, k obědu a k veče-
ři po 25 kapkách. Dvanáctý den se bere k snída-
ni, obědu i k večeři po 25 kapkách. Dodržujte
dávkování, tuto léčbu opakujte jednou za pět let.

Účinky: zbavuje tuků, hlavně vnitřních a žil-
ních, zahání srdeční choroby a snižuje krevní
tlak, předchází bolestem hlavy a čistí zrak.
Nesmí jej používat lidé s nízkým krevním tlakem
a s nemocnými ledvinami. -mš-

Miroslav Kadlec nad budoucí podobou nemoc-
nice. Tři nové pavilony s ortopedií, asistovanou
reprodukcí a gynourologií má doplnit rehabili-
tační centrum s bazénem, masážemi a fitness
centrem pro pacienty i veřejnost.

doposud chybí, ortopedické oddělení, které se
bude zaměřovat na operace velkých kloubů.
A do budoucna přibude i oddělení plastické chi-
rurgie, zubní chirurgie, stomatologie, ORL
a oftalmologie,“ vypočítává Kadlec. Rekonstruk-
ci areálu, která má skončit do roku 2013, by
pacienti vůbec neměli pocítit, neboť podle vede-
ní poběží nemocnice dál v plném provozu.

Otázka financování celého projektu je podle
Miroslava Kadlece jednoduchá. „Ve zdravotnic-
tví je financí dostatek, jen musíte rozlišit zdroje
veřejné a soukromé. My máme soukromého
majitele, který si zajistil dostatek investičních
prostředků. Naším cílem je, aby se z nás stala
soukromá nemocnice švýcarského typu.“ Prý to
ale neznamená, že se nemocnice běžným
lidem uzavře. Nemocnice má i nadále poskyto-
vat veškerou péči hrazenou pojišťovnami, navíc
by si pacient mohl připlatit za nadstandardní péči.

Problémy s doktory brandýská nemocnice
nemá, akce „Děkujeme, odcházíme“ se jí
netýká, spíše naopak. V současnosti hledá dok-
tory pro nová oddělení. Podle vedení se
v nemocnici také zabíhají nové normy chování
a lepší přístup k pacientům. „Máme tu 

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

MUDr. Hany Ježkové 

Sady 17. listopadu 1007
tel.: 326 992 290
každé poslední úterý v měsíci:
22. 2.; 29. 3.; 26. 4.; 31. 5. a 28. 6. 2011

- v nemocnici Brandýse n. L.

Brázdimská 1003
tel.: 326 902 781
každé první pondělí v měsíci:
7. 2.; 7. 3.; 4. 4.; 2. 5. a 6. 6. 2011

Čísla nouzového volání
a mnemotechnické pomůcky:

112 TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ

150 HASIČI
0 připomíná rybník/jezírko, ze kterého
se bere voda

155 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
5 připomíná z boku kolečkové křeslo

158 POLICIE ČR
8 připomíná pouta

Tísňové linky lze použít zdarma

i z mobilních telefonů.

erudovaný tým odborníků. Ale obraz nemocnice
vytváří i to, jak personál s pacienty jedná. Vítám
proto jakékoliv připomínky nebo i stížnosti
našich pacientů, které nás posunou dál. Není
možné, aby například sestra, které se zrovna
nechtělo pracovat, odradila pacienta od další
návštěvy,“ zdůrazňuje Kadlec.

Co říci závěrem? Nemocnice v Brandýse nad
Labem si už užila své. Proto by si konečně
zasloužila dobrého správce. A nejen ona,
i všichni ti, kteří do ní spádově patří. Nezbývá
nám, než novému vedení držet palce a čekat se
na změny, které se mu podaří realizovat.

-pek-

Na Pohotovost

do brandýské nemocnice

Nemocnice, kam Čelákovice spádově patří,
poskytuje nepřetržitou ambulantní službu jak
chirurgickou, tak interní. Vedle specifických
akutních stavů ale interna o víkendu ošetří
i pacienta s chřipkou nebo angínou. Podle
ředitele Kadlece jsou brány nemocnice 
otevřeny každému.
kontakt: 326 902 781

www.nemocnicebrandys.cz
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Letos chystáme čtvrtý ročník výstavy Řemesla Polabí, která je určena zájem-

cům o tradiční řemesla a jejich soudobé výtvarné zpracování. Uskuteční se ve

dnech 5. – 20. března 2011 v Městském muzeu v Čelákovicích. Hlavní součástí

jsou oceněné práce ze soutěže Řemesla Polabí, která je vyhlášena od ledna 2011

pro čtyři věkové kategorie (od předškolních dětí po dospělé) v různých tematic-

kých okruzích („sedmero řemesel“ – tkaní, krajka, textil, vyřezávání, košíkářství,

drátování a šperk, užité předměty).

Vyhlášení výtvarné soutěže Řemesla Polabí IV.

Podporujeme možnost představit veřejnosti
současnou tvorbu výtvarníků amatérů, účast-
níků zájmových kurzů, pořádaných naším
MDDM, dalšími organizacemi v Čelákovicích
a okolí a několika DDM Středočeského kraje.
Na vernisáži, která se koná v sobotu 5. 3.
v 10.00 hodin v síni Jana Zacha, vyhodnotíme
výsledky soutěže.

Cílem a náplní kurzů je navázat na tradice
výtvarných řemesel. Naučit děti i dospělé
základním technikám zpracování přírodních
a dalších materiálů. Nabídnout jim možnost
pravidelných setkávání, společné tvůrčí inspira-
ce a podpořit jejich snahu o hledání vlastního
výtvarného projevu. Máme spoustu nováčků,
ale i řadu nadšenců, kterým se staly návštěvy
našich kurzů stálým koníčkem.

Myšlenka zviditelnit dílka zde vzniklá se od
prvního ročníku Řemesel Polabí rozrostla.
Postupně jsme museli řešit, kde výsledky sou-
těže a práce dalších výtvarníků veřejně vystavit
a zároveň zachovat tradici pořádání výtvarných
dílen pro příchozí. V roce 2010 jsme uvítali
možnost spolupráce s Městským muzeem
v Čelákovicích. O prezentaci výsledků činnosti
organizací pořádajících kurzy byl v loňském
roce zájem.

Pohostinnost prostor výstavní síně i možnost
pořádat přímo v Muzeu k výstavě doprovodný
program v síni Jana Zacha nám dává možnost
rozšířit nabídku. Pozvali jsme lektory z Čeláko-

vic a z okolních měst. Společně s námi
seznámí při výtvarných dílnách veřejnost s tím,
co na kurzech učíme. Návštěvníci výstavy si
mohou každé víkendové odpoledne zkusit
vlastníma rukama vytvořit drobnosti, které dřív
provázely běžný každodenní život našich 
předků.

Ve všední dny zveme na krátký program
zaměřený na historii řemesel opět školy
z Čelákovic. V loňském roce prošlo výstavou
přes 500 dětí. Formou zábavného kvízu se
seznamují s exponáty, zapůjčenými na výstavu
Městským muzeem, a s názvoslovím, používa-
ným při řemeslné výrobě. Chystáme letos dopl-
nění o ukázky řemesel (alespoň v některé dny)
a pro veřejnost přednášku o řemeslech v Pola-
bí. Zajímavým doplňkem bude i letos účast
několika výtvarníků amatérů z Čelákovic
a okolí.

Ještě jednou navážu na tradice. Doba je jiná,
uspěchaná. Výstava dokazuje, že si stejně jako
kdysi umíme najít čas zasednout k rozdělané
práci, vzít do ruky dláto nebo paličky a mít
radost z dokončeného díla. Přijďte se podívat,
jak se nám daří využívat tradiční hodnoty
a nacházet cestu k obohacení každodenního
života. Šikovné ručičky a spousta času věno-
vaného vzniku našich vystavených dílek vás
osloví a potěší.

Za celý kolektiv organizátorů výstavy vás zve
Alena Zradičková, ředitelka MDDM Čelákovice

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/

Čelákovice plné čtenářů
Uplynulý rok byl pro knihovnu rokem důleži-

tým. Nejen že se podařilo uskutečnit řadu dlou-
hodobě plánovaných projektů, ale zájem o služ-
by knihovny velmi vzrostl, což náš těší nejvíce.
Ač se to bude nezasvěceným zdát překvapující,
Čelákovice jsou městem plným čtenářů.

V roce 2010 bylo půjčeno celkem 95.423 knih
a časopisů, čtenáři navštívili knihovnu za úče-
lem půjčování a využití informačních služeb cel-
kem 22.074krát.

Během roku bylo zaregistrováno 1.936 čte-
nářů, z toho 550 dětí. Denní průměrná návštěv-
nost v knihovně byla 135 čtenářů, denně se
v průměru půjčilo 515 publikací. Podle statistik
je v průměru každý 6. občan města naším čte-
nářem.

Řada čtenářů využívá i možnosti navštěvovat
pobočky knihovny umístěné v okrajových čtvr-
tích města, V Prokopě a Sedlčánkách.

Využívání elektronických služeb poskytova-
ných knihovnou má stále vzrůstající tendenci.
Návštěvníci mohli využívat internet v knihovně
(8.562krát), z domova sledovat webové stránky

knihovny (počet virtuálních návštěv byl 29.267),
vyhledávat v našem on-line katalogu (12.702
vstupů) a rovněž si prodloužit či zamluvit knihy
z osobního konta (2.903 vstupů registrovaných
čtenářů).

Kulturní a vzdělávací akce knihovny se dlou-
hodobě těší zájmu veřejnosti. V roce 2010 jich
proběhlo 139 s účastí 3.143 návštěvníků. Bese-
dy, přednášky a autorská čtení si nacházejí
stále nové zájemce. Nabídka je různorodá,
abyste si všichni mohli vybrat. Děti a mládež
navštěvují akce knihovny od předškolního věku
po maturitní ročníky. V nabídce knihovny jsou
literární témata, lekce informatické výchovy
a vycházky za kulturou Čelákovic. Na besedy
s dětmi přijíždějí spisovatelé a ilustrátoři knih.
Pro ostatní návštěvníky zveme osobnosti
města, cestovatele a začínající autory.

V letošním roce jsme zaznamenali velký vze-
stup počtu čtenářů v dětském oddělení a také
výpůjček knih pro děti. Je to i díky nabídce
a množství besed pořádaných pro děti a mládež
v dětském oddělení. Navíc zdejší základní školy
začínají využívat možnosti přivést třídu na hodi-
nu literatury do knihovny, a pomoci tak přiro-
zeně v prostředí mezi knihami vytvořit návyk na
čtení v dětském věku.

V červnu se knihovna připojila k akcím II.
muzejní noci v Čelákovicích. Děti a dospělé
čekala výstava obrazů z Tanzanie, různé sou-
těže, kvízy a vyrábění v duchu africké kultury
a ve spolupráci s Městským muzeem soutěž na
základě vlastního hledání konkrétních informací

o historii na pracovištích Městského muzea
a knihovny.

V loňském roce jsme uspořádali 7. ročník lite-
rární soutěže. Téma „Tím světem bloudím…“
bylo inspirováno českým básníkem K. H.
Máchou a knihovna také získala grant vyhláše-
ný Ministerstvem kultury ČR na vydání sborníku
literárních prací ze 4 ročníků soutěže. Získání
grantu dnes, v době úspor ve všech oblastech
včetně kultury, svědčí o kvalitě našeho projektu.

V říjnu proběhla v rámci celostátní akce
Týdne knihoven výstava na téma Osobnosti.
Prostor a největší zájem veřejnosti byl věnován
osobnostem našeho města. Fotografie a další
dokumenty čelákovických firem, živnostníků
a místních pedagogů, spisovatelů a dalších
osobností města zajímaly nejen pamětníky, ale
oslovily též mladou generaci. Knihovna připo-
mněla i 30. výročí úmrtí čelákovického spisova-
tele a básníka pana Františka Vinanta-Petišky.

V závěru roku 2009 knihovna získala detašo-
vané prostory pro odlehčení přeplněných skla-
dů knihovny. Ještě v zimních měsících a počát-
kem jara jsme po nutných opravách část fondu
knihovny do depozitáře přestěhovali. Nepřízeň
počasí o sobě dává vědět v knihovně právě
v prostorách skladů, kde vzlíná voda podlahami,
které musíme stále častěji vysoušet. Přesunutí
části fondu bylo východiskem, jak uchránit knihy
před vlhkosti.

V uplynulém roce proběhla v knihovně pláno-
vaná revize knihovního fondu, kterou jsme 
v krátké době uskutečnili. Zkontrolovat manu-
álně s počítači každou ze zhruba 50.000 knih
v knihovně ve městě a na pobočkách podle
katalogů a seznamů byl nelehký úkol, náročný
také fyzicky.

Vše jsme zvládli a těšíme se na rok dalších
výzev a možností. Sháníme pro vás knihy pro
zábavu a poučení, knihy pro vzdělávání ve
všech oborech i jako inspiraci pro vaše koníčky.
Pro ty, kdo potřebují literaturu u nás nedostup-
nou, ji zajišťujeme ve spolupráci s jinými kni-
hovnami. Meziknihovní výpůjční služba je další
z nabídek knihovny, která vám dovede ušetřit
čas hledání v jiných knihovnách a sehnat
potřebnou literaturu během několika dnů přímo
u nás. V uplynulém roce jsme její formou 
půjčili pro naše čtenáře 564 publikací z kniho-
ven ČR.

Za strohými čísly statistiky je pilná práce celé-
ho kolektivu knihovny, ale zejména přízeň vás,
čtenářů, a dalších návštěvníků knihovny, bez
kterých by naše práce ztrácela smysl. Vy sami
víte a umíte ocenit, za čím se do knihovny pra-
videlně a rádi vracíte.

Těšíme se na vás, naše čtenáře a všechny
budoucí návštěvníky knihovny.

Soňa Husáriková, ředitelka

Z vystavy Osobnosti
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V pátek 14. ledna tohoto roku se přijeli rozloučit se svým kolegou do
Čelákovic členové Pěveckého sdružení pražských učitelů (PSPU). Spolu
s rodinou si v kostele Církve československé husitské přítomní čelákovičtí
občané připomněli zásluhy zemřelého na kulturním dění v Čelákovicích.
Jeho přátelé z PSPU se s ním rozloučili zpěvem.

Nejprve tóny známé písně, vlasteneckého sboru Josefa Leopolda Zvona-
ře Čechy krásné, Čechy mé, které též tak často zpíval se svým milovaným
Pěveckým sdružením pražských učitelů jeho dlouholetý člen, náš kolega
Miloslav MLEZIVA.

Tato píseň je snad nejkrásnějším vyjádřením Mílova vztahu ke své rodné
zemi.

Stále a stále, i na častých cestách a zájezdech do okolních zemí, měl na
mysli ty úrodné roviny, které opěvuje Foerster jako „velké, širé rodné lány“
a hory, které jsou „zasnoubeny s oblohou a nebesy“, jak zpívá Zvonař v písni Čechy krásné. I když
s námi na koncertních zájezdech téměř po celé Evropě – od severního polárního kruhu až po slun-
nou řeckou Levkádu, od Irska až po Smolensk a Čajkovského Klin u Moskvy – prožíval ty nej-
krásnější chvíle svého života, vždy se do svého domova rád vracel obohacen o krásné zážitky.

Mnohdy to byly i zážitky smutné. To tehdy, když se musel loučit se svými dětmi a nevěděl, kdy
se s nimi zase bude moci setkat. Takové tklivé chvíle nikdy nevymizí z paměti ani nám, kdož jsme
mu stáli po boku. I my máme hluboko ve své paměti obraz jeho loučení se svými syny ve švédském
přístavu Malmö při našem návratu ze skandinávského turné nebo obraz loučení v holandském Rot-
terdamu, právě u hrobu tvůrce naší národní hymny Františka Škroupa, který stejně tak vždy toužil
po návratu do své vlasti, ale nikdy již tento návrat nemohl uskutečnit. Vždy jsme obdivovali jeho
houževnatost, s jakou snášel četná protivenství před takovým zájezdem do zahraničí a přáli jsme
mu ty okamžiky vítězství nad tehdejší totalitou, kdy s námi konečně mohl usednout do autobusu,
který nás společně odvážel do ciziny.

Jeho krásný a školený hlas – bas – mu otvíral dveře i do dalších pěveckých sborů nejen v Praze,
ale i v jiných městech naší republiky. Mnozí sbormistři a dirigenti si přáli spolupracovat při koncert-
ním provedení právě s kolegou Mlezivou. I on sám se dopracoval až na post sbormistra právě zde
v Čelákovicích v souborech Radost a Veselinka. Zůstal však vždy skromným a pokorným umělcem,
dobrým kamarádem a přítelem.

Patřil mezi ty kolegy, kteří obětovali našemu Sdružení mnoho a mnoho, především času a pohod-
lí. Pravidelně dojížděl na zkoušky z Čelákovic do Prahy, na vystoupení a koncerty po celé republi-
ce. Teprve v noci se vracel do svého domova. Těžko bychom tyto oběti vyčíslili.

Při oslavách 90. výročí založení PSPU v roce 1998 byl již nositelem zlatého odznaku UČPS za
dlouholeté členství ve Sdružení. Při této příležitosti se stal i čestným členem PSPU a stanul v řadě
takových osobností, jakými byli Metod Doležil, Antonín Šídlo, Josef Kocourek, Stanislav Pešička
a je dosud Jan Kasal.

Za zásluhy o rozvoj sborového zpěvu mu byl udělen v roce 2008 při oslavách 100. výročí zalo-
žení PSPU předsednictvím Unie českých pěveckých sborů zlatý odznak s granáty jako nejvyšší
vyznamenání této organizace.

Na závěr svého rozloučení zazpívali přítomní členové Pěveckého sdružení pražských učitelů
známý sbor Leoše Janáčka – Láska opravdivá.

„Vzácný příteli, náš Mílo, mohu Ti jen směle za členy našeho Sdružení slíbit, že Tvoji světlou
památku uchováme ve svých vzpomínkách.

Budiž čest Tvé památce!“ František Zumr, předseda PSPU

Odešla významná osobnost čelákovické kulturyMěstské muzeum
Na Hrádku 464

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

http://www.muzeum-celakovice.com

„ŽIDÉ V BOJI A ODBOJI“
V sobotu 8. ledna 2011 byla v Městském

muzeu v Čelákovicích slavnostní vernisáží

zahájena putovní výstava doplněná o expo-

náty ze sbírek našeho Muzea s názvem Židé

v boji a odboji. Poutavé úvodní slovo před-

nesla historička Zlatica Zudová-Lešková (na

fotografii vlevo vedle Davida Eisnera, ředite-

le Muzea). Výstava je přístupná do 13. února

2011, denně mimo pondělí 9.00 - 12.00

a 13.30 - 17.00 hod.

Finančně je podporována Ministerstvem škol-
ství, mládeže a tělovýchovy ČR, Nadačním fon-
dem obětem holocaustu, Nadací Židovské obce
v Praze, Federací Židovských obcí v ČR, Čes-
kým svazem bojovníků za svobodu, Českou
pobočkou Mezinárodního křesťanského velvy-
slanectví Jeruzalém a zapůjčilo ji Sdružení
židovských odbojářů a vojáků. Od roku 2005
byla vystavena již na třiceti místech po celé
České republice a v Izraeli. -dv-

Z projevu při vernisáži výstavy
Vážené dámy, vážení pánové, přátelé!
Věta „šli jako ovce na porážku“ poháněla his-

toriky ve výzkumu židovské rezistence v letech
druhé světové války v České republice stejně
jako na Slovensku. Hned úvodem Vás však ujiš-
ťuji, že tento vykonstruovaný slovní nesmysl
nevypovídá o historické pravdě a je důkazem
hlouposti, povrchnosti, účelovosti a zákeřnosti
svých tvůrců i propagátorů. Uvědomuji si však,
že bezpochyby tato věta uráží - a záměrně uráží
- a vytváří prostor pro spekulace o židovské
rezistenci dodnes.

Studium obecně protinacistické a protifašis-
tické rezistence za druhé světové války nám
však jednoznačně dokládá, že českoslovenští
Židé byli její pevnou součástí od samého začát-
ku. A to navzdory tomu, že byli krátce po Mni-
chově roku 1938, a zvlášť po rozbití Česko-Slo-
venska v roce 1939, terčem otevřené, štvavé
protižidovské propagandy, která podpořila celou
řadu právních rozhodnutí, označujících Židy za
subjekt, který je z rasových důvodů nutné vyčle-
nit a řešit komplexně jako „židovskou otázku“.
Proti židovskému obyvatelstvu bývalého Česko-
slovenska bylo postupně zosnováno několik
stovek zákonů, vyhlášek a nařízení a do života
byl uveden tzv. židovský kodex - zakotvený
v právním řádu Slovenského štátu - který se
uvedl jako jeden z nejkrutějších protižidovských
zákonů vůbec. Životy československých Židů

byly vtěsnány do jednoduché rovnice: emigrace
- izolace - arizace - koncentrace - ghettoizace -
transporty - smrt.

Navzdory těmto faktům se českoslovenští
Židé od samého počátku bránili a rovněž se
zbraní v ruce bojovali proti nacistům a fašistům
za svobodu nejen svou, ale i státotvorných
národů Československa a jeho faktickou státní
obnovu.

Jsem osobně poctěna iniciativou Městského
muzea v Čelákovicích, jehož zásluhou můžeme
o tom dnes ve výsostných prostorách Vašeho
města podat jednoznačné důkazy.

Zdůrazňuji však, že jde jen o hlavní důkazy,
že tu v 18 tematických celcích prezentujeme jen
několik málo konkrétních životních osudů
z velkého společenství československých Židů,
kteří ne svou vinou sdíleli přetěžký a zároveň
tak rozdílný osud. Tyto osudy však zároveň
vystihují nejmarkantnější projevy židovského
odporu, odboje a boje.

Zároveň však podtrhuji, že tato výstava pre-
zentuje jen ta fakta a projevy, pro které se důka-
zy zachovaly. A též nepostihuje všechny skupi-
ny židovských bojovníků – jsme přesvědčeni, že
úměrnou pozornost historiků si zasluhují též

židovští vojáci, občané Československa, bojující
například ve spojeneckých armádách.

Jsme si vědomi, že naše výstava především
konstatuje, neotevírá prostor všem problémům.
Neprezentujeme z objektivních důvodů ani
obrovské názorové rozmanitosti a bohatství
československé židovské komunity ve váleč-
ných letech. Rozhodně však touto výstavou
odpovídáme neznalým a váhavcům – českoslo-
venští Židé otevřeně proti nacismu bojovali!

V souvislostech minulosti a přítomnosti si
dovoluji na závěr odcitovat z projevu Jana
Masaryka, československého diplomata a politi-
ka, který nejcitlivěji a nejhlouběji reagoval na
tragédii Židů. Dne 29. září 1944 u příležitosti
židovského nového roku svůj proslov končil
slovy „Chtěl bych, abychom po válce mohli
našim dětem a celému světu říci, že jsme
i v této německé hrůze zůstali slušnými lidmi...
Každý národ se pozná podle toho, jak se chová
k Židům.“

Jsem přesvědčena, že jeho slova neztratila
na své aktuálnosti ani dnes.

8. ledna 2011 v Čelákovicích 
Zlatica Zudová-Lešková,

Historický ústav AV ČR Praha, v. v. i.



18 volný čas 2/2011 

MDDM
Havlíčkova 691

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

http://www.mddmcelakovice.cz

• BULHARSKO

LT do Bulharska pořádáme již 30 let. Naším
cílem je kemp KITEN (60 km jižně od Burgasu).
Ubytováni jsme ve 3 - 4 lůžkových chatkách se
sociálním vybavením. Jídlo podáváme 5x denně,
zajištěn celodenní pitný režim. Při putování máme
jednodenní zastávku u Dimitrovgradu, kde je nově
vybudované koupaliště se sportovním zázemím.
Při zpáteční cestě pořádáme prohlídku známého
Nesebru. Během pobytu navštívíme letovisko Pri-
morsko a Carevo. Již nyní chystáme nový ročník
tohoto tábora. Odjezd bude v pátek 1. 7. 2011
a příjezd v úterý 19. 7. 2011. Těšíme se na nové
účastníky. Dotazy: Eva Bukačová (MDDM).

• TAJEMSTVÍ PEVNOSTI BOYARD NA MILIČÍNĚ

V termínu 28. 7. – 12. 8. 2011 proběhne 3. turnus
LT v Miličíně. Letos se vydáme po stopách záhad pro-
slulé pevnosti Boyard, objevíme její tajemná zákoutí
a překonáme nástrahy, které zde číhají.

Tábor se koná na letní táborové základně u Mili-
čína v oblasti České Sibiře. Ubytování je v chatách
a stanech s podsadou. Kuchyň a jídelna je v pevné
štábní budově. Umývárna a sprcha s teplou vodou,
WC jsou suchá. Strava je 5x denně s důrazem na
vyváženost a kvalitu a dodržování pitného režimu.

Pro táborníky připravujeme pestrý program
protkaný celotáborovou etapovou hrou. Program
se skládá z mnoha různorodých činností – spor-
tovních, výtvarných, obratnostních, vědomostních
apod., kterými podporujeme zdravý vývoj tábor-
níků po všech stránkách jejich osobnosti i spolu-
práci ve skupině.

O Vaše děti se postarají profesionální vedoucí,

Od ledna začínáme každoročně v MDDM „spěchat s přípravou táborů“. Zdá se Vám to

brzy? Jen se zeptejte rodičů, kolik jich hned po Vánocích do Domu dětí volá a stará se, aby

jejich dítka jela právě na ten turnus, kde mají kamarády, nebo aby si tábory včas mohli

naplánovat mezi své letní dovolené.

Tábory pořádáme každoročně - jeden zahraniční v Bulharsku, tři turnusy v Miličně, u ryb-

níka Ostrý u Blatné a v Čestíně. Nově letos nabízíme účast na vodáckém táboře v Pořešíně.

Pro mladší táborníčky je určen příměstský tábor a pro výtvarníky koncem prázdnin přímě-

stský tábor Artefietika 2011. Některé z těchto letních pobytů už jsou zcela naplněny, ostatní

tábory doplňují počty dětí. Proto připomínáme, přihlaste děti včas.

Letní tábory - první přípravy

instruktoři, zdravotník, kuchaři, hospodář a hlavní
vedoucí s bohatými zkušenostmi na táborech a při
práci s dětmi či s pedagogickou praxí. Další infor-
mace a fotografie naleznete na našem táborovém
webu www.tabor-milicin.cz. V případě zájmu
o účast na našem táboře se co nejdříve ozvěte
telefonicky nebo e-mailem hlavnímu vedoucímu –
Kamil Vašica, tel.: 739 138 481, e-mail: vasi-
ca@mddmcelakovice.cz, jamiloo@seznam.cz

• LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR OSTRÝ 2011

Tábor se nachází v pěkné krajině plné rybníků
v chatové osadě Ostrý poblíž města Blatná
v jižních Čechách. Pořádáme jej na tomto místě již
po jedenácté ve spolupráci s DDM Praha 4. Je
určen pro děti od 7 do 15 let. Ubytování je ve čty-
řlůžkových chatkách uprostřed lesů v pěkném
samostatném areálu na břehu rybníka Ostrý.
V hlavní budově je jídelna, kuchyň, umývárny
s teplou vodou a splachovací WC. V areálu jsou
sportovní hřiště, stůl na stolní tenis, skluzavka do
vody a táborové ohniště.

Program je zaměřen na rekreaci, sport
a poznávání přírody. Jeho součástí je i koupání,
výlety do okolí (např. návštěva zámku Blatná),
celotáborová hra, sportovní olympiáda, spousta
drobných her a soutěží, táborové zájmové kluby,
jízda na koni, karneval, noční hra, táborový oheň…
Fotografie z minulých ročníků tábora a další bližší
informace najdete na internetu na adrese:
www.medvedito.wz.cz. Informace a přihlášky:
MDDM Čelákovice, Jindřich Vaněk,
tel.: 602 333 061
nebo e-mailu: Miroslava.Vankova@seznam.cz.

1. 7. – 19. 7. 2011

Bulharsko

neobsazen, cena 11 900 Kč, vede Miloš Bukač

1. 7. – 14. 7. 2011

Miličín, 1. turnus, „Piráti“

plně obsazen, vede Naďa Pokorná

2. 7. – 16. 7. 2011

Ostrý u Blatné

neobsazen, cena 4 500 Kč, info: Jindřich Vaněk,
tel.: 602 333 061, www.medvedito.wz.cz

8. 7. – 14. 7. 2011

příměstský tábor „Keltové“

přijímáme několik účastníků, cena 1 400 Kč,
vede Alena Zradičková, tel.: 326 991 217

14. 7. – 28. 7. 2011

Miličín, 2. turnus, „Staré pověsti české“

plně obsazen, cena 3 500 Kč, vede Martina
Slováková

23. 7. – 13. 8. 2011

Čestín TO Medvědi 

info: Jindřich Vaněk, tel.: 602 333 061,
www.medvedito.wz.cz

28. 7. – 12. 8. 2011

Miličín, 3. turnus, „Tajemství pevnosti Boyard“

neobsazen, cena 3 500 Kč, vede Kamil Vašica

10. 8. – 26. 8. 2011

Pořešín (vodácký), „Dick na korzárské lodi“

cena 5 300 Kč, info: Martina Slováková, tel.:
326 991 217, 777 268 885

12. 8. – 27. 8. 2011

Miličín, hasiči

info: Ivana Hanzlová (SDH)

15. 8. – 19. 8. 2011

příměstský tábor „Artefiletika 2011“

neobsazen, cena 1 000 Kč, info: Helena 
Jandurová, tel.: 721 490 307

Pololetní prázdniny s námi

V pátek 4. února 2011 nabízíme školním
dětem výtvarnou akci „Obrázkování“. Až se
v pátek o pololetních prázdninách vyspíte,
můžete přijít do klubovny v MDDM v Kulturním
domě. Od 10.00 do 12.00 hod. se na Vás těší
Helena Jandurová a Martina Slováková. Vezmě-
te si s sebou přezůvky, 50 Kč a chuť pracovat.
Je nutné se předem přihlásit.

Na tábor o jarních prázdninách

ZIMNÍ LYŽAŘSKÝ TÁBOR

Místo: Strážné v Krkonoších

Kdy: 12. 2. – 19. 2. 2011

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

ZIMNÍ TÁBOR PRO NELYŽAŘE

Místo: Kašperské Hory

Kdy: 12. 2. – 19. 2. 2011

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

Přihlášky do kroužků na 2. pololetí
1. 2. 2011 zahajujeme 2. pololetí školního roku

2010/2011. Do koružků se mohou přihlásit jak
stávající členové, tak noví účastníci. Seznam záj-
mových útvarů a bližší informace získáte na výše
uvedených kontaktech.

Termíny akcí v klubu Čajovna
(v budově TS v Lipové ulici)
Táborové zpívání

Neděle 13. 2., 27. 3., 17. 4., 22. 5.
Koncerty a výstavy

Soboty
26. 2. hraje Saša Kirilov – písničkář a sklada-
tel, vystavují fotografie Kamil Vašica

INSECTO, Luděk Popelka – ŘEKA, Marek

Beneš – přírodní motivy.
19. 3. hraje Blender – hudební skupina, vystavují

fotografie Tereza Jarolímová, Jana Šindelářová.

2. 4. hraje Jamchestra – hudební skupina
a vystavují obrazy a výtvarné práce Lucie

Třešňáková a Jana Šindelářová.

Klub deskových her (KDH)

Pátek 4. 2. Turnaj KDH

Soboty 19. 2., 5. 3. KDH

Termíny víkendových kurzů

„Košíkování“ pro děti a Pletení košů pro

dospělé

(vede A. Borovičková), klubovna v KD
Soboty 5. 2., 5. 3., 19. 3., 26. 3., 9. 4., 30. 4.,
21. 5.
Neděle 6. 2., 6. 3., 20. 3., 27. 3., 10. 4., 1. 5., 22. 5.

„Korálkování“

(vede T. Klímová), v MDDM
Neděle 20. 2., 20. 3., 3. 4., 17. 4., 15. 5.

„Výtvarné víkendové kurzy a řemesla“

(A. Zradičková a další lektorky), v MDDM
Soboty
5. 2. Batikování, potisky, drhání (A. Zradičková)
14.00 – 17.30 hod.
Batikujeme, tiskneme bavlněná trička a tašky,
pro děti od 3. třídy, mládež, dospělé, kurzovné
60; 80 nebo 100 Kč, materiál koupíte u lektorky,
přihlásit předem26. 3. Knižní vazba II.

(M. Janoušková)
2. 4. Plstění, krumplování vlny (A. Oppová)

16. 4. Kraslice a velikonoční dekorace

(V. Nasková, A. Zradičková)
21. 5. Paspartování (V. Nasková)
22. 5. Sgrafita – výtvarná technika (I. Kociánová)
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ROUTA
tel.: 604 146 682 (ne SMS!)
e-mail: info-routa@seznam.cz 

http://www.rc-routa.cz 

Otevřeno odpolední útočiště
pro děti

Rodinné centrum ROUTA, o. s., v úzké part-
nerské spolupráci s MC Čelákovice nabízí:
• krátkodobé hlídání dětí od 2,5 let rodičům
hledajícím zaměstnání nebo zvyšujících si kvali-
fikaci (st 8.00 – 12.00 a 12.30 – 16.30 hod.);
• služby INFOCENTRA Rodina a práce, které
poskytuje informační, vzdělávací a poraden-

skou činnost v oblasti slaďování rodinného

a pracovního života, a to nejen pro zaměst-
nance, ale i pro zaměstnavatele, provoz

odborné knihovny, přístup na internet zdar-

ma, databázi dostupných poradenských míst
(poradny pro rodinu, úřady, občanské poradny);
po – pá 9.00 – 12.00 a 15.00 – 19.00 hod.;

• provoz odpoledního ROdinného Útočiště
Tisícerých Aktivit – ROUTA v prostorách MC,
a to po – pá 16.00 – 19.00 hod., pro děti 3 – 10
let po ukončení provozu jejich MŠ, ZŠ;
• mobilní a S.O.S. službu – zajištění převodu

dětí z MŠ, ZŠ na objednávku mobilní i v případě
nenadálé události, např. zpoždění vlaku, práce
přesčas;
• zprostředkování vzájemné sousedské

výpomoci při péči o rodinu a domácnost

v Čelákovicích (např. hlídání dětí, převody na 
kroužky, úklid).

Semináře pro rodiče
S cílem usnadnit rodičům po MD/RD návrat

do zaměstnání nabízíme dopolední semináře
známé rodinné psycholožky PhDr. Ilony 

Špaňhelové:

- Nástup dítěte do MŠ (zralost, adaptace, atd.)
– st 16. 3. v 9.00 – 12.00 hod.

- Dítě a dětský vzdor, agrese u dětí – st 23. 3.
v 9.00 – 12.00 hod.
Na semináře bude navazovat individuální

poradna PhDr. Ilony Špaňhelové zaměřená na
otázky související se slaďováním rodinného
a pracovního života, např. na řešení problémů
v rodině souvisejících se změnami při návratu
matky do zaměstnání (nástup dítěte do školky,
školy, nedostatek času na rodinu, nové rozděle-
ní rolí), problémy s komunikací v rodině (s dětmi,
mezi partnery, s prarodiči), psychologická
pomoc při hledání zaměstnání apod.

Semináře i odborné poradenství je spojeno
s doprovodným hlídáním dětí od 1,5 roku.

Kapacita míst je omezena, místo bude upřesně-
no dle počtu přihlášených – bude v blízkosti MC
Čelákovice, zajistíme hlídání dětí s programem.

Veškeré služby jsou BEZPLATNÉ – projekt
Rodina a práce i pro Čelákovice je financován
z prostředků ESF prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a stát-
ního rozpočtu ČR.

Nutná je předchozí rezervace v Infocentru
Rodina a práce, po – pá 9.00 – 12.00, 15.00 –
19.00 hod., tel.: 604 146 682,

e-mail: info-routa@seznam.cz
Bližší informace najdete na www.rc-

routa.cz a www.spanhelova.cz. Věříme, že pro-
voz Rodinného centra Routa bude pro Čeláko-
vice obohacením a náš projekt podpoří co
nejvíce rodin.

BURZA VZÁJEMNÉ POMOCI
Setkávat se, nebýt sám,

poznat zajímavé lidi,
navzájem se něco nového
naučit, svou radou a zkuše-
ností pomoci jinému senio-
rovi, který řeší obdobný pro-
blém, zapojit se jako
účastník nebo spolutvůrce

do nejrůznějších aktivit.To všechno je cílem pro-
jektu Burza vzájemné pomoci, jehož účastníky
můžete být i Vy, pokud navštívíte komunikační
centrum v Trojické ul. 1 (u Rašínova nábřeží,
poblíž Palackého náměstí) v Praze.

Projekt podporovaný nadačním fondem Veselý
senior je mezigenerační, takže se může zapojit
prakticky každý. Vítána je pomoc dobrovolníků
z řad školáků, studentů i těch, kteří dosahují tzv.
středního i vyššího věku. Všichni si pak navzájem
můžou být užiteční bez rozdílu věku i pohlaví.
Nabízené programy a kurzy

(nutné předem se zaregistrovat)
• Čtvrtek s Veselým seniorem
• Fotokroužek
• Internet pro začátečníky i pokročilé
• Jak správně používat mobilní telefon
• Angličtina - škola hrou pro seniory
• Toulky Prahou
• Bazar časopisů
• Jak trénovat svou paměť
• Patchwork
• Odpolední čaj s historií
• Esperanto

Další informace a registrace: Veselý senior,
NF - Burza vzájemné pomoci, Trojická 1, Praha 2
tel.: 230 234 065, každý všední den od 10. 00
do 17. 00 hod.
e-mail: info@veselysenior.cz
www.veselysenior.cz/burza, www.veselysenior.cz

Fotografická soutěž
Zima v Polabí ve fotografii
Soutěž probíhá do 28. 2. 2011

• Pošlete Vaši autorskou fotografii v maximál-
ním rozlišení na e-mail:
ticpodebrady@polabi.com

• Fotografie splňující kritéria bude umístěna 
na facebook „Infocentrum Poděbrady“ 
a na webové stránky Deníku „www.nymbur-
sky.denik.cz“, kde ve fotogalerii „Fotografická
soutěž“ bude možné hlasovat pro jednotlivé
fotografie pomocí funkce „to se mi líbí“.

• Výhercem se stává autor fotografie, která
získá nejvíce „to se mi líbí“.

• Hlavní cenou je dárkový balíček (dárkové 
vouchery na služby).

Kritéria:

• Fotografie v maximálním rozlišení.
• Fotografie zajímavých turistických míst

v Polabí se zimní tematikou.
• Vaše jméno a příjmení, název místa, které je

na fotografii.
• Zasláním fotografie automaticky souhlasíte,

aby Zlatý pruh Polabí, o. p. s., a Nymburský
deník fotografii použil pro účely propagace.

Zlatý pruh Polabí
Loučeň 1, 289 37 Loučeň

kancelář: Náměstí 30. června 507,
289 23 Milovice - Mladá

tel.: 325 577 083
e-mail: zlatypruh@polabi.com

www.polabi.com

Mateřské centrum 
Najdete nás v zadní části Obecního domu

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

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

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

Otevřeno máme: (od 10. 1. 2011)

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

Program (vždy od 10 hod.):

pondělí cvičeníčko pro miminka
středa dle programu (divadélko, čtení po-

hádek, cvičeníčko)
čtvrtek malování
pátek zpíváníčko

PRAVIDELNÝ PROGRAM:

• Plavání pro děti od 6 měsíců do 6 let

Jarní kurz začíná 31. 3. 2011, informace: Domi-
nika Fijalová, tel.: 721 355 798, mctucnak-pla-
vani@seznam.cz nebo na www.mccelakovi-
ce.cz - Plavecký klub Tučňáčci.
• Bezplatné hlídání dětí v MC

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

• Školkohraní

Budeme cvičit, zpívat, vyrábět a malovat, hodi-
nová výuka pro děti od dvou let v doprovodu
rodičů, středa dopoledne v tělocvičně u bazénu,
informace Martina Tomková, tel.: 739 677 262.
• Předporodní kurzy

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

Po dopoledne, vede porodní asistentka Bc.
Karolina Švechovičová, nutno předem přihlásit
na tel.: 731 310 509.
• Cvičení pro ženy

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

Nabízíme volná místa v kroužcích – bližší infor-
mace na www.mccelakovice.cz.

AKCE V ÚNORU:

• Křemílek a Vochomůrka

St 9. 2. od 10.00 hod., čtení pohádek pro nej-
menší od 18 měsíců.
• Křesťanské setkání

St 9. 2. od 18.00 hod., zúčastnit se může každý
bez ohledu na příslušnost či nepříslušnost
k církvi.
• Divadélko pro nejmenší „Tři prasátka“

St 23. 2. od 10.00 hod., vhodné pro děti od 18
měsíců.
• Rodinný countrybál

Ne 27. 2. od 16.00 hod., stylové oblečení pro
děti i rodiče vítáno, naučíme se pár tanců, 
taneční a jiné soutěže.



FLORBAL
FBC ČELÁKOVICE
Zhodnocení po půlce sezony

Původně jsem zde chtěl psát sáhodlouhý
článek o tom co se nám povedlo, co nepovedlo
po první polovině soutěže, ale někdy hodně
nemusí znamenat více. A i proto jsem se roz-
hodl zhodnotit to, co bylo, jako celek z pohledu
klubu.

Před sezonou jsme věděli, že soutěž bude
vyrovnaná a každá maličkost bude rozhodovat,
věděli jsme, že bude postupovat jen jeden tým
do třetí ligy, naopak tři až čtyři mužstva pravdě-
podobně sestoupí do nižší soutěže.

Vyplnil se předpoklad, že budeme hrát
o horní patra soutěže, po deseti odehraných
zápasech ztrácíme tři body na vedoucí tým Kos-
telec nad Orlicí. A právě tento tým nás jako jedi-
ný porazil 5:3, když celou první třetinu jsme byli
lepší, ale branky jsme nedávali, a v polovině
utkání Kostelec přebral otěže a se štěstím
vyhrál, odveta nás však ještě čeká, a to 27. 2.
2011.

Dále jsme pak ještě třikrát remizovali, jednou
s Hradcem Králové, to utkání bylo asi nejhezčí,
co se týče z pohledu diváka, remíza byla spra-
vedlivá. Bohužel pak ještě dvakrát přišla remíza
s Dvorem Králové, obě utkání probíhala jak přes
kopírák a i výsledek 5:5 byl na konci utkání stej-
ný. Bohužel tady jsme opravdu ztratili body,
které nám doufám nebudou v konečném účto-
vání chybět.

Šest výher, z nichž ta nejtěžší se zrodila proti
Hořicím, se kterými hrajeme odvetu 12. 2. 2011,
a bude to boj, nesmíme zapomenout, že jsme
také ještě nehráli proti silné Jaroměři, s níž se
utkáme 23. 1. 2011.

Co se týče hodnocení hráčů, tak samozřejmě
Aleš Mostecký je naším nejlepším a vede zatím
kanadské bodování soutěže, ale zároveň bych
chtěl poděkovat všem, protože jeden nemůže
v kolektivním sportu dokázat nic.

Brankáři Vála s Amlerem se pravidelně
střídají a chytají dobře, třetí brankář Kolín zasá-
hl do utkání jen v jednom zápase, ale je potře-
ba si uvědomit, že i ti kteří hrají méně nebo jsou
méně vytěžovaní, jsou součástí týmu a konku-
rence být musí.

Ke konci roku se také ještě podařil přestup
Sluky a Klímy, kteří byli u nás na hostování.

Jediné zranění, nebo spíš nemoc, potkala 
F. Holcmana, který si dva měsíce nezahraje, což
oslabení určitě je.

Druhá polovina soutěže právě startuje.
Tomáš Holcman
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ORKA
Po vánoční pauze se opět rozběhla druhá liga

mužů. První zápas proti Wizards kvůli nepove-
dené závěrečné třetině přinesl Orce čtvrtou
porážku v sezoně, proti záloze mistrovského
Tatranu si ale vítězství zaslouženě připsala.
V tabulce se Orka stále drží na druhém místě.

Orka – Wizards DDM Praha 10 3:8

Po vyrovnaných prvních dvou třetinách
vyškolili v závěrečné části Wizardi Orku z pro-
duktivity, a zatímco Orka své šance spalovala,
soupeř proměnil téměř vše, na co sáhl.
Orka – Tatran Střešovice B 9:7

Tatran posílený o extraligové opory nestačil
na výborně hrající Orku. Celý zápas Orka vedla,
a i když Tatran v závěru zápasu zle dotahoval,
vítězství si Orka vzít nedala.

Orce se daří i ve druhé lize dorostenců. Po
odehraných 12 zápasech jí patří druhé místo.
Orka – Floorball Club Falcon 14:1

Orka – FbC Panthers B 5:2

Orka – TJ Sokol Královské Vinohrady 6:8

Velký úspěch na začátku nového roku zazna-
menali i naši elévové. Po čtyřech vítězstvích
vyhráli svůj turnaj, a postupují tak o stupínek výš.
Orka – FC Bučis Team „B“ 8:5

Orka – FBŠ Bohemians Caraways „C“ 3:1

Orka – TJ Sokol Mukařov 6:1

Orka – Vorms 6:2

Martin Bajer

ZLATÁ RADOST ELÉVŮ ORKY

9. 1. 2011 se v Praze-Vinoři konal první 
letošní turnaj soutěže elévů. Kluci navázali na
skvělé výkony z prosincového turnaje v Mladé
Boleslavi. Ve všech zápasech opět předvedli
velmi dobrou týmovou kombinační hru a bez
ztráty jediného bodu zaslouženě postoupili do
vyšší divize:
Orka – FC Bučis Team B 8:5

Orka – Bohemians Caraways C 3:1

Orka – TJ Sokol Mukařov 6:1

Orka – F.C. Vorms Praha 6:2

Kluci odvádějí skvělé výkony, přestože stále
nemají brankáře. V brance se střídají útočníci
s obránci… Pavlína Sadilová

NÁBOR

Hledáme BRANKÁŘE (ročník 2000-2002)!
Také bychom rádi přivítali ve svém týmu nové

hráče, a to zejména ročník 2001! Info na tel.:
731 962 060, 605 361 849.

Dálkoplazové z Čelákovic mají

pořád co dělat
Nemine víkend, aby místní Klub českých

turistů nevyrazil někam po Čechách. Za kultu-
rou, na procházku nebo i za pořádným sportov-
ním výkonem. Naposled se vydali do Okoře, ale
nejoblíbenější bývá pochod se slibným názvem
Za povidlovým koláčem. Pořádá ho klub v Bene-
šově a účastní se ho i cyklisté.

Dálkoplazem se v hantýrce Klubu českých
turistů označuje ten chodec, který zdolává trasy
až sto kilometrů dlouhé. Každý účastník pocho-
du si však může vybrat z množství různě dlou-
hých tras, nejčastěji se chodí okolo 15 kilomet-
rů. Plánují se trasy i okolo 8 nebo 10 kilometrů,
které nejčastěji využívají rodiny s malými dětmi.
Na procházku krásnou českou přírodou se
může vydat i jakýkoliv nečlen klubu. Stačí si na
tabulích u místní sokolovny vybrat, kam se
chcete s klubem podívat, a přijít v sobotu ráno
na místo, odkud se vyráží.

Klub českých turistů funguje v Čelákovicích
více než třicet let. Za tu dobu se v něm vystřída-
lo mnoho členů, jejich základna však většinou
neklesla pod padesát turistů. Přidávají se k nim
i nečlenové a každý týden tak z Čelákovic na
pochod vyráží okolo 15 lidí.

Turisté patří v Čelákovicích pod TJ Spartak,
který přispívá na jejich činnost. Výbor klubu se
schází pravidelně jednou za měsíc a projednává
akce, které sám pořádá nebo kterých se účast-
ní. V Čelákovicích se již tradičně na začátku
roku koná pochod Tříkrálový a v polovině dubna
Jarní pochod. Kromě toho klub dvakrát do roka
pořádá zájezd autobusem do hůře dostupných
částí republiky a v létě organizuje jednotýdenní
společnou dovolenou do nejzajímavějších loka-
lit po celé republice.

Pro ty, kdo mají zájem vyrazit na pochod, při-
pravil Klub českých turistů Spartaku Čelákovice
tento program:

5. 2. Vycházka do okolí Čelákovic

19. 2. Pochod zimním Polabím (Nymburk)
Zimní výstup na horu Tábor (Lomnice
n. P.)

26. 2. S trilobitem zimou nezimou (Divoká
Šárka)
13; 27 nebo 35 km

12. 3. Se Startem na start (Řevnice)
15; 25; 35 nebo 50 km

19. 3. Loučení se zimou na Koukolově Hoře

(Beroun, Zdice)
5 až 50 km

26. 3. Okolím Říčan (Říčany)
10 až 35 km
Pochod Českým rájem aneb Putování

za Rumcajsem (Jičín)
3; 5; 8; 15; 22; 36 nebo 50 km        -kčt-

TURISTÉ



FOTBAL

ATLETIKA

Historie nejpopulárnějšího sportu u nás se
v Čelákovicích začala psát v roce 1921, kdy sku-
pina fotbalových nadšenců po vzoru pražských
mužstev zakládá fotbalový klub, který po vzoru
žižkovského Unionu nese název SK Union
Čelákovice, a první utkání sehrál tento klub
v Dřevčicích, kde podlehl 5:2. Union působil na
regionální úrovni a na jeho zápasy chodilo dost
diváků. Po dvou letech došlo k roztržce hráčů
a vzniká nový klub SK Čelákovice. První
vzájemné utkání obou rivalů skončilo smírně 1:1.
V období let 1924 až 1934 působilo ve městě cel-
kem šest fotbalových klubů, ale po této éře zůsta-
ly jen dva celky, a to Union a SK.V předválečném
období ani jeden z klubů příliš nevynikal. Po
druhé světové válce přichází období „sjednocené
tělovýchovy“, Union přichází pod patronaci Kovo-
hutí a SK pod TOS. Po dalších pěti letech další
změna názvu SK, a to na Baník, resp.Spartak.Rok
1953 byl významným pro fotbalisty Spartaku. Po
vítězství v krajském přeboru, kdy nezakusil
hořkost porážky postupuje do kvalifikace o pře-
borníka kraje. Se soupeřem Spartakem Žebrák
nejprve prohrál 2:0, ale v domácím zápase přišla
výhra 4:1, a tím postup do baráže s Kutnou Horou,
která v celostátní soutěži zastupovala středočeský
region. Spartak vyhrál celkovým poměrem 6:3,
a tím postoupil do celostátní soutěže. Tento
úspěch byl podnětem k realizaci výstavby nového
stadionu, který byl otevřen 9. 5. 1955.

Celostátní soutěž přešla na II. ligu, kde Spartak
setrval dlouhých čtrnáct let! Nejlépe se klub umístil
v ročníku 1958/59, kdy skončil na 5. místě. Zatímco
Spartak byl na vrcholu, Union strádal a navíc v roce
1956 byl včleněn do Spartaku jako „C“ mužstvo!
Hrálo se na hřišti U Hájku na úrovni okresu.

Až v roce 1969 vystupuje klub ze svazku Spar-
taku a obnovuje se činnost TJ Unionu Čelákovi-
ce. První vrchol Unionu přišel v roce 1985, kdy se
poprvé ve své historii stává klub okresním pře-
borníkem a postupuje do krajské I. A třídy. Dalším
důležitým milníkem bylo léto 1992, kdy do čela
klubu „usedá“ JUDr. Václav Černý, ze Spartaku
přichází sekretář a trenér Milan Šikl a manažer
Stanislav Tangl se raduje, jak roste nová tráva na
stadionu U Hájku. Renovované hřiště otevírá
v červenci 1994 zápas s tehdejší ligovou Viktor-
kou Žižkov. Kvalitní ekonomické podmínky posu-
nuly Union v roce 1994 do krajského přeboru
a v roce 1997 až do divizní soutěže! První 
divizní sezona nebyla jednoduchá, ale jarní 

Sedm medailí pro atlety z Čelákovic
Když jsme s Milošem Bukačem před lety jeli

do Hradce Králové pro doskočiště na skok vyso-
ký, netušili jsme, jak úspěšnou atletickou discip-
línou se skok vysoký v Čelákovicích stane. Za
dva roky čtyři zlaté medaile! Tři čelákovičtí atleti
dokonce budou v únoru a březnu startovat na
Mistrovství ČR, Nikola Strachová v Praze
a David Matoušek s Pavlou Cabrnochovou
v Jablonci. Mladší žáci Mistrovství ČR nemají,
a tak si bude muset Míša Svobodová ještě
počkat. Velice dobře se na přeborech ukázali
Nikola Vocásková, Kateřina Tichá a Kryštof
Kubista. Kristýna Roušarová má ještě velké
rezervy a snad přidá, až ji začne její mladší
sestra předbíhat. Osmiletý Adam Raška a Ale-
xej Bartoš se nezalekli svých mnohem starších
soupeřů a hned se nás na ně kladenští trenéři
vyptávali. Pavel Čechlovský, Martin Juhasz
a Nikola Ištoková si vytvořili osobní rekordy.

PŘEBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Skok vysoký dorostenky

1. místo Nikola Strachová 150 cm
Skok vysoký starší žákyně

1. místo Pavla Cabrnochová 149 cm
60 m př. starší žáci

1. místo David Matoušek 9,25
Skok daleký mladší žákyně

2. místo Michaela Svobodová 418 cm
300 m starší žáci

2. místo David Matoušek 39,70
150 m starší žáci

3. místo David Matoušek 19,14
800 m dorostenci

3. místo Roman Stránský 2:21,03
Jaroslav Ryneš

Dne 23. ledna oslavila paní Marie

POSPÍCHALOVÁ významné životní jubileum.
Gratulujeme a přejeme hodně štěstí, pevné
zdraví a chuť do dalších sportovních aktivit.

TJ Spartak

sport 212/2011  

Šachový klub TJ Spartak Čelákovice
Dne 17. prosince 2010 se uskutečnil již druhý vánoční turnaj ŠK TJ Spartak Čelákovice v bles-

kovém šachu. Zúčastnilo se ho 9 členů klubu, což potvrzuje zájem podobné klubové akce pořádat
i nadále. Ceny byly dotovány z vlastních zdrojů, takže každý účastník něco přinesl a podle konečné-
ho pořadí si jednotlivci vybírali ceny dle jejich chuti. Zvítězili sice „staří matadoři“, ale i náš „žákov-
ský“ člen Lukáš Janda získal první zkušenosti s touto odnoží šachové hry, a všichni předpokládáme
jeho další šachový růst. Hlavním pozitivem celé akce byla dobrá nálada a společné rozloučení se 
starým rokem. Poděkování náleží organizátorovi tohoto vánočního turnaje Pavlu Horkému.

Po vítězství 3,5:1,5 nad družstvem Sokol Bakov n. Jizerou C v 5. kole regionální soutěže „C“, které
jsme odehráli dne 9. 1. 2011 na půdě soupeře, potvrdil ŠK TJ Spartak Čelákovice svoji pozici v čele
tabulky s náskokem 2 bodů bez ztráty jediného bodu. Vítězné partie sehráli Petr Kopecký, Pavel
Horký a Libor Mrozinski, remízovým výsledkem přispěl Martin Hrubčík. Další kolo soutěže bude
následovat dne 23. 1. 2011, kdy sehrajeme zápas s družstvem TJ Sokol Brandýs n. Labem B.

Pokud máte zájem se rovněž aktivně zapojit do šachového dění v Čelákovicích a blízkém

okolí nebo si jen obyčejně zahrát šachy, přijďte mezi nás – hrajeme každý pátek od 18.00 hod.
v sokolovně, Masarykova 585/16, kancelář v 1. patře (za kulečníkovými stoly).

Dílčí aktuality a informace naleznete na http://chess.okava.cz nebo je získáte na kontaktních 
telefonech 775 590 149 (Martin Hrubčík) a 737 736 373 (Pavel Horký). Libor Mrozinski

ŠACHY

UPOZORNĚNÍ REDAKCE
POZOR NA UZÁVĚRKU ZMČ!
Uzávěrka březnového čísla (3-2011) Zpravo-

daje je v úterý 15. 2. 2011, a to do 14.00 hod.
Číslo vyjde asi 3. 3. 2011
Uzávěrka dubnového barevného čísla (4-2011)
Zpravodaje je v úterý 15. 3. 2011, a to také do
14.00 hod.
Číslo vyjde asi 31. 3. 2011

ČELÁKOVICKÝ FOTBAL OSLAVÍ 90 LET

příchod zkušeného Mičince pomohl k udržení.
Významným datem v další historii čelákovické-

ho fotbalu byl 8. říjen 1998, kdy z ekonomických
důvodů dochází ke včlenění SK Čelákovice do
Unionu. V únoru 2000 sice Union vypadl
z Poháru ČMFS se Slávií, ale postup do 4. kola
byl jasným úspěchem. V sezoně 2000/2001 pod
trenéry Julou Bielikem a Pepou Jarolímem dosá-
hl Union postupu do ČFL, což bylo nejvyšším fot-
balovým úspěchem klubu. Účast ve třetí nejvyšší
soutěži trvala jen jednu sezonu a celek sestupu-
je zpět do divize. Další tři soutěžní ročníky půso-
bí Union v divizi, ale v létě 2006 sestupuje do
krajského přeboru. Pod vedením našeho bývalé-
ho hráče Hromádky „proletí“ Union přeborem
a se ziskem 73 bodů a náskokem 15 bodů před
druhým Rakovníkem se vrací do divizní soutěže.
V této soutěži patří k průměrným mužstvům
a stejně je tomu i nyní, kdy pod trenérem Lok-
vencem přezimuje tým na 10. místě.

Díky dobré práci s unionskou mládeží mohou
i odchovanci působit v divizní soutěži, vždyť
Union má jedno z nejmladších mužstev. V sou-
časnosti má SK Union v soutěžích jedno mužst-
vo dospělých, dva dorostenecké celky, dva
žákovské a dva týmy přípravek. Navíc jedno
mužstvo „vlčat“, které zatím nehraje pravidelnou
soutěž.

Zvláštní kapitolou čelákovické fotbalové histo-
rie je pořádání letního fotbalového turnaje ligo-
vých týmů „Pohár starosty města Čelákovic“. Již
osmkrát se na stadionu U Hájku před zahájením
mistrovských soutěží utkala ligová mužstva o tuto
trofej. Nejúspěšnějším celkem dosavadní historie
turnaje je pražská Slavia, která při pěti účastích
pohár třikrát vyhrála, jednou byla druhá a jednou
třetí. Dále následují Teplice, Mladá Boleslav, Jab-
lonec a další. Domácí Union se zúčastnil pěti tur-
najů a nejúspěšnější byl ve druhém ročníku, kdy
podlehl ve finále Teplicím na penalty.

V kostce jsme si připomněli historii čeláko-

vického fotbalu. Rok 2011 je pro něj rokem

jubilejním. Vedení klubu v rámci oslav plánu-

je další ročník „Poháru starosty města

Čelákovic“ za účasti ligových týmů, dále

utkání bývalých fotbalistů Unionu s atraktiv-

ním soupeřem, stejně jako zápas „A“ mužst-

va s některým ligovým celkem. Připravuje se

přehledná brožurka o čelákovickém fotbalu.

Popřejme tedy fotbalistům Unionu v jubilejním
roce hodně sportovních úspěchů! Milan Šikl
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Základní škola
Kostelní 457

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

Základní škola
J. A. Komenského 414

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

Moderní škola pro vaše páťáky
a deváťáky – klíč k vědění

Vážení rodiče, milí žáci!
Vybíráte střední školu, stojíte před velmi důle-

žitým rozhodnutím. Pokud dáváte přednost vše-
obecně vzdělávací škole, která nenutí žáka
k rychlé specializaci, pak v nabídce naší školy
jistě najdete studijní obor pro pokračování
svého vzdělávání.

Gymnázium přijímá uchazeče do dvou

studijních oborů pro školní rok 2011/2012:

Otvíráme po 1 třídě pro absolventy 5. a 9.

ročníku ZŠ.

Gymnázium v Čelákovicích je moderní, dyna-
micky se rozvíjející škola, klademe velký důraz
na spolupráci s širokou odbornou veřejností
a vážíme si toho, že jsme fakultní školou Filozo-
fické fakulty UK v Praze. Jsme držiteli prestižní
evropské jazykové ceny LABEL a neustále
rozšiřujeme své zahraniční kontakty pro spole-
čné projekty. Zájem o naši školu vnímáme jako
důkaz kvalitní práce aprobovaného pedago-
gického sboru, připraveného také na práci
s mimořádně nadanými i se zdravotně handica-
povanými žáky. Nadaným žákům poskytujeme
možnost studovat podle individuálního vzdě-
lávacího plánu.
Nabízíme:

• Nadstandardní výuku cizích jazyků: Rodilí mlu-
včí, dotace výuky z nestátních zdrojů, jsme
úspěšní v čerpání fondů EU a dalších grantů;
zahraniční vzdělávací pobyty učitelů; partneři:
Gymnasium v Remchingenu a Karbenu
(SRN), Virgo Sapiens, Londerzeel (Belgie),
Merewade, Gorinchem (Nizozemí), Instituto
Superiore di Trescore Balneario, Trescore
(Itálie), Adams College, Amanzimtoti, KwaZu-
lu-Natal (Jihoafrická republika); naši žáci
dosahují hodnotných umístění v soutěžích:
V minulém školním roce to byla první místa
v okresním kole Soutěže v německém
a v anglickém jazyce.

• Vysokou úroveň výuky přírodovědných
předmětů: nejlepší v kraji v soutěži Finanční
gramotnost (4. místo v celostátním kole), před-
ní místa v soutěžích Přírodovědný a Matema-
tický klokan, ve Fyzikální olympiádě získali
naši nejmladší studenti první tři místa, v Che-
mické olympiádě jsme nechali gymnázia okre-
su i kraje za sebou; náš nejlepší chemik již
studuje ve svém oboru.

• Péči o zdraví a kondici žáků: plavání pro nej-
mladší v rámci Tv, programy zaměřené na pre-
venci onemocnění pohybového aparátu inte-
grací fyzioterapeutických postupů. Máme
vynikající výsledky ve sportovních soutěžích,
např. jsme vítězi krajského kola v Orion Florbal
Cupu, držiteli Středočeského tanečního
poháru a získali jsme 20 diplomů za umístění
na „bedně“ ve Vánočním plavání.

• Širokou škálu mimoškolních činností (kroužky,
exkurze, divadla, koncerty, besedy s umělci,
politiky, vědci) a vzdělávacích programů
a besed pro veřejnost.
Pracujeme v čistém, příjemném, technicky

dobře vybaveném prostředí nové budovy. Škola
je otevřena tak, že poskytuje zázemí dojíždě-
jícím žákům ráno i odpoledne. Až 95 % našich

absolventů přihlášených k terciárnímu vzdě-
lávání je přijato na vybrané vysoké školy.

Přijďte se také osobně přesvědčit

o možnostech, které Vám naše škola poskyt-

ne během studia. Zveme Vás, uchazeče, rodi-

če i širší veřejnost, na prohlídku školy ve

Dnech otevřených dveří, které pořádáme 8.

a 22. února a 8. března vždy od 8.00 do 18.00

hodin.

Kromě těchto dnů přijímáme návštěvy
každou středu. Seznámíme Vás s učebnami,
s portfoliem školy, s průběhem studia a zodpo-
víme Vaše dotazy.

Přihlášky ke studiu, které jsou ke stažení na
webu nebo k vyzvednutí na sekretariátu, je
možno podávat na sekretariátu školy nebo
zasílat doporučeně poštou do 15. 3. 2011.

Podrobnější informace o přijímacím řízení sle-
dujte na výše uvedených webových stránkách.
Uchazeči z 5. ročníku ZŠ mohou i nyní přistou-
pit do běžících kurzů přípravy k přijímacím zkou-
škám na střední školy.

Vedení školy Pro velký zájem znovu otevíráme
kurzy pro veřejnost

Název: Základní práce s počítačem

Doba trvání kurzu: 10 x 1 hodina
Kurzy vede: zkušený pedagog a správce sítě
• Seznámení s ovládáním počítače

Základní principy ovládání operačního systé-
mu Windows
Instalace a odinstalace programů

• Práce s internetem
Vyhledávání
E-mail
Uživatelské minimum

• Základní a pokročilejší práce s MS Office
Word
Excel
Powerpoint

Po absolvování kurzu bude účastník schopen
pracovat v prostředí Windows, elektronicky
komunikovat a vyhledávat důležité a zajímavé
informace na internetu, pracovat s kancelář-
ským programem Word, Excel a Powerpoint, což
vede k lepšímu uplatnění nejen na trhu práce.
Kurz začne v pondělí 7. 3. 2011 v 19.00 – 20.00 
Kurz se bude konat při minimálním počtu pěti
účastníků.
Cena: 1 000 Kč
V ceně kurzu je i malé občerstvení.
V případě zájmu kontaktujte paní Nejmanovou
na tel.: 326 998 201 nebo e-mailu:
nejmanova@zs.celakovice.cz

Udělalo nám radost,
že se nám letos opět (a snad ještě více než
v minulých letech) povedl Den otevřených dveří.
Každoročně jej pořádáme začátkem ledna,
v době před zápisem do prvních tříd, kdy rodiče
velmi kladně vítají možnost nahlédnout do nor-
málního života školy. Velmi si vážíme, když
někdo naši práci ocení a pochválí.

Posuďte sami - zde je citace některých

zápisů v naší kronice:

„… krásná škola, pěkně připraveno na Den
otevřených dveří, učitelé vstřícní včetně žákyň,
které nás provázely…“

„… je rozhodně praktické pro rodiče a budou-
cího prvňáčka moci vidět předem vybranou
školu a „zažít“ školní den, děkuji…“

„… jsem velmi ráda za možnost podívat se na
výuku a musím zmínit velké nadšení…“

„… škola je mnohem lepší než dřív. Moderně
řešená, přístup vyučujících je skvělý…“

„… mockrát děkujeme za možnost nahléd-
nout do vyučování. Pomohlo nám to s výběrem
školy…“ Vedení školy

Projekt ŽIVOT
Téma život se vyskytuje v našem každoden-

ním konání. Využili jej i žáci 9. B hledáním téma-
tu život v nejrůznějších podobách. V příslovích,
citátech, básních, příbězích v knihách, ve filmech.

„Život je tak krásný, neboť každý den je origi-
nál.“

„Pravé tajemství života je v hledání krásy.“
„Je lepší v životě ztratit vteřinu, než ve vteřině

celý život.“
Tato a další moudra prezentovali žáci před

ostatními spolužáky.
Dvojí život, Život v jiných světech, Co život dal

a vzal, Okamžik, co mění život a mnohé další
byly tituly knih, které chlapci a děvčata při své
práci na projektu objevili. Ti pilnější si aspoň
kousek knihy přečetli, ostatní aspoň u některých
zaznamenávali stručný obsah.

Život je jen náhoda - název této písně neopo-
mněl uvést ze třídy nikdo. Ukázali se i znalci
Hany Hegerové, která nazpívala píseň Z mého
života, a Karla Gotta, v jehož repertoáru se
vyskytuje píseň Já toužím po životě. Větším
oříškem se žákům zdálo být vyhledávání básní
s tématikou života. Nejvíce se vyskytovaly verše
Emanuela Frynty a Josefa Fouska zřejmě proto,
že nepostrádají vtip a lehkost.

Poslední úkol projektu spočíval ve vlastní
tvorbě prozaické či básnické, každý zvolil práci
podle svých schopností. Nakonec, posuďte
sami alespoň podle jednoho „vzorku“, zda pro-
jekt splnil svůj účel.

Odraz života

Bára Pavlišáková

Jsi strůjcem mým, nebo já tvořím Tebe?
Jak pták nad jezerem krouží mnou ta otázka.
Proč, když hledám Tě, nacházím sebe
a dál kráčím dálavou…

Dálavou, kde sloupy dosahují výše svých tvůrců,
kde stín střídá záře a smrt zrození.
Cesta dlouhá, cesta předaleká, pouť vůdců,
Malebná krajina, kde láska je pastvou pro ovce.

Ivana Sekyrová, vyučující ČJ 9. B

Sběr papíru
Od září tohoto školního roku opět sbíráme

starý papír. Velkými sběrači jsou pochopitelně
žáci 1. stupně, kterým velmi ochotně pomáhají
rodiče. Za 1. pololetí jsme sebrali 4 021 kg, nej-
lepší třídou se stala 1. C pod vedením paní uči-
telky Petry Schneiderové. Prostředky za sebra-
ný papír využijeme na odměňování žáků za
různé soutěže, případně na zakoupení pomů-
cek, které dětem zpříjemní pobyt ve škole.Všem
ochotným sběračům děkujeme!

Vedení školy
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do neděle 13. 2.

Městské muzeum
ŽIDÉ V BOJI A ODBOJI

výstava přístupná denně mimo pondělí 9.00 –
12.00 a 13.30 – 17.00 hod.

čtvrtek 3. 2. 18.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
KONCERT ŽÁKŮ

pátek 4. 2. 10.00 – 12.00 hod.
klubovna MDDM v KD
OBRÁZKOVÁNÍ

pololetní prázdniny s Helenou Jandurovou, pro
předem přihlášené děti

pátek 4. 2. 14.00 – 17.00 hod.
klubovna Čajovna v budově TS v Lipové ul.
TURNAJ KLUBU DESKOVÝCH HER PRO

DĚTI

pololetní prázdniny

sobota 5. 2. 10.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
KUKI A MUKI

loutkové divadelní představení

pátek 11. 2. 15.00 – 17.00 hod.
klubovna MDDM v KD
VALENTÝNSKÉ VYRÁBĚNÍ

výtvarné odpoledne, pro předem přihlášené děti

sobota 12. 2.

klubovna Čajovna v budově TS v Lipové ul.
„DŽEMOVÁNÍ“

Večer zadaný pro bubeníky a další muzikanty z
Čelákovic a okolí. Pro předem pozvané (více
informací u A. Zradičkové).

neděle 13. 2. 17.00 – 18.30 hod.
klubovna Čajovna v budově TS v Lipové ul.
TÁBOROVÉ ZPÍVÁNÍ S HOSTY

pro děti i rodiče a všechny kamarády táboro-
vých písniček

pátek 18. 2. 17.00 hod.
restaurace Na Nové
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

ZO českého zahrádkářského svazu Čelákovice

pondělí 21. 2. 17.30 hod.
Městská knihovna
JAROSLAV ŠÍMA A JEHO SIBIŘSKÉ

DOBRODRUŽSTVÍ

beseda s dobrodruhem, novinářem a přede-
vším neúnavným cestovatelem o cestě dlouhé
25 000 km a trvající 63 dní

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.

pátek 4. 2. 20.00 hod.
XI. PLES MÍČOVÝCH KOUZELNÍKŮ

K tanci a poslechu hrají nonstop Dekameron
a Evergreen kvartet, bohatá tombola, překvape-
ní večera. Předprodej vstupenek v kanceláři KD,
na tel.: 777 181 470 nebo Sport Opltová 
Zdeňka, Čelákovice, tel.: 326 992 727.

sobota 5. 2. 20.00 hod.
X. MYSLIVECKÝ PLES

Pořádá Okresní myslivecký spolek Praha-
východ. K tanci a poslechu hraje taneční
orchestr STUDIO 95 pod vedením p. Vojslav-
ského, bohatá tombola, vstupné 150 Kč, 
předprodej na sekretariátu OMS P-v, tel.:
274 771 401 a v kanceláři KD.

úterý 8. 2. 9.30 hod.
ROZPUSTILÝ KABARET

Na motivy televizních kabaretů v podání Lidušči-
na divadla. Pořad plný scének a písniček určený
dětem MŠ a volně příchozím. Vstupné: 40 Kč.

středa 9. 2. 20.00 hod.
AC/CZ (AC/DC revival)

Tato skupina vznikla z iniciativy dvou muzikan-
tů, kteří mají rádi světoznámou kapelu AC/DC
tak moc, že se rozhodli aspoň přiblížit této
rock´n rollové ikoně. Originální pódiová 
show s výběrem jednadvaceti nejznámějších
skladeb trvá přes dvě hodiny. Více o skupině
najdete na http://www.acdcrevival.cz. Vstupné:
100 Kč

KINO KLUB
v Lysé nad Labem

st 16. 2. Vinylotéka

pá 18. 2. Paul Batto & Ondřej Kříž - Blues,

Jazz, Gospel

pá 25. 2. SoUsedi, BJTZAAR

so 26. 2.

od 20.00 hod. Martin Ryšavý:

Vrač - autorské čtení
od 21.00 hod. Medvědí ostrovy

- projekce filmu

Kompletní program na

www.luftkinoklub.cz

pátek 11. 2. 20.00 hod.
MATURITNÍ PLES

oktávy Gymnázia Čelákovice

sobota 12. 2. 20.00 hod.
MATURITNÍ PLES

Vyšší odborný školy a Střední zdravotnické
školy MILLS, s. r. o.

sobota 19. 2. 9.00 hod.
VALNÁ HROMADA

MO Českého rybářského svazu Čelákovice

pondělí 21. 2. 19.30 hod.
MÁJ

Máchův Máj v interpretaci Báry Hrzánové, na
který nastoupí herečka v „plášti rudě podšitém“
a v solidních botách chodce a poutníka, je
v řadě dosavadních známých interpretací tou
nejvíc akční a nejvíc komediantskou, tou, která
připomíná, že kořeny romantiky tkvějí i ve
vyprávění hrůzostrašných loupežnických a mor-
dýřských historek, v kočovném a loutkovém
divadle. Kdo znáte Báru Hrzánovou např.
z představení Hrdý Budžes, určitě si nenecháte
její Máj a mimořádný herecký výkon ujít.
Vstupné: 200 Kč nebo 160 Kč.

pátek 25. 2. 20.00 hod.
PLES

studentů, absolventů, pedagogů a příznivců
Gymnázia Čelákovice pořádá Rodičovské 
sdružení Gymnázia Čelákovice. Bohatý pro-
gram: taneční, pěvecká a sportovní vystoupení,
výstava výtvarných prací a další překvapení.
Vyhlášení vítěze soutěže o nejlepšího pedago-
ga historie čelákovického gymnázia. Vstupné:
152+8 Kč pro Haby, předprodej: Spring 
Centrum, Sedláčkova 105, Čelákovice.

sobota 26. 2. 20.00 hod.
PLES UNIONU

neděle 27. 2. 16.00 hod.
RODINNÝ COUNTRYBÁL

Pro celou rodinu, pořádá Mateřské centrum
Čelákovice.

PŘIPRAVUJEME:

březen – MAMZELLE NITOUCHE, známá
hudební komedie o dvojí tváři varhaníka Celes-
tina, který chovanku Denisu vyvede z klášter-
ních zdí až do světa velkoměsta na divadelní
scénu. V podání Pražské komorní zpěvohry.

neděle 27. března – DĚTSKÝ KARNEVAL

sobota 26. 2. 10.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
BUDULÍNEK MANDELINKA

loutkové divadelní představení

sobota 26. 2. – 12. 3. 18. 30 – 20.30 hod.
klubovna Čajovna v budově TS v Lipové ul.
KONCERT A VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ

Saša Kirilov – písničkář a skladatel

Vernisáž výstavy prací tří mladých fotogra-

fů: Kamil Vašica: „INSECTO“, Luděk Popel-

ka: „ŘEKA“ a Marek Beneš: přírodní motivy

Součástí vernisáže je prezentace dalších prací
fotografů, výstava je přístupná v době srazu
KDH 5. 3. nebo po dohodě s M. Slovákovou
nebo A. Zradičkovou (MDDM, tel.: 326 991 217).

sobota 5. – 20. 3.

Městské muzeum
ŘEMESLA POLABÍ IV.

Výstavu prací účastníků výtvarných kurzů
a kroužků MDDM a dalších organizací pořádá
MDDM Čelákovice. Spojeno se soutěžemi,
výtvarnými dílnami a ukázkami řemesel.
Slavnostní vernisáž v sobotu 5. 3. od 10.00
hod., výtvarné dílny v neděli 6. 3., 13. 3. a 20. 3.
od 14.00 – 16.00 hod.Výstava je přístupná denně
mimo pondělí 9.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00 hod.


