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Březen ve znamení dotazníků
Celá republika se chystá na sčítání, ale občané Čelákovic mají navíc
možnost říct radnici svůj názor na problémy města a pomoci formovat
budoucí podobu Čelákovic. Str. 2

Mýty kolem paroplynové elektrárny
Se zveřejněním záměru společnosti RWE vystavět u rozvodny Čechy-
střed paroplynovou elektrárnu 1000 MW se na veřejnosti objevily na
různých diskusních fórech informace, které jsou z kategorie mystifikací,
v lepším případě polopravd. Str. 4

Téma čísla: Demografie
Sčítání lidu se kvapem blíží, zanedlouho nám na dveře zaklepe náš
osobní sčítací komisař a předá dotazník k vyplnění. Proč je právě pro-
bíhající evropské sčítání unikátní, jaký bude mít praktický užitek a s čím
zápasí sčítací komisaři na Sibiři, o tom všem jsme si povídali s Janou
Slavníkovou, regionální zmocněnkyní Českého statistického úřadu pro
Středočeský kraj, a Ondřejem Kubalou, s tiskovým mluvčím Sčítání lidu,
domů a bytů 2011. Str. 6

Nová rubrika - Představení odborů
Městský úřad jako Tajemný hrad v Karpatech aneb jak známe úředníky
a jejich práci? Požádali jsme odbory o spolupráci a jako výsledek při-
nášíme novou rubriku. Protože se kvapem blíží sčítání lidu, jako první
představujeme odbor pro občanské záležitosti (OOZ). Str. 9

Řemesla Polabí IV
Proběhl čtvrtý ročník soutěže Řemesla Polabí. Jeho završením je výsta-
va, která se uskuteční ve dnech 5. až 20. března 2011 ve výstavní síni
Městského muzea v Čelákovicích. Str. 14

z obsahu
Od zdymadel se už nějaký čas ozývá pravidelné bouchání,

které doprovázejí citelné vibrace. Překvapeným občanům

Čelákovic se nová vodní elektrárna a rybí přechod na

pravém břehu Labe představily hlukem a otřesy.

Další elektrárna u Čelákovic? Ano, tentokrát vodní…

Vodní elektrárna, která se staví na katastrálním území obce Káraný, by
měla zásobovat „zelenou“ elektřinou jak obec Káraný, tak část Čelákovic.
„Elektrárna ušetří velké množství emisí, především oxidu uhličitého, a také
elektřinu, která se ztrácí při distribuci,“ sdělil k výhodám elektrárny Filip
Skočovský, projektový manažer investora, společnosti RenoEnergie.

Obyvatelé Čelákovic mohou být podle něj klidní, nejhlučnější fáze stav-
by právě skončila. Rány a otřesy vznikaly při zatloukání ocelových štěto-
vých stěn, které se zaráží až na nepropustnou vrstvu podloží. Nyní se
dokončuje utěsnění stavební jámy, ze které stroje vytěží zeminu do hloub-
ky deseti metrů, a stavba poroste už jen do výšky. V další fázi vybetonují
stavaři vodorovné a svislé stavební konstrukce, osadí turbíny a v závěru
roku dostane elektrárna střechu a turisté lační procházek okolo Labe
i upravenou lávku. Stávajícímu schodišti jezu totiž podle Filipa Skočovského
skončila životnost už dávno, a tak ho nahradí nová ocelová konstrukce. Na
jaro příštího roku je naplánovaná rekultivace pozemků využitých při stavbě
elektrárny a vybudování vodní laguny, útočiště pro místní živočichy.

„Elektrárna u Čelákovic patří svým výkonem do 10 MW mezi malé vodní
elektrárny. Její hltnost, tedy objem vody, který proteče turbínami je 38 m3/s,
přičemž průměrný průtok Labe v tomto úseku dosahuje 79 m3/s,“ upře-
sňuje Filip Skočovský. Na otázku, jestli budoucí elektrárna sebere vodu
čelákovickému mlýnu, projektový manažer odpověděl, že na to elektrárna
nebude mít žádný vliv.

V rámci stavby elektrárny vybuduje firma RenoEnergie také rybí pře-
chod. „Stávající přechod postavený ve třicátých letech na levém břehu
řeky není za současných nižších a vyšších průtoků funkční. Nový rybí pře-
chod jsme proto navrhli tak, aby eliminoval omezení starého přechodu,“
vysvětlil Skočovský.

„Rádi bychom poděkovali starostovi obce Káraný a vlastníkům soused-
ních staveb a pozemků za trpělivost, kterou projevili při nejnáročnější části
stavby.“ Podle Filipa Skočovského, společnost RenoEnergie doufá, že si
lidé na novou stavbu brzy zvyknou a budou ji brát jako součást čeláko-
vického jezu, podobně jako současné zdymadlo. -pek-

Vodní elektrárna v Čelákovicích s výkonem 10 MW by měla být 
dokončena ještě letos (vlevo). Podobná elektrárna stojí v Libočanech na
řece Ohři (vpravo).
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Vážení sousedé,

březen je tady a s ním se k nám poněkud
plaše blíží první záchvěvy jara. Dobrá zpráva
pro ty, kteří nemají zimu příliš v lásce, horší pro
ty, co si kvůli pracovnímu shonu nestihli
pořádně užít lyže.

Jsem velmi rád za to, že hodně z Vás začíná
znovu komunikovat s radnicí, a ještě více mne
těší, když od Vás dostaneme zpětnou informaci
o tom, že čas „investovaný“ našemu městu
nepovažujete za promarněný.

V březnu spouštíme projekty, které plně vysti-
huje motto současného vedení radnice „Pojďte
město řídit s námi“. Nyní máme jedinečnou
šanci začít naše město společně tvořit. Nástro-
jem nám bude strategický rozvojový plán, který
určí, jakým směrem se budou Čelákovice ubírat
v příštích patnácti letech. Právě tento plán chce-
me vytvořit s Vaší pomocí. V březnovém čísle
Zpravodaje proto naleznete podrobně zpraco-
vaný dotazník, jehož cílem je shromáždit infor-
mace o tom, jak mají vypadat Čelákovice, ve
kterých si jeho obyvatelé přejí žít.

Prosím Vás proto o pomoc při vyplňování
a odevzdávání dotazníků. Věřím, že Vám
budoucnost města není lhostejná a procento
vrácených dotazníků to jasně dokáže. Děláme
to pro sebe, naše děti a hlavně pro své město.
Na základě podnětů občanů pak strategický
rozvojový plán určí, kam bude naše město
směřovat, a to bez ohledu na to, kteří politici
radnici zrovna vedou.

Druhý projekt, který právě spouštíme, je
přímé dotazování občanů na aktuální téma. Ten-
tokráte chceme znát Vaše názory na otázky
údržby komunikací. Vedení města totiž zvažuje
změnu posypu v zimní údržbě. Otázka tedy zní:
Solit či nesolit? Napište nám Vaše názory a zku-
šenosti s údržbou komunikací v Čelákovicích,
a to nejen v zimě, ale i v létě. K dispozici Vám
bude e-mailová adresa: anketa@celakovice.cz,
na kterou můžete zasílat své zkušenosti a názo-
ry nebo nám posílejte dopisy na adresu Měst-
ského úřadu.

Pojďme tedy město řídit společně…

Přeji Vám co nejpříjemnější prožití měsíce
března.

Váš starosta

Úvěry na bydlení
Rada města Čelákovic vyhlašuje výběrové

řízení na rok 2011 na poskytnutí úvěrů

z Fondu rozvoje bydlení města Čelákovic na

opravy a modernizaci bytového fondu.

Výběrové řízení pro poskytování úvěrů
z Fondu rozvoje bydlení města Čelákovic se řídí
vyhláškou E 33/97 města Čelákovic o poskyto-
vání stavebních půjček na opravy a moderniza-
ci bytového fondu a o vytvoření Fondu rozvoje
bydlení města Čelákovic a jeho použití. Žádost

o úvěr mohou podávat všichni vlastníci

obytných bytů a budov na území města,

max. výše úvěru na jednu bytovou jednotku

činí 70 000 Kč.

Celková výše prostředků určených k poskyt-
nutí úvěrů se řídí schváleným rozpočtem pro rok
2011.

Tiskopis žádosti s podrobnými informacemi
můžete získat u vedoucího odboru finančního
a plánovacího Karla Majera, tel.: 326 929 121,
e-mail: karel.majer@celakovice.cz.

Přihlášky k výběrovému řízení se přijímají

od 17. 3. 2011 do 15. 4. 2011 do 12.00 hodin

v podatelně MěÚ v Čelákovicích.

Jaroslav Ryneš, místostarosta II

Podání přiznání k dani
z příjmů v Čelákovicích

Dne 23. března 2011 bude možné v době

od 14.00 do 17.30 hodin podat přiznání

k dani z příjmů a vznést dotazy k jeho vyplně-
ní u pracovníků finančního úřadu v jedné z klu-
boven (vchod ke kanceláři KD – předprodej
vstupenek) Kulturního domu v Čelákovicích,
Sady 17. listopadu 1380.

odbor finanční a plánovací

Zápis dětí
do mateřských škol 
v Čelákovicích
Zápis dětí pro školní rok 2011/2012 do MŠ

Přístavní 333, MŠ Rumunská 1477 a MŠ 

J. A. Komenského 1586 se koná ve dnech 

4. – 5. 4. 2011 od 8.00 hod. do 16.30 hod.

Žádosti podávejte v době zápisu k rukám ředi-
telky příslušné MŠ. Formulář žádosti je možné
předem získat v mateřských školách v týdnu 
7. – 11. 3., 8.00 – 10.00 a 14.00 – 16.00 hod.

odbor školství, informací a kultury

Upozornění
●●    POZOR NA UZÁVĚRKU ZMČ!
Uzávěrka dubnového barevného čísla (4-2011)
Zpravodaje je v úterý 15. 3. 2011, a to do 14.00
hod. Číslo vyjde cca 31. 3. 2011.

●●  Cena pytlů na odpady, prodávaných 

v pokladně MěÚ Čelákovice, je nyní 6 Kč/ks

včetně DPH.

Výše ceny plně odpovídá nákupní ceně od
dodavatele AVE CZ, s. r. o.

��
ZAČÁTEK LETNÍHO ČASU
neděle 27. března 2011
ve 2.00 na 3.00 hod.

JARNÍ SVOZ TŘÍDĚNÉHO
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Oznamujeme občanům, že TS Čelákovice

budou pořádat svoz tříděného komunálního

odpadu. Vytříděný komunální odpad

z domácností bude možné zdarma odevzdat

na uvedených místech v následujících sobo-

tách vždy od 8.00 do 12.00 hod.

19. 3. 2011
ulice Spojovací u budovy Q-bytu
sídliště V Prokopě u restaurace

26. 3. 2011
ulice Na Stráni u kotelny
ulice Prokopa Holého u požární zbrojnice
ulice Sukova u sauny v Nedaninách

2. 4. 2011
ulice 28. října u hřiště Union
ulice Polská na křižovatce s Lidickou

9. 4. 2011
ulice Jiráskova
parčík mezi ulicemi Majakovského a Jungmannova

16. 4. 2011
Záluží u hřiště
Císařská Kuchyně u pomníčku
Sedlčánky u požární zbrojnice

Na uvedených místech v určeném čase

mohou občané zdarma odevzdat tyto druhy

vytříděného komunálního odpadu: Papír,
sklo, plasty, PET lahve, železný šrot, dřevo, tex-
til, kompostovatelný odpad ze zahrad, barvy,
kyseliny, louhy, odmašťovadla, fotochemikálie,
pesticidy, léky, baterie a akumulátory, elektro-
nický odpad, zářivky a ledničky.

Lze zde odevzdat i velkoobjemový odpad

z domácností, který nelze umístit do popel-

nice. Zbytkový komunální odpad, který lze

svým charakterem a rozměrem umístit do

popelnice, má obsluha sběrného místa právo

odmítnout převzít! Při tomto svozu nelze

z technických důvodů vybírat oleje, suť, sta-

vební odpad a zeminu! Uvedené komodity lze
průběžně odevzdat celý rok na sběrném dvoře
„Na Špičce“, Mochovská 116.
www.celakovice-mesto.cz/ts/

Karel Turek, ředitel TS Čelákovice
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zprávy z radnice 33/2011

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.

Z programu: majetkoprávní záležitosti • úprava
rozpočtu • diskuse • osadní výbor Sedlčánky •
obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
• vstup Města Čelákovic do databáze MA 21 •
dotace města na podporu sportovních, kultur-
ních a dalších zájmových aktivit a církví v roce
2011 • výroční cena Města Čelákovic • informa-
ce o návrhu na zařazení objektu školy v Sedl-
čánkách mezi kulturní památky • různé

Z diáře vedení města
7. a 17. února, prohlídka vodních toků

Josef Pátek, Miloš Sekyra a Jaroslav Mou-
cha, zástupce Povodí Labe, provedli inspekci
místních vodních toků, která je důležitým před-
pokladem pro aktualizaci povodňového plánu.
Z vyprávění Jaroslava Mouchy vyplynulo, že
starostové Čelákovic zájem o inspekci vodních
toků neprojevili celou řadu let.

8. února, obchvat Čelákovic

Vedení města přivítalo na radnici zástupce
Středočeského kraje a projektanta společnosti
Pragoprojekt, aby s nimi jednalo o plánovaném
obchvatu města Čelákovic. Zástupcům kraje
nabídly Čelákovice pomoc při vyřizování majet-
koprávních záležitostí.

10. února, trať a vlakové nádraží

Vedení města a zastupitel Petr Studnička se
sešli se zástupci Správy železniční dopravní
cesty a Českých drah. Jednali o instalaci nové-
ho mobiliáře v prostorách nádraží, připravované
optimalizaci železniční tratě včetně plánované
přeložky v Záluží, výstavby nástupišť a podcho-
dů a také o výstavbě protihlukových stěn
a rekonstrukci železničního mostu přes Labe.

14. února, beseda se seniory

Starosta města inicioval setkání s obyvateli
domů s pečovatelskou službou v Čelákovicích.
Zúčastnila se ho většina obyvatel domů, aby se
starostou diskutovali problémy, se kterými se
v Čelákovicích setkávají. Kromě podnětů na
opravy prostor domů DPSky padlo i mnoho
jiných podnětů, například dlouhé intervaly
svícení veřejného osvětlení, rekonstrukce ulice
Kostelní nebo zimní úklid komunikací. Obyvatelé
DPSky se se starostou domluvili na pravi-
delném opakování společných schůzek.

17. února, návštěva poslance Radima

Vysloužila

Vedení radnice se sešlo s čelákovickým
poslancem Radimem Vysloužilem z Věcí veřej-
ných. Jednali o spolupráci v boji proti paroply-
nové elektrárně a také o projektech, které spa-
dají pod ministerstva Věcí veřejných.

21. února, školka pro handicapované děti

Jaroslav Ryneš a Vladimír Nekolný, starosta
Nehvizd, projednali možnost umísťování handi-
capovaných dětí z Čelákovic do specializované
nehvizdské školky. Výsledkem jednání je návrh
smlouvy, kterou v březnu projedná Rada města.

O čem jednali radní města
Rada města v únoru zasedala dvakrát, na

svých jednáních mimo jiné:

• Schválila novou cenou vody ve výši 9,22
Kč/m3 + DPH na rok 2011. Podle vyjádření
VaK Mladá Boleslav nebude mít nová cena
vody vliv na již schválenou cenovou kalkulaci,
a tím ani na cenu vodného v roce 2011.

• Vyhlásila výběrové řízení na poskytnutí úvěrů
z Fondu rozvoje bydlení města Čelákovic.

• Po projednání v komisi pro rozvoj města 
pověřila vedoucí odboru rozvoje města
zahájením jednání s autorem projektu rekon-
strukce a dopravního řešení Masarykovy ulice
o návrhu vhodnějšího umístění autobusové
zastávky v prostoru před nádražím.

• Schválila finanční příspěvek ve výši 19 tisíc Kč
pro realizaci protidrogové prevence na ZŠ 
J. A. Komenského ve školním roce 2010/2011.

• Uložila komisi pro životní prostředí, aby
posoudila možnost změny posypu komunikací
v Čelákovicích z hlediska vlivu na životní pro-
středí, a řediteli Technických služeb, aby před-
ložil kalkulaci nákladů na nový typ posypu
a zjistil, zda posyp solí neovlivní činnost ČOV.

• Jmenovala členy komise PPE Mochov.
• Vzala na vědomí technicko-ekonomickou

zprávu o využití stávajícího solárního systému
a možnosti zvýšení efektivity provozu Měst-
ského bazénu v Čelákovicích.

• Vzala na vědomí cenu pytle na odpad
s logem AVE CZ, s. r. o., ve výši 6 Kč včetně
DPH za kus od 15. 2. 2011.

• Schválila vícepráce ve snížené výši 9 000 Kč
spojené se zpracováním projektové dokumen-
tace pro stavební povolení v rámci akce „Cyk-
listická stezka Čelákovice – Toušeň – II. etapa“.

• Souhlasila s postupem přípravy plánu strate-
gického rozvoje a s postupem zpracování jeho
první části – profilu města, který projednala
komise pro rozvoj města a zavedení MA21.

• Na základě doporučení výběrové hodnotící
komise schválila jako pro město nejvýhod-
nější nabídku společnosti AUTO KOUT
CENTRUM na realizaci veřejné zakázky
„Dodávka automobilu pro Městskou policii

SOLIT ČI NESOLIT?
Ač se to může na první pohled zdát, otázka v anketě, kterou chceme zjišťovat názor občanů na

aktuální téma, nemá nic společného se zdravou výživou. Místo horování nad zbytečnou solí v polév-
ce se ptáme na zimní údržbu komunikací. Že je v našem městě problematická, snad nemusíme ani
psát. Kilometry ledových kolejí, přes které chodci letos v zimě bruslili na městských chodnících, by
se daly počítat na desítky. Během února naštěstí postupně roztály, ale spoléhat se na počasí a dou-
fat, že se nám sníh zdaleka vyhne, je trochu málo.

V Čelákovicích se schůdnost zasněžených chodníků reguluje inertním posypem (štěrk). Když
napadne sníh, vyjede sypač. Když sníh roztaje a umrzne, vznikají ony ledové koleje.V lepším přípa-
dě sníh roztaje úplně, pak se ale zbytek zimy brodíme neodklizeným štěrkem, který na komunika-
cích zůstává pro případ, že by sníh ještě napadl. Město nyní zvažuje změnu zimního posypu z inert-
ního na chemický (sůl).

Sůl se se sněhem vypořádá daleko účinněji než štěrk. Sníh totiž rozpouští postupně až na povrch
komunikace, kde se drží a další sněhovou nadílku rozpouští od spodu hned po napadnutí. Na konci
zimy zůstanou  silnice čisté a ušetří se i za úklid prachu a kamínků. Potud vypadá chemický posyp
ideálně, ale každé řešení má i svá proti.

Účinnost chemického posypu závisí na teplotě (do – 6 °C), tlaku (přímo úměrný frekvenci chodců
a vozidel) a výšce sněhové pokrývky (do 10 cm). Pokud nejsou tyto podmínky splněny, musí se vozov-
ky plužit a následně sypat štěrkem. Nutno dodat, že takové podmínky v naší oblasti nebývají často.
Vedle účinnosti soli je otázkou i životní prostředí. U chemického posypu není možné dopředu určit jaký
vliv bude mít na okolní zeleň. I když dnes existují některé druhy solí atestované jako neškodlivé pro
životní prostředí, jejich použití v blízkosti zvláště mladých výsadeb stromů je třeba důkladně zvážit.
Podle odboru životního prostředí by se sůl měla používat spíše v blízkosti zapěstovaných alejových
výsadeb.

Otázka měsíce března tedy zní: Solit či nesolit? Hlasovat můžete na internetových stránkách
města, zaslat emailem na anketa@celakovice.cz nebo svou odpověď napsat na adresu Městské-
ho úřadu či vhodit do sběrného boxu v podatelně radnice, heslo je „Solit či nesolit“. Hlasování je
anonymní a můžete k němu připojit i důvody proč chemický posyp používat nebo nepoužívat. -rr-

Čelákovice“. Dodaným vozem bude Dacia
Logan MCV za cenu 260 900 Kč vč. DPH.

• Schválila finanční příspěvek na projekt Polab-
ský motoráček 2011 ve výši 5 000 Kč.

• Schválila Smlouvu o poskytnutí příspěvku podle
§ 51 OZ Semiramis, o. s., na realizaci projektu
Terénní program ve městě Čelákovice v roce
2011 v oblasti protidrogové prevence a výplatu
částky 90 000 Kč dle uvedené Smlouvy.

• Schválila cenovou nabídku společnosti IKP
Consulting Engineers, s. r. o., na zajištění výko-
nu TDI v rámci investiční akce „Výstavba místní
komunikace v průmyslové zóně Čelákovice“
a „Výstavba VO v průmyslové zóně Čelákovice“
za nabídkovou cenu 115 200 Kč vč. DPH.

• Schválila Mandátní smlouvu uzavřenou mezi
Městem Čelákovice jako mandantem a spo-
lečností IKP Consulting Engineers, s. r. o., jako
mandatářem na zajištění výkonu TDI v rámci
investiční akce „Výstavba místní komunikace
v průmyslové zóně Čelákovice“.

• Neschválila záměr na odkoupení nebytového
prostoru D.1.2 v přízemí a bytu 2+kk v proluce
náměstí z důvodu vysokých finančních nákla-
dů. -pek-

Josef Pátek na besedě v DPS.



4 zprávy z radnice 3/2011 

Ministerstvo kultury ČR zahájilo správní řízení ve věci
návrhu na prohlášení budovy č. p. 45 k. ú. Sedlčánky, obec
Čelákovice za kulturní památku

Dne 29. 1. t. r. bylo Město Čelákovice jako vlastník budovy č. p. 45, k. ú. Sedlčánky, obec Čeláko-
vice (bývalá škola), informováno Ministerstvem kultury ČR o zahájení správního řízení ve věci pro-
hlášení zmíněné nemovitosti včetně ohrazení s brankami a pozemků st. parc. č. 89/1 a 89/2 za kul-
turní památku.

Návrh na prohlášení souboru věcí výše uvedených projednala Regionální hodnotitelská komise při NPÚ
(Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech) 29. 6. 2009, návrh zpracovala
Hana Hermanová. NPÚ podal následně podnět ke konání na MK ČR.

30. 11. 2009 požádal NPÚ město Čelákovice o stanovisko k návrhu, stejně tak KÚ Středočeské-
ho kraje (vydává souhlasné stanovisko 14. 12. 2009) a MěÚ Brandýs n. L.-St. Boleslav (vydává sou-
hlasné stanovisko 5. 1. 2010).

Rada města Čelákovic vyslovila dne 11. 2. 2010 naopak nesouhlas s návrhem a pověřila místos-
tarostu jednáním v této věci. NPÚ vysvětlil znovu skutečnosti, které vedly k vypracování návrhu na
prohlášení budovy školy za nemovitou kulturní památku.

Rada města Čelákovic projednala odpověď NPÚ a opět vyslovila dne 1. 4. 2010 nesouhlas s návrhem.
Z písemné informace Jana Žižky, náměstka pro výkon památkové péče NPÚ, jasně vyplývá, že

prohlášení „školy“ v Sedlčánkách za kulturní památku neznamená nutně změny plánovaného využi-
tí budovy ani nezabraňuje provádět její obnovu při zachování její památkové hodnoty.Vlastník kulturní
památky může shodně jako jiný vlastník nemovitosti kulturní památku převádět do vlastnictví jiných
osob. Připomněl i přínos jisté atraktivity a prestiže pro lokalitu, v níž se památka nalézá.

odbor školství, informací a kultury

STAROSTA ODPOVÍDÁ

Se zveřejněním záměru společnosti RWE vystavět u rozvodny Čechy-střed paroplynovou elekt-
rárnu 1000 MW se na veřejnosti objevily na různých diskusních fórech informace, které jsou z kate-
gorie mystifikací, v lepším případě polopravd.
Elektrárna je nutná z důvodu energetické bezpečnosti? 

Než společnost RWE přišla se záměrem vybudovat elektrárnu Čechy-střed, nenajdeme
o potřebě vybudování tohoto zdroje nikde v oficiálních materiálech (jako je státní nebo krajská ener-
getická koncepce) ani zmínku. Dokonce ani rok po oznámení tohoto záměru do krajské energetické
koncepce tato elektrárna zatím zařazena není. Česká republika v současnosti patří k největším
vývozcům elektřiny na obyvatele v Evropě. Úhrnná produkce jaderné elektrárny Temelín je menší
než vývoz elektřiny z ČR, neboli mohli bychom se bez ní obejít.
Jedná se o nejčistší a nejekologičtější zdroj?

Investor uvádí, že účinnost tohoto zdroje bude přes 50 % a koncepce neumožňuje teplárenský
režim. Pokud se na tento údaj podíváme z pohledu účinnosti pouze elektrického soustrojí, je tato
účinnost skutečně dostatečná. Porovnáme-li ovšem tuto účinnost s účinností zdroje, který umož-
ňuje dálkové dodávky tepla, je tato účinnost nedostatečná. Například elektrárna Mělník, která fun-
guje zároveň jako výtopna pro Prahu, má díky využívání odpadního tepla celkovou účinnost až 
65 %. Kogenerační jednotky např. od firmy TEDOM nebo BUDERUS, které jsou použitelné jako
lokální zdroje, mají účinnost 80 – 90 %. Tyto malé lokální zdroje navíc nemají ztráty na transfor-
mátorech a vedení (ztráty na přenosu u velkých zdrojů jsou uváděny ve výši 10 %). Navíc malé
decentralizované zdroje jsou obecně považovány za vhodnější pro vykrývání kolísání sítě. Je třeba
také vzít v úvahu fakt, že jestli nám hrozí v energetice něčeho nedostatek, pak je to teplo, což
zvláště v kontextu těžebních limitů se jeví jako velký problém současné energetiky.
Elektrárna bude splňovat nejpřísnější normy EU?

Investor ve své prezentaci uvádí, že hlučnost elektrárny bude 50dB. Současná platná vyhláška
vlády říká, že ve venkovním prostoru obytné zástavby je přípustná hladina hluku ve dne maximálně
50dB, v noci maximálně 45dB. (Doporučený noční limit pro hluk, který uvádí Světová zdravotnická
organizace, je 40dB). S ohledem na technologickou povahu provozu lze zde navíc předpokládat
akustická znečištění v širokém frekvenčním rozsahu.
Pracovní místa?

V době výstavby investor předpokládá až 500 pracovníků.Vzhledem k tomu, že se bude jednat o pra-
covníky firem, které vzejdou z výběrového řízení, nelze se domnívat, že tato stavba bude výrazně řešit
nezaměstnanost v regionu. S přihlédnutím k faktu, že se bude jednat o takto krátkodobý nárůst poptáv-
ky, bude mít spíše destabilizující efekt v oblasti zaměstnanosti regionu (prudký nárůst a následný prud-
ký pokles pracovních míst). Co se pak týká 50 pracovních míst zajišťujících provoz (navíc v profesích
úzce specializovaných), lze vážně pochybovat o významu tohoto počtu pro pracovní trh v regionu.
Investor nabízí partnerské programy pro rozvoj regionu?

Toto je dobrovolné prohlášení investora, které může, ale také nemusí být naplněno. Nelze jej k těmto
investicím zavázat. Investor zároveň určuje, na co konkrétně peníze budou použity a v jaké výši. Navíc
stojí také za povšimnutí etická stránka, kdy místo snahy nejdříve získat podporu lidí, se kterými chci být
dobrý soused, tak je spíše praktikováno: Buď to půjde po dobrém, nebo to uděláme po zlém.
Vše je již rozhodnuto?

Základním dokumentem, který je nutný z hlediska výstavby elektrárny, je změna územního plánu
Středočeského kraje a změna územního plánu obce Mochov. Ani jeden z těchto procesů ještě
nezačal a bez souhlasu jednotlivých zastupitelstev nebude schválen. Kraj může zařadit do územ-
ního plánu stavbu, ale obce s tím musí souhlasit. Je zároveň velice krátkozraké snažit se získat za
této situace prospěch na úkor ostatních. Rozhodnutí o přijetí nebo odmítnutí této stavby je hlavně
projevem zodpovědnosti nás k dalším generacím. Je nepravdivé a alibistické tvrzení, že je vše 
rozhodnuto. Luboš Netušil, místopředseda komise PPE Mochov

Mýty kolem paroplynové elektrárny

Park v hájku u Unionu
Vážený pane starosto,

se zájmem jsem si přečetl ve Zpravodaji města
Čelákovic komentář k letošnímu rozpočtu, kde
je uvedeno, že město v rozpočtu počítá s revita-
lizací Hájku v Jiřině.

Rád bych se zeptal, na stav, v jakém se revi-
talizace nachází, a také jaké herní prvky do
parku umístíte. S odborem životního prostředí
jsme diskutovali o umístění „péráků“, které jsou
určeny malým dětem a které pak větší děti rády
ničí. Ptali jsme se také, jestli se budou instalovat
lavičky. Hájek je totiž v létě jediné stinné místo
široko daleko.

Jelikož se teplé léto blíží a naše děti neza-
držitelně rostou, tak vás prosím o vyjádření
Vašeho postoje k této věci.

Michal T.

Dobrý den,
rád bych Vás ujistil, že s revitalizací parku, který
úpravy potřebuje jako pověstnou sůl, město
stále počítá. V nejbližších dnech začínáme
s úpravami parku a jeho okolí, které jsou sou-
částí počáteční fáze celého projektu. Úpravy,
které proběhnou letos, město realizuje s pomo-
cí dotace Krajského úřadu Středočeského kraje.
Pokud budeme mít k dispozici dostatek fina-
nčních prostředků, druhá etapa revitalizace
parku by mohla proběhnout už v příštím roce.

Součástí první etapy úprav Hájku v Jiřině je
rekultivace stávající zeleně a výsadba nových
dřevin. Začne se s kácením několika nevhod-
ných, poškozených nebo neperspektivních stro-
mů, které rostou v zápoji s hodnotnými stromy,
nemají dostatek světla ani možnost dalšího
vývoje. Zároveň se podél oplocení hřiště vytrha-
jí rostoucí obrosty pařezů či zbytky náletů dřevin
(uchycené semenáčky stromů), které uvolní
místo pro novou výsadbu.

Nová výsadba alejového typu nahradí všech-
ny pokácené stromy. V parku tak vyroste alej
šestnácti habrů. Dále se do parku vysadí ještě
tři vícekmenné břízy, jabloň malus, muchovníky
a několik desítek keřů. Počítáme s tím, že se do
parku opět vrátí lavičky a přibude i hřiště pro
petang, o které obyvatelé Čelákovic již řadu let
usilují a do tohoto typu parku se výborně hodí.
Prostor se najde i pro menší děti. Hrací prvky se
budou teprve vybírat.

Byť se jedná o první etapu úprav Hájku
v Jiřině, pevně věřím, že i ty budou stačit 
k výrazné proměně jeho podoby a také pro jeho
lepší využití.

Josef Pátek, starosta

Své dotazy posílejte na adresu Městského

úřadu nebo e-mail: starosta@celakovice.cz
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Rada města Čelákovic vyhlašuje

ve smyslu § 166 Zákona č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 3
Vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech kon-
kurzního řízení a konkurzních komisí,

KONKURZ
na obsazení funkce:

ředitel/ka Mateřské školy Čelákovice,

Rumunská 1477,

okres Praha-východ

Požadavky na uchazeče a náležitosti přihlášky
včetně způsobu a termínu jejího podání byly
stanoveny takto:

Požadujeme:

• odbornou a pedagogickou způsobilost dle § 5
odst. 1 Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogic-
kých pracovnících a o změně některých záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů

• řídící a organizační schopnosti
• znalost legislativy a základů ekonomiky
• občanskou a morální bezúhonnost
• schopnost konstruktivní spolupráce s orgány

územní samosprávy

Přihláška do výběrového řízení musí obsa-

hovat:

• jméno, příjmení, titul, datum a místo narození,
státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo
občanského průkazu, telefon, e-mail, datum
a vlastnoruční podpis

• doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe
potvrzený posledním zaměstnavatelem

• podepsaný podrobný životopis
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosa-

ženém vzdělání
• výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti

k výkonu dané funkce (ne starší 2 měsíců)
• čestné prohlášení uchazeče k předpokladům

pro výkon funkce dle výčtu v § 2 zákona
č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé
další předpoklady pro výkon některých funkcí
ve státních orgánech a organizacích ČR a SR,
ve znění pozdějších předpisů (nedokládají
uchazeči narození po 1. prosinci 1971)

• souhlas se zpracováním osobních údajů dle
ustanovení § 5 odst. 2 Zákona č. 101/2000 Sb.,

• koncepci řízení a budoucího rozvoje školy

Předpokládaný nástup do funkce 1. 9. 2011
nebo dle dohody. Platové podmínky dle platných
právních předpisů.

Termín a způsob podání přihlášky:

• termín podání přihlášky:
nejpozději do 11. 4. 2011

• způsob podání přihlášky: přihlášku zašlete
nejpozději s datem podání odpovídajícím výše
uvedenému termínu a s označením obálky 
Konkurz – ředitel/ka Mateřské školy Čelákovice,
Rumunská 1477 - NEOTVÍRAT na adresu Měst-
ského úřadu v Čelákovicích, nám. 5. května 1,
250 88 Čelákovice, odbor školství, informací
a kultury.

Bližší informace:

Jaroslav Ryneš, místostarosta, tel.: 326 929 117,
e-mail: jaroslav.rynes@celakovice.cz
Marie Vávrová, vedoucí odboru školství, infor-
mací a kultury, tel.: 326 929 108, e-mail:
marie.vavrova@celakovice.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje nevybrat žádného
z uchazečů a vyhlásit nový konkurz.

Co Vás v našem městě zaujalo natolik, že

jste se rozhodla otevřít si u nás praxi?

„Čelákovice jsou pěkné město, navíc krajina
Polabí má svůj nezaměnitelný, přitažlivý ráz.
Velmi si také cením dobré spolupráce s ostat-
ními lékaři, kteří v Čelákovicích ordinují. Jsem
ráda, že se mi naskytla možnost provozovat
svoji praxi právě zde a doufám, že budou spo-
kojeni i moji noví pacienti.“

Stihnete se při přebírání agendy obvodu

seznámit s jednotlivými pacienty?

„Ordinaci po paní doktorce Skalické přebírám
od 1. března, spolupracujeme už ale více než
půl roku. Pacinety si předáváme postupně,
a abych si udělala co nejlepší přehled, pro-
cházím s každým pacientem celou jeho ana-
mnézu i s léky, které užívá.“

Ponecháte ordinaci a její chod ve stavu,

v jakém ji přebíráte, nebo chystáte nějaké

inovace?

„Paní doktorka Skalická má velmi dobře
a moderně vybavenou ordinaci. Do budoucna
se chystám více využívat kapacitu objednacího
systému, aby se zkrátily čekací doby na ošetře-
ní. Zároveň uvažuji o zakoupení některých pří-

V minulém čísle Zpravodaje jsme se rozloučili se stálicí místní zdravotní scény,

je tedy na čase představit její nástupkyni. MUDr. Skalickou v boji o zdraví téměř

pětiny obyvatel Čelákovic střídá paní doktorka Irena Losmannová.

MUDr. Irena Losmannová začíná ordinovat

MUDr. Irena Losmannová
praktická lékařka, tel.: 326 991 025

Stankovského 1643, Čelákovice

Ordinační hodiny:

po 7.30 – 14.00
út 7.30 – 12.00 (13.00 – 15.00 Nehvizdy)
st 13.00 – 18.00
čt 7.00 – 14.00
pá 7.30 – 12.30

strojů pro zrychlenou diagnostiku přímo v ordi-
naci. Od ledna letošního roku také každé úterní
odpoledne ordinuji v Nehvizdech.“

Proč jste si z medicíny vybrala právě vše-

obecné lékařství?

„Všeobecné lékařství je velmi zajímavý
a pestrý obor. Praktičtí lékaři mají možnost
zachytit mnoho onemocnění již v počátku, a tím
výrazně zkrátit či zefektivnit další léčbu pacien-
ta. Nespornou výhodu ve srovnání se specialis-
ty má praktický lékař i v tom, že o své pacienty
pečuje delší čas, mnohdy i celý život. Tím
pádem je může velmi dobře poznat a účinněji
léčit.“

ČERVENÉ KONTEJNERY na sběr
drobného ELEKTROZAŘÍZENÍ

S drobnými elektrospotřebiči, jako je kalku-
lačka, rádio, drobné PC vybavení, discman,
telefon apod., již obyvatelé našeho města
nemusí až na sběrný dvůr. Mohou je kdykoliv
a pohodlně odevzdat do připravených červe-
ných stacionárních kontejnerů firmy Asekol,
s. r. o., které jsou většinou umístěny v místech
separačních stání na tříděný odpad, a to
u Obecního domu (zadní část z ulice Na Stráni),
v sídlišti V Prokopě, na parkovišti u Penny Mar-
ketu a v Sedlčánkách v blízkosti restaurace Na
Vošverku. Kontejnery jsou vybaveny i boxem
pro individuální sběr baterií. Co do nich naopak
nepatří, jsou televizory, počítačové monitory,
zářivky, úsporné žárovky. -red-

Uvažujete o založení kompostu na své zahrádce? 
Pomůžeme Vám začít!

V současné době už mnoho zahrádkářů opět kompostuje, ale jsou i tací, kteří se ještě nerozhodli
a uvažují, že pomohou životnímu prostředí a kompostovat se teprve chystají. Kompostováním nejen
získáte výborný zdroj živin pro svou zahrádku a její produkci, ale také pomůžete svému městu snížit
produkci směsného komunálního odpadu. To, co nedáte do popelnice, ale zkompostujete na své
zahrádce, nepůjde zbytečně na skládku a navíc se dá  ještě využít při sázení květin nebo i ke 
zlepšení půdních poměrů zahrady.

Těm z Vás, kteří se rozhodnou s kompostováním začít, bychom rádi pomohli nejen radou, ale
i přidělením kompostéru. Touto cestou provádíme nezávazný průzkum s cílem zjistit, kolik z Vás by
mělo o kompostér z dotace Státního fondu životního prostředí zájem. Dotaci získal Krajský úřad
Středočeského kraje a vybral pro tento projekt město Čelákovice.

Pro další vyřizování dotace potřebujeme znát alespoň přibližný počet zájemců o kompostování.
Kompostéry jsou v této etapě určeny primárně rodinným domkům se zahrádkou, každému číslu
popisnému lze přidělit jen jeden kompostér. Další podmínky získání kompostérů zatím sice nejsou
známé, ale máme příslib, že v polovině letošního roku bychom mohli získat asi 500 kompostérů.

Svůj zájem o přidělení kompostéru můžete potvrdit na e-mail: kompostovani@celakovice.cz,
nebo na adrese: MěÚ Čelákovice nám. 5. května 1, 250 88, heslo KOMPOSTER.

Zuzana Mutínská, vedoucí odboru životního prostředí
Více informací o kompostování najde www.ekodomov.cz, www.arnika.org.
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Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím vůbec. Na našem

území se soupisy obyvatel tvořily už ve středověku, kdy sloužily

panovníkům k vojenským a daňovým účelům. Zpočátku zahrnovaly

pouze část populace. Za vůbec nejstarší dochovaný soupis 

na českém území je považován soupis majetku litoměřického koste-

la z roku 1058, který je součástí zakládací listiny knížete 

Spytihněva II. Za významný mezník pak lze označit rok 1753, kdy byl

vydán patent císařovny Marie Terezie o každoročním sčítání lidu.

Novou kapitolu v historii sčítání obyvatelstva v habsburské monar-

chii zahájilo sčítání provedené v roce 1754. Poprvé se konalo sou-

časně a jednotně na celém území soustátí. Rozsah informací i kvalita

dat se začala významně zvyšovat od roku 1869, kdy se uskutečnilo

první moderní sčítání lidu na našem území. Jediné sčítání, které se

v novodobé historii Československa nekonalo, bylo v roce 1940

kvůli  2. světové válce.

telé to ví. Jedná se například o podklady pro některé žádosti z EU, jako je
vzdělanostní struktura obyvatel daného regionu, a to jak mění svou kvali-
fikaci. Jenom ze sčítání lidu se zjistí, jak kvalifikovaná je pracovní síla
v oblasti, kde chce investor stavět závod. Nebo firmy naopak zjišťují, jestli
budou mít pro své výrobky v daném regionu odbyt. Pro hobby markety je
například zajímavý údaj, jestli v jejich okolí stojí novostavby nebo domy,
které potřebují rekonstrukci.

Pro občana je ale důležité, že sčítání jde do těch nejmenších správních
celků a ke konkrétním lidem, právě za obce a jejich části se údaje často
nedají jinak zjistit. Existují sice centrální evidence s různými typy údajů, ty
je spolu ale podle zákona nesmí sdílet.

OK: My se ale ptáme na úplně jiné věci, než které znají registry. V ČR
se vše eviduje pod trvalým bydlištěm. To může být
i případ Čelákovic, mnoho jejich stálých obyvatel by
mohlo mít trvalý pobyt hlášen v Praze. Je to jev typic-
ký pro obce v okolí velkých měst. Takové Brno má
velmi málo trvale přihlášených obyvatel, i když je
poměrně zalidněné. Trvalé bydliště v dnešní době
naprosto ztrácí svůj smysl, lidé bydlí jinde a nepře-
hlašují se. Řada zemí EU nic takového, jako je trvalé
bydliště vůbec nezná, naopak čerpá informace
z toho, kde lidé skutečně žijí.

Jak zajistíte, aby se sečetlo 100 % obyvatel České republiky?

OK: Děláme pro to maximum, naším úkolem je získat co nejpřesnější
data z celé země. Na jedné straně jsou domácnosti, na straně druhé hote-
ly, nemocnice, nebo pečovatelské domy. Novinkou letošního sčítání je, že
sčítací komisaře poskytne Česká pošta. Její pracovníci jsou zvyklí praco-
vat v terénu, znají svůj obvod velmi dobře a jsou zvyklí pracovat s citlivými
osobními údaji i penězi. Půjdou postupně do všech domácností, obejdou
všechna stavení, musí speciálně zapsat i ta neobydlená a projdou 
rekreační oblasti.

Sčítací komisaři hotelů, léčeben a nemocnic jsou naopak najímáni z lidí,
kteří pracují uvnitř daného zařízení. Například za staršími lidmi do pečova-
telského domu nemůžeme poslat úředníka, je potřeba, aby tam pracoval
jako sčítací komisař člověk, kterého senioři znají, kterému důvěřují a který
jim pomůže.

Co když na domě bude chybět zvonek nebo se komisař nedostane

dovnitř?

OK: Komisař nepřijde z ničeho nic, nejdřív vám do schránky vhodí lís-
tek se jménem, kontaktem a termínem, kdy se u vás zastaví. Pokud vás
ani podruhé nezastihne, vhodí druhý lísteček s novým termínem a také čís-
lem na call centrum, na kterém bude možné navržený termín změnit.
A pokud vás komisař nezastihne ani potřetí, nechá vám 
ve schránce další lísteček s tím, že si formuláře můžete vyzvednout na tzv.
Sběrném místě. To bude v praxi jedna z větších pošt ve vašem regionu.
Česká pošta doručuje denně zásilky deseti milionům lidí, takže obejít
celou republiku ve třech týdnech pro ně nebude problém.

ČSÚ vybral Českou poštu ve výběrovém řízení. Zajistí komisaře, zajistí
call centrum, vytiskne formuláře, bezpečně je převeze ke zpracování, a to
vše po celé republice.

Demografie

Sčítání lidu se kvapem blíží, zanedlouho nám na dveře

zaklepe náš osobní sčítací komisař a předá dotazník k vypl-

nění. Proč je právě probíhající evropské sčítání unikátní,

jaký bude mít praktický užitek a s čím zápasí sčítací komi-

saři na Sibiři, o tom všem jsme si povídali s Janou Slav-

níkovou, regionální zmocněnkyní Českého statistického

úřadu pro Středočeský kraj, a Ondřejem Kubalou, s tisko-

vým mluvčím Sčítání lidu, domů a bytů 2011.

Sčítací komisař v roli pátracího psa

Kolik lidí podle vašeho odhadu vyplní sčítací formulář na internetu?

Ondřej Kubala: Nechali jsme si udělat výzkum
agentury STEN/MARK, ze kterého vyplývá, že asi
30 % obyvatel ČR chce vyplnit formuláře na interne-
tu. Internet bude pro všechny jednoznačně nejrych-
lejší, nejpohodlnější a nejjednodušší.

Jana Slavníková: Ve Středočeském kraji používá
internet zhruba polovina domácností, takže to číslo
by u nás mohlo být ještě větší.

Jaký přínos má sčítání pro občany České

republiky?

OK: Nejde jen o sběr jedinečných dat, která se sledují pravidelně jed-
nou za deset let od roku 1869, ale také o získání relevantních podkladů pro
přípravu krizových a evakuačních plánů, o určení počtu a umístění hasič-
ské techniky nebo o základ pro určení podílu na výnosu daní pro obce.
Navíc se sčítání lidu koná poprvé v historii ve všech zemích EU najednou.
EU dokonce stanovila povinné otázky a jednotný formulář, tak aby data
byla jednoduše srovnatelná. Země, která by dodala špatná data, by mohla
přijít o miliony eur, protože unie bude rozdělovat peníze členským zemím
právě podle výsledků tohoto sčítání. EU navíc uvažuje, že by na základě
výsledků sčítání změnila počty křesel v Evropském parlamentu.

Ale zpět k nám bližším problémům. Starostové a obce poprvé získají
skutečný přehled o tom, kolik lidí žije na jejich území. Dotazník totiž zjišťu-
je nejen místo trvalého, ale i faktického pobytu.

Nebo se ptáme na dojížďku, odkud kam a jak dlouho lidé cestují do
práce. Na tato data čeká hlavně ROPID, aby mohl upravit trasy vlaků,
autobusů i tramvají tak, aby skutečně odpovídaly potřebám cestujících.

JS: Můžu uvést jeden konkrétní příklad, který se týká Čelákovic. V roce
2007 žádalo vaše město o statistiky ČSÚ. Měli jste problém s přeplněnými
mateřskými školkami a vznikl spor, jestli školku nebo školu rekonstruovat
a zda ji financovat z městského rozpočtu. Město si nechalo vypracovat
sociodemografickou studii, ze které vyplynulo, že potřeba škol a školek ve
městě nadále poroste. Tady je praktický dopad toho, jak data ze sčítání
pomáhají.

Poslední sčítání proběhlo před deseti lety. Není desetiletá perioda

aktualizace dat příliš dlouhá?

JS: Je dlouhá, ale řada údajů se sleduje alespoň za kraje nebo okresy
pravidelně a právě jednou za deset let se srovnávají. Existuje několik
údajů, které se dají za obce zjistit jen jednou za deset let, ale jejich uživa-

Podrobné informace o SLDB 2011

Web: www.scitani.cz
E-mail: info@scitani.cz
Bezplatná informační linka: 800 879 702
(v provozu každý den od 8.00 do 22.00 hod. od 26. 2. do 20. 4. 2011)
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zeptat vybraného vzorku lidí, aby ověřili, zda
jsou údaje z registrů správné. Zároveň je ale
ověřeno, že námi použitá metoda, kdy vyrazí
komisaři do terénu, poskytuje dlouhodobě nej-
přesnější údaje.

Kdy občané zaznamenají pozitivní důsled-

ky sčítání lidí, např. právě z pohledu dopravy?

JS: Předběžné výsledky budou na podzim
tohoto roku. Ovšem zpracování dojížďkových
proudů je nejnáročnější část celé statistiky a při-
pravuje se až jako poslední. Většina výstupů by
měla být v závěru příštího roku.

Jak je ošetřeno, aby se do domácností

nedostal podvodník?

OK: Všichni komisaři budou mít své průkazy
a budou je muset bez vyzvání předkládat spolu
s občanských průkazem nebo jiným dokladem
totožnosti. Číslo komisaře bude už dopředu
uvedeno na prvním kontaktním lístku, který vám
vhodí do schránky. Kontakty a čísla komisařů
pro danou obec budou zveřejněna na www.sci-
tani.cz a na úřední desce každé obce. Dalším
poznávacím znamením komisaře je velká
modrá brašna se žlutým logem České pošty.
A pokud si stále nebudete jisti, je zřízena bez-
platná linka call centra, na kterou před komisa-
řem zavoláte a ověříte, zda máte před sebou
pravého komisaře nebo ne. Číslo je 888 87 97 02.

Na celý okres Praha-východ bude 127 komi-
sařů České pošty, což je hned po Kladnu druhé
nejvyšší číslo ve Středočeském kraji.

trvale hlášených obyvatel. Letos poprvé se však bude zjišťovat i tzv. fak-
tické bydliště, protože v trvalém bydlišti se zdržuje stále méně obyvatel
a adresy už vůbec neodpovídají tomu, kde lidé skutečně žijí. Faktické byd-
liště je důležité pro vedení obcí a měst, protože se poprvé zjistí, kolik lidí
skutečně v daném místě bydlí, bez ohledu na to, zda jsou tam hlášeni.

Data ze sčítání lidu pomáhají i hasičům či záchranářům, kteří vědí, kolik
je v domě bytů, z čeho jsou nosné zdi či zda je v domě zaveden plyn. Infor-
mace jsou nutné i pro zpracování krizových a evakuačních plánů či při
ochraně před povodněmi. Plánuje se podle nich i nákup očkovacích vak-
cín pro děti v České republice.

Účast obyvatel na SLDB 2011 je dána zákonem č. 296/2009 Sb.,
o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 a týká se všech osob, které se
v rozhodný okamžik nacházejí na území České republiky nebo mají na
území České republiky trvalý nebo povolený přechodný pobyt.

Věřím, že v Čelákovicích všichni splní svou zákonnou povinnost a sčíta-
cí tiskopisy řádně odevzdají ke zpracování Českému statistickému úřadu.
Náklady na sčítání lidu jsou v České republice přibližně 250 Kč na osobu,
což je částka obvyklá v Evropské unii. Kdo by chtěl sčítání bojkotovat,
může dostat pokutu až 10 tisíc Kč.

-ps-

Základní termíny k průběhu SLDB 2011

od 26. 2. Leták se základními informacemi o sčítání a lístek se jménem
sčítacího komisaře, číslo jeho průkazu a termín, kdy přijde.

7. – 25. 3. Roznos formulářů; čas návštěvy budou volit komisaři v pra-
covní dny v podvečer a o víkendu.

25. – 26. 3. „Rozhodný okamžik“ sčítání; informace do formulářů se vypl-
ní podle toho, co platí v tuto chvíli.

od 26. 3. Odevzdávání vyplněných formulářů – přes internet, zdarma
odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště.

14. 4. Poslední termín pro odevzdání formulářů.

Vývoj počtu obyvatel a domů v Čelákovicích v letech 1869 – 2001
Zdroj: Český statistický úřad

Existuje odhad počtu obyvatel, které se

vám nepodaří sečíst?

OK: V roce 2001 se nesečetlo cca 140 tisíc
lidí, tedy méně než jeden a půl procenta obyva-
tel ČR. To je v porovnání s ostatními zeměmi
velmi dobrý výsledek, zvlášť když si uvědomíte,
že velká část těchto lidí žije dlouhodobě
v zahraničí a v ČR se nevyskytuje. Letos ovšem
ty, které nezastihneme, doplníme z registrů
ministerstva vnitra.

A co bezdomovci?

OK: Poprvé v historii se pokusíme získat také
informace o lidech bez domova, pomůže nám
v tom sdružení azylových domů. V azylových
domech i v dalších zařízeních najmeme inter-
ního pracovníka, který bude pracovat jako sčíta-
cí komisař. Pokusíme se tak poprvé v historii
získat aspoň základní informace o lidech bez
domova. Dnes vlastně ani nikdo neví, kolik je
mezi lidmi bez střechy nad hlavou mužů a kolik
žen a nemáme ani informace o tom, jaká je
třeba úroveň jejich vzdělání.

Kolik sčítání stálo?

OK: Celková částka je 2,5 miliardy korun,
tedy zhruba 250 Kč na osobu.Tato částka odpo-
vídá evropskému průměru 10 euro na osobu.
Například Finsko má velmi dobrý systém regist-
rů, který buduje téměř sedmdesát let a investo-
valo do něj obrovské množství peněz. Sčítání ho
potom stojí nepoměrně méně peněz. Ale i oni
mají své komisaře, kteří se do terénu půjdou

První moderní sčítání lidu proběhlo v dobách Rakouska-Uherska, konk-
rétně již v roce 1869. Před deseti lety přinesl únorový Zpravodaj na titulní
straně informaci o Sčítání lidu, domů a bytů, které v roce 2001 proběhlo
na konci února. V novodobé historii České republiky proběhne sčítání lidu
v letošním roce podruhé. Rok 2011 je vrcholným rokem vlny populačních
a domovních sčítání ve světě. Sčítání letos proběhne v 73 zemích a oblas-
tech. V rámci Světového programu sčítání 2010 se během období 2005 až
2014 takto sečte 98 % světové populace.

Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) probíhající v České republice v roce
2011 přispěje k aktualizaci základních demografických charakteristik
a zhodnotí populační vývoj naší společnosti, pro naše město budou důleži-
té i informace týkající se dojížďky do zaměstnání a škol. Není bez zajíma-
vosti, že například záchytná parkoviště P+R byla vytipována na okrajích
Prahy díky datům ze sčítání lidu při vyhodnocení intenzity dojíždění obyva-
tel ze Středočeského kraje do Prahy. Stejně tak bude zmapována struktura
bytového a domovního fondu. Znát budeme podrobná data nejen za Čes-
kou republiku, ale i za menší územní celky včetně měst a obcí a jejich částí.

Informace ze sčítání lidu slouží například samosprávným orgánům při
dalším rozhodování o výstavbě či rozšiřování nových mateřských a základ-
ních škol nebo domovů pro seniory. Ministerstvo financí podle dat ze
sčítání přerozděluje podíly výnosu z daní jednotlivým obcím podle počtu

Jak proběhne zpracování údajů a proč se

originály formulářů musí skartovat v dlouhé

lhůtě tří let?

JS: Navrácené dotazníky se kontrolují,
proběhne odborné skenování dokumentů, které
provádí specializovaná firma. Zkontrolujeme, zda
od někoho nemáme dotazník dvakrát a poté
všechny identifikační údaje z databází odřízneme
a údaje anonymizujeme. Dokumenty skartujeme
co nejdříve, i když zákon stanoví lhůtu až tří let.

Probíhá sčítání po celém světě?

OK: Ano, podle doporučení OSN se sčítají
vpodstatě všechny země, ale například v Indii či
Číně trvá sběr dat i několik měsíců, protože jde
o obrovská území s velmi špatně přístupným teré-
nem. Zaznamenali jsme i zprávu jaké potíže měli
sčítací komisaři v Rusku na Sibiři s vlky a dalšími
šelmami. Všechny země světa nemají stejnou
metodiku, ale cca 80 % zemí se sčítá stejným
způsobem jako my – tedy že komisaři vyrazí s for-
muláři do terénu. Metodiky zpracování výsledků
i otázky jsou ale často různé, proto je toto sčítání,
které proběhne v jednom roce v celé EU  a ještě
k tomu se stejným základem otázek ve všech
členských zemích, tak výjimečné.

-pek-

Sčítání lidu, domů a bytů v Čelákovicích
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PPřřiivvííttáánnii  ddoo  žžiivvoottaa  bbyyllii  ttiittoo  nnoovvíí

oobbččáánnccii  mměěssttaa  ČČeelláákkoovviicc::

vv  ssoobboottuu  2299..  lleeddnnaa  22001111

Martin Tůma, Alžběta Nováková, Barbora Šiffnerová, 

Silvie Kleinová, Linda Opletalová,

Radim Škarda, Kateřina Nedělová, Kateřina a Tomáš Petrovi,

Šimon Říha,

Mikuláš Paulus, Lukáš Galbavý, Stanislav Huser,

Lucie Žižková, Terezie Brodová a Jonáš Sedlák.  

Foto: JJoosseeff  KKyynnccll    

KAM VE VOLNÉM ČASE?
Nevíte, jak naložit s volným časem? Chcete se jen uvolnit, zrelaxovat,

pobavit nebo naopak se aktivně vyžít či se vzdělávat? V našem městě,
nejen díky velmi dobré občanské vybavenosti, ale především díky desít-
kám zájmových organizací, sdružení, spolků a sportovních subjektů,
najdete celou řadu možností, a to ať Vám je rok, či let „více“.

Městská zařízení svou činností a zázemím jsou nejvíce v povědomí
občanů. Kulturní dům s řadou kluboven, v jehož nabídce najdete progra-
my pro všechny věkové kategorie. Díky velkému sálu je zde možné
pořádat např. plesy a taneční kurzy. Městské muzeum se stálou příro-
dovědnou a košíkářskou expozicí. V jeho slavnostní Síni Jana Zacha a na
nádvoří se konají nejen kulturní a společenské akce, ale i svatební obřady.
Ve výstavní síni pak řada tematických výstav. Městská knihovna, která nad
rámec své činnosti organizuje řadu soutěží, besed a výstav. Městský dům
dětí a mládeže má tak rozsáhlou činnost (přes 4 desítky kroužků a kurzů),
že působí i mimo „základnu“ v Havlíčkově ulici, a to v klubovnách v Kul-
turním domě, v budově TS v ulici Lipové – klub Čajovna, v bazénu
a o prázdninách v táborové základně v Miličíně. Na velké oplocené zahra-
dě u MDDM se konají dětské slavnosti a je zde instalováno dětské hřiště
pro nejmenší. Základní umělecká škola Jana Zacha, která ve svém sále
pořádá žákovské koncerty a divadelní představení. Městský bazén, kde je
i menší tělocvična. Sauna. Městská sportoviště a tělocvičny u základních škol.

Podrobné informace a odkazy na jednotlivé subjekty najdete například
na webových stránkách města www.celakovice.cz v levém menu, a to
v sekcích kultura (KD, MěM, MěK), školství (MŠ, ZŠ, učiliště, střední
a vyšší školy, MDDM), sport (sportovní subjekty, bazén, sauna), církve
a užitečné (sekce sdružení a zájmové organizace).

Ve městě však je i řada soukromých/komerčních zařízení a aktivit, která
dále nabídku obohacují. -dv-

Foto: archiv MDDM a Marek Beneš
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Městský úřad jako Tajemný hrad v Karpatech aneb jak známe úředníky a jejich

práci? Občas jdeme na pokladnu zaplatit složenku za odpad nebo na matriku

nechat si ověřit podpis. Co ale úředníci celý den dělají, za co mají zodpovědnost

a na koho konkrétně se můžeme obracet, to ví jen málo z nás. Požádali jsme proto

jednotlivé odbory o spolupráci a jako výsledek přinášíme novou rubriku „Před-

stavení odborů“. Protože se kvapem blíží sčítání lidu, dostal se nám jako první do

hledáčku odbor pro občanské záležitosti (OOZ).

OOZ nebo pro většinu občanů prostě jen matrika je jedním z nejnavštěvovanějších
odborů Městského úřadu vůbec. Sídlí v nové budově radnice nad pobočkou České
pošty, a to hned ve třech kancelářích. Matriční knihy a objemná kartotéka všech obyva-
tel Čelákovic totiž svůj prostor potřebují. OOZ se skládá z oddělení matriky, oddělení 
evidence obyvatel a Czech Pointu. Tři úřednice, které na odboru pracují, znají agendu
všech oddělení a vzájemně se mohou zastupovat. Odbor vede Helena Haramulová,
která na matrice pracuje již dvacet let. O oddělení se dělí s Radkou Körnerovou, 
evidenci obyvatel a Czech Point má na starost Eva Tanglová.

Představení odborů

Oddělení matriky – Helena Haramulová,

Radka Körnerová

Základním kamenem tohoto oddělení jsou
matriční knihy, které úřednice musí vést. První
z nich převzal Městský úřad v roce 1949 od
církví, takže nejstarší zápis se v Čelákovicích
eviduje z roku 1890. Město uchovává nejen své
knihy, ale také knihy Mochova, Nehvizd, Vyše-
hořovic, Zelenče a Lázní Toušeň. „Musí se skla-
dovat v trezoru, a to sto let od data posledního
zápisu, pak je předáme oblastnímu archivu
v Praze. To se ale za mého působení ještě
nestalo,“ usmívá se Helena Haramulová.

Matrika provází občana od jeho narození až
po smrt. Do matriční knihy se každý z nás zapi-
suje minimálně dvakrát: když se narodí a když
zemře. „Co se dost často plete, je fakt, že mat-
riční kniha je výhradně knihou událostí v dané
obci a okolí. Matrika tedy primárně sleduje
události, nikoliv občany Čelákovic a jejich osob-
ní údaje. Když se například narodíte v Olomou-
ci a ztratíte svůj rodný list, může Vám ho znovu
vystavit jedině matrika v Olomouci, kde se tato
událost stala a je zapsaná,“ doplňuje vedoucí
odboru. Z toho také vyplývá, že zápisy narození
matrika v Čelákovicích příliš často nedělá.
„Ještě před třemi, čtyřmi lety jsme to nedělali
vůbec,“ upřesňuje Helena Haramulová, „Pak ale
trend domácích porodů došel i k nám a od té
doby zapisujeme a vyřizujeme rodná čísla jed-
nomu až dvěma novým občánkům ročně.“

Kromě vedení matričních knih zajišťuje matri-
ka svatební obřady, vítání občánků, změnu
jména a příjmení, uznání otcovství, vyřizuje

občanské průkazy, zanáší změny nebo doplňu-
je údaje do cestovních pasů a také nabírá
žádosti na vydání osvědčení o státním občan-
ství (první OP nebo cestovní pas u dítěte). Další
služba, kterou občanům matrika poskytuje, je
ověřování listin a podpisů. „Občas se to lidem
plete, proto je dobré zopakovat, že při ověřování
listin nemusí být přítomna osoba, které se doku-
ment týká. Zato k nám dotyčný musí přijít
osobně, když si chce nechat ověřit svůj vlastní
podpis. To v jeho nepřítomnosti udělat nemůže-
me. Pokud se občané ze zdravotních důvodů
nemohou dostavit na naše oddělení, docházíme
po dohodě za občany domů.“ V loňském roce

ověřila místní matrika úctyhodných 5 300 listin
a 5 500 podpisů, což představuje 30 ověřova-
cích zápisů denně, svátky a víkendy nevyjímaje.

Další důležitou činností, kterou OOZ zajišťuje,
jsou podklady pro volby a referenda. „Vůbec si
nedokážu představit, že bychom to měli zvládat
bez počítačů. Z vyprávění bývalé kolegyně vím,
že na vytvoření volebních seznamů se dříve
podílel celý úřad. Každý úředník dostal svou
část kartotéky, psací stroj a v jedné velké míst-
nosti všichni psali a psali několik dnů,“ říká
Helena Haramulová.

Matriční záležitosti kromě vedoucí odboru vyři-
zuje i Radka Körnerová. „Máme to rozdělené,
paní Haramulová zajišťuje sňatky a narození, já
zase vítání občánků a úmrtí. Ale střídáme se,
abychom se mohly v případě potřeby zastupovat.
U slavnostních akcí a svatebních obřadů cítíme
vždy velmi velkou zodpovědnost, aby vše
proběhlo nejen správně, ale i hladce a novoman-
želům zůstaly krásné vzpomínky, a nikoliv rozla-
dění nad organizačními nedostatky,“ říká Radka
Körnerová. Matrika také na přání manželů připra-
vuje zlaté i diamantové svatby.

Zleva: Eva Tanglová, Helena Haramulová 
a Radka Körnerová, usměvavé správkyně 
matričních knih a kartotéky obyvatel Čelákovic.

Odbor pro občanské záležitosti,
Nová Radnice, 1. patro

Helena Haramulová, vedoucí, dveře č. 4,
tel.: 326 929 147,
e-mail: helena.haramulova@celakovice.cz 
– matrika, sňatky, uznání otcovství, občanské
průkazy, změna jména a příjmení

Eva Tanglová, dveře č. 5,
tel.: 326 929 151,
e-mail: eva.tanglova@celakovice.cz 
– evidence obyvatel, Czech Point

Radka Körnerová, dveře č. 6,
tel.: 326 929 148, 
e-mail: radka.kornerova@celakovice.cz 
– ověřování listin a podpisů, matrika a vítání
občánků

Czech Point poskytuje
výpis z obchodního a živnostenského rejstříku
výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
výpis z insolvenčního rejstříku
výpis z rejstříku trestů
výpis z bodového hodnocení řidiče
výpis z katastru nemovitostí
výpis z registru účastníků provozu modulu
autogramů ISOH
autorizované konverze dokumentů
datové schránky

Oddělení evidence obyvatel a Czech

Point – Eva Tanglová

Přesto, že má toto oddělení na první pohled
podobnou náplň jako matrika, zabývá se odliš-
nou činností, eviduje trvalý pobyt občanů města.
„V Čelákovicích přihlašujeme k trvalému pobytu
nebo trvalé pobyty rušíme. Vedle toho vedeme
všechny změny týkající se občanů města
včetně jednotlivých částí obce,“ vypočítává Eva
Tanglová. Veškeré změny se zapisují do karto-
téky, počítače a do centrálního Informačního
systému evidence obyvatel (IS-EO).

Co se týče technického pokroku, počítačů
a on-line systémů, ty podle vedoucí odboru
práci jednoznačně ulehčily. „Jakékoliv změny
můžeme zadávat do celorepublikového systé-
mu a kompetentní pracovníci na úřadech je pak
okamžitě vidí. Na druhou stranu musíme podle
zákona veškeré změny přepisovat ručně do kar-
totéky a také je zadat do našeho počítače,“
dodává vedoucí odboru.

Z plánovaného sčítání lidu by měl mimo jiné
vyplynout i problém trvalých a faktických pobytů,
které se u občanů dost často neshodují. Napří-
klad v rámci EU trvalý pobyt neexistuje, všechny
země znají jen fyzické pobyty. Právě sčítání
ukáže, nakolik kolonka trvalý pobyt vypovídá
o skutečném pobytu obyvatel České republiky.

Poslední částí agendy, kterou má OOZ na
starost, je Czech Point. Službu, kterou mohou
občané využít i na pobočkách České pošty,
zřídilo v roce 2008 Ministerstvo vnitra. Od té
doby značně zjednodušila vyřizování mnoha
dokumentů, které vystavují vzdálené úřady
a instituce. Co všechno služba Czech Point
poskytuje, je uvedeno v rámečku. -pek-



10 dopisy 3/2011 

7. březen: T. G. Masaryk – 161 let
Patří to v naší zemi k tradici (byť obnovené) připomínat si den narození prvního československé-

ho prezidenta. Letos tento den připadá na pondělí, a tak lze očekávat že předchozího dne – v nedě-
li – se na hřbitově v Lánech uskuteční vzpomínkové shromáždění, z Prahy Masarykova nádraží poje-
de zvláštní vlak tažený parní lokomotivou, ve kterém bude zařazen i „Masarykův salonní vagón“, ve
kterém přijede někdo z politiků.

Připomeňme si ale některé skutečnosti z života prvního československého prezidenta. Pocházel
z chudé rodiny a vypracoval se na profesora filozofie české univerzity v Praze. Jeho manželka byla
Američanka, která se stala Češkou – v tom nejlepším slova smyslu. Masaryk českou otázku pokládal
za otázku náboženskou, a ačkoliv byl pokřtěný katolík, přiklonil se k protestantismu, přesněji řečeno
k české reformaci. Hledání a hájení pravdy bylo pro něho prioritou. Dokázal se za ni bít i v okamži-
cích, kdy stál proti většině české společnosti. Bylo to zejména ve věci pravosti Rukopisů nebo v otáz-
ce pověry o rituální vraždě. Stal se poslancem Říšské rady a ve svých 64 letech po vypuknutí 
1. světové války odchází do emigrace, aby bojoval proti Rakousku-Uhersku. Činí tak především proto,
že poznává, že politika monarchie se dostává do područí císařského Německa. Se svými spolupra-
covníky dokázal to, co se zdálo být nemožné. Vznik samostatného státu, za který ještě před jeho
vznikem bojovalo více než 100 tis. vojáků-legionářů. Stal se uznávanou autoritou i na politické
domácí scéně a o jeho zvolení prezidentem nebylo pochyb.

Pokud někdo kritizuje tzv. tatíčkovskou legendu, měl by si uvědomit, že národy mají vždy ve zvyku
tak trochu dělat ze svých oblíbených představitelů bohy. V uplynulých desetiletích bylo možno v naší
zemi zaznamenat několik takových případů, ale dlouho to nevydrželo. Náš obdiv a úcta k Masary-
kovi je i dnes odvozena od toho, jaký život první prezident našeho státu vedl a že služba státu byla
pro něho prioritou. Ing. Josef Šalda

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

Vážení,
naše lékárna se stala 6. 1. 2011 sběrným místem starých autolékárniček, které i díky Vám mohou

nadále pomáhat. Pokud jste svou starou autolékárničku nahradili novým modelem, můžete starou
odevzdat v naší lékárně, zajistíme její předání nadaci ADRA. Ta lékárničky sbírá, třídí a v průběhu
února a března dopraví do Keni. Další podrobnosti o projektu naleznete 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 neotevřený obvazo-
vý materiál (obinadla, obvazy, gázové čtverce, náplasti a trojcípé šátky). Tento materiál vybíráme
v neporušených obalech a ne starší než vyrobený r. 2005.

Zbývající obsah bohužel nedokážeme uplatnit (léky, desinfekce, nůžky, obaly, roušky, 
zaškrcovadla), proto je prosím zlikvidujte vhodným způsobem.

Celková úspora za nákup a převoz materiálu pro projekt v Itibo je odhadem neuvěřitelných 
400 000 Kč. Sbírat lékárničky má smysl. Aleš Bárta, projektový manager ADRA v Keni, říká: „Zdra-
votnický materiál, který obdržíme, bude sloužit pro naši práci při ošetřování zraněných a nemocných.
Jen pro představu. Převaz jednoho těžce popáleného dítěte (kterých je nejvíce), spotřebuje 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.

Cena za teplo
V posledních týdnech se na diskusním fóru města rozvinula diskuze na téma ceny za vytápění bytů

v našem městě. Jednalo se o vytápění sídlištní výstavby, která je zásobována teplem z městských
kotelen.

Je třeba si uvědomit, z čeho se skládá cena 1 GJ dodaného tepla. Z kalkulace, kterou mám k dis-
pozici, vyplývá, že náklady na palivo (zemní plyn) představují 66 % z ceny tepla. Další významnou
položkou je nájem (v zásadě odpisy a rezerva na budoucí obnovu) se 14,4 % a ostatní položky (elek-
třina, náklady obsluhy, opravy, správní a výrobní režie) se pohybují v jednotkách procent. Pochopi-
telně je v ceně tepla zakalkulován i zisk. Jeho výše je srovnatelná (nebo je i nižší) než míra zisku
v kalkulaci vodného a stočného pro naše město od dodavatele VaK Mladá Boleslav, a. s. Takto vykal-
kulovaná cena pro velké kotelny našeho města činí na rok 2010 533 Kč/GJ. To koresponduje s údaji
udávanými pro teplárny využívající k výrobě tepla zemní plyn (Brno 606 Kč/GJ, Liberec 637 Kč/GJ).
Cena tepla v kotelnách našeho města umístěných přímo v obytných domech je však vyšší – 596
Kč/GJ. Nutno zvážit že pořizovací náklady na 1 kW domovní kotelny jsou vyšší než u kotelny více než
10násobného výkonu. Rovněž tak ekonomika provozu domovní kotelny s jedním kotlem je nižší než
u kotelny velké s instalovanými 3 kotli spouštěnými do provozu podle klimatických podmínek. Je
jasné, že kotel pracující v trvalém provozu nebo s krátkými přestávkami má vyšší účinnost než kotel
s dlouhými přestávkami provozu.

Druhým faktorem, který si je třeba uvědomit, je spotřeba tepla v GJ na ten či onen byt. Ta závisí
na tzv. tepelné ztrátě objektu. Nejlépe jsou na tom zaizolované panelové domy pokud možno 
s vnitřním schodištěm. Tam jsou tepelné ztráty, a tudíž i spotřeba GJ malá. Hůře jsou na tom domy
s dvěma či třemi podlažími, nezaizolované a s členitou fasádou. A to je případ lokality V Prokopě.

Město až doposud bylo garantem vytápění v lokalitách, které převzalo od zrušeného OPBH
Praha-východ a zároveň uskutečnilo jeho ekologickou rekonstrukci. Životnost této nákladné investi-
ce města není v současné době ukončena. Jestliže někteří se domnívají, že vybudováním vlastních
kotelen ušetří, měli by tuto změnu financovat zcela ze svých finančních prostředků. Měli by si také
uvědomit, že výše zmíněným „rozvrtáváním“ topného systému v lokalitě zhoršují podmínky pro ostat-
ní odběratele tepla. Ono totiž chtít něco lepšího (domnívám se, že zdánlivě) z peněz města na úkor
ostatních občanů je slušně řečeno nemravné. Ing. Josef Šalda

Dokumentace voleb v českých
zemích ve dvacátém století

Národní muzeum a Městské muzeum v Če-

lákovicích se obrací k široké veřejnosti se

žádostí o pomoc při sběru dokumentů, foto-

grafií a předmětů vztahujících se k tématu

parlamentních VOLEB v českých zemích ve

dvacátém století (let 1918-1992).

Zaslané artefakty obohatí poznatky o tomto
fenoménu a budou rovněž využité na výstavě
Národního muzea s názvem „VOLBY“, jež se
bude konat v Národním památníku na Vítkově
ve druhé polovině roku 2011.

Posléze budou uloženy v depozitářích míst-
ního muzea a budou přístupné pro badatele
i pro využití na dalších výstavách. Tj. sbírka
nemá časově omezenou platnost, předměty
a věci je možné darovat kdykoliv.
Jedná se především o:

• volební předměty - např. volební urny, slav-
nostní výzdobu volebních síní, odznaky a další
předměty spojené s konáním voleb i s předvo-
lební kampaní

• písemné dokumenty spojené s konáním voleb -
volební letáky, velkoformátové volební plakáty,
volební brožury, volební lístky, „lidovou tvořivost“,
karikatury, „ilegální“ tisky, texty básní a písní apod.

• další výtvory lidské tvořivosti spojené
s fenoménem voleb

• dobové fotografie všech aktivit spojených s ko-
náním voleb - fotografie volebních dnů, předvo-
lebních kampaní, volebních místností, voličů atd.

• nápisy na veřejných místech - veršované či
jinak standardizované

• nepublikované vzpomínky, paměti, autobiogra-
fické poznámky, nahrané či nafilmované
(audio/video) záznamy a vzpomínky

KONTAKT:

Národní muzeum,

oddělení novodobých českých dějin
Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1,
tel.: 222 781 676
Tomáš Bursík, e-mail: tomas_bursik@nm.cz,
Ivan Malý, e-mail: ivan_maly@nm.cz
Městské muzeum v Čelákovicích

Na Hrádku 464, Čelákovice
tel.: 326 991 556, tel./fax: 326 991 192
e-mail: cmm@volny.cz

Společenská kronika

Dne 21. 3. 2011 oslaví
své 80. narozeniny paní
Božena ŠNAJDROVÁ.

Hodně zdraví a elánu do
dalších let přejí

synové Jaroslav

a Pavel s rodinami

Dne 3. března 2011 by
se dožil 95 let pan Jindřich

ČERVENKA. Zemřel před
18 lety. Kdo jste ho znali 
a měli rádi, vzpomeňte 
s námi.

Rodina Červenkova

Dne 13. března 2011
uplyne šest let od úmrtí
paní Zdeny MAŠKOVÉ.

Vzpomíná 
manžel s rodinou



informace 133/2011

MĚSTSKÝ BAZÉN
Sady 17. listopadu 1753, Čelákovice

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

Provozní doba:
po 17.00 – 21.30
út 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
st 6.15 – 7.45 17.00 – 18.30
(18.30 – 19.30 ZP Metal-Aliance, 19.45 – 20.45 Aqua-aerobic)

čt 18.00 – 21.30
pá 6.15 – 7.45 17.15 – 21.30
so 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)

Rodinné centrum Routa, o. s.,

v partnerství s MC Čelákovice, o. s., pořádá

PLAVÁNÍ KOJENCŮ,

BATOLAT

A PŘEDŠKOLÁČKŮ
Jarní kurz začíná 31. 3. 2011

Od února přijímáme přihlášky.
Zarezervujte si místo pro svého plaváčka včas.
Váš plavecký klub Tučňáčci
Více informací získáte u Dominiky Fijalové
na tel.: 721 355 798,
e-mailu: mctucnak-plavani@seznam.cz
nebo na www.mccelakovice.cz, www.rc-routa.cz

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

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

Farní charita Neratovice
Farní charita poskytuje v Čelákovicích

komplexní péči, a to jak zdravotní ošetřova-

telskou péči, tak i pečovatelskou službu.

Zdravotní ošetřovatelská péče je plně hra-
zena zdravotními pojišťovnami a předepisuje ji
praktický či ošetřující lékař. O klienty se starají
zdravotní sestry i školené pečovatelky, které
provádí odběry krve, převazy, oš. rehabilitace
po aplikace injekcí, péče o stomie, dreny, žalu-
deční sondy aj. Klientům je možné zapůjčit
i kompenzační pomůcky (chodítko, WC křeslo,
inv. vozík atd.) Více informací Vám podá vrchní
sestra Dana Hrubá, 736 633 675.

Pečovatelskou službu (PS), jako např. úklid
domácnosti, donášku obědů, pomoc s os. hygie-
nou, podání jídla, doprovody, nákupy, si klient
hradí i domlouvá sám. V současné době ji zajiš-
ťují dvě pečovatelky a sociální pracovnice Petra
Musilová, která Vám poradí a domluví s Vámi
detaily, 731 411 556

Farní charita Neratovice

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

pobočka Čelákovice:

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

SOZP Čelákovice
KLUB neslyšících a nedoslýchavých

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

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

DARUJ KREV 
Termíny odběru krve:

• v ordinaci Hany Ježkové,

Sady 17. listopadu 1007, 
Čelákovice, tel.: 326 992 290
každé poslední úterý 
v měsíci: 29. března; 26. dubna;

31. května a 28. června 2011

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

Brázdimská 1003, Brandýse nad Labem,
tel.: 326 902 781
každé první pondělí v měsíci:
7. března; 4. dubna; 2. května a 6. června 2011

PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera, se koná v neděli

20. března 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.

CO NOVÉHO VE MĚSTĚ
●●  V Čelákovicích má své kontaktní místo další
pojišťovna, a tou je Generali pojišťovna, a. s.
Od ledna 2011 ji najdete v Masarykově ulici
č. p. 227, vedle prodejny autodílů p. Fridricha.

Nabídka Generali, která patří mezi největší
pojišťovny na světě, zahrnuje všechny důležité
pojistné programy, a to včetně nejpopulárně-
jších, jako je cestovní pojištění a povinné ruče-
ní. Kromě pojištění poskytuje i bezplatné pora-
denství, firmám pak individuální přístup
a komplexní servis. Veškeré produkty Vám
ochotně nabídne paní Stanislava Stibingerová-
Herálecká, tel.: 603 216 101, e-mail.: stanisla-
va_stibingerova@generali.cz.
Otevírací doba:
po 9.00 – 11.00 12.00 – 18.00
st 9.00 – 13.00
čt 9.00 – 11.00 12.00 – 18.00

●●  Od 20. ledna tohoto roku je v pasáži Lumira,
č. p. 226 v Masarykově ulici, otevřen salon
„Kosmetika JULIE“.

Paní Julie Pertlíková Vás přivítá v příjemném
prostředí, a to od pondělí do pátku na základě
předešlého objednání – tel.: 603 572 860, 
326 991 230, e-mail: obchod@lumira.cz.

Kosmetické ošetření obličeje se základní
cenou 490 Kč, můžete rozšířit například o oše-
tření čokoládou, aromaterapii, obarvení obočí
a řas, líčení… Nebo snad o relaxační masáž
hlavy? Vyzkoušejte, je prý znamenitá!

Nebo potřebujete odstranit nějaké chloupky
ze svého těla? Rozhodně to nedělejte jako Mel
Gibson ve filmu „Po čem ženy touží“, ale svěřte
se odbornici, která s teplým voskem bude
zacházet šetrněji:-)

Kdo má zájem, může si zde také objednat
kosmetické produkty firem Avon, Oriflame, Ain-
hoa Bio (španělská přírodní kosmetika) nebo od
české značky Original Atok. -dv-

ČEZ Distribuce, a. s.

poruchová linka 840 850 860

Oznamuje přerušení dodávky elektřiny

ve dnech:

16. 3. 2011 8.00 – 11.00 hod.

v ulicích: Mochovská, Lipová, Na Požárech,
Čelakovského, a částí ulic Dvořákova, J. Zacha,
B. Němcové, J. Nerudy a Družstevní.

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

na krizové situace, náhlé události apod.

Registrujte se zasláním SMS na číslo:

605 733 680
(zpoplatněno jako běžná SMS)

Formát zprávy pro registrování:

IK CELAK REGISTRUJ

(pro odregistrování: IK CELAK ODREGISTRUJ)

POZOR! Potvrzovací zprávy nejsou zasílány!

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

SMS INFOKANÁL
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Již počtvrté probíhala soutěž výtvarných prací Řemesla Polabí, která je určena

zájemcům o tradiční řemesla a jejich soudobé výtvarné zpracování. Akci pořádá

Městský dům dětí a mládeže v Čelákovicích. Završením soutěže je výstava

Řemesla Polabí IV, která se uskuteční ve dnech 5. až 20. března 2011 ve výstavní

síni čelákovického Městského muzea. Letošní program bude obohacen o ukázky

řemesel, víkendové výtvarné dílny a přednášku o řemeslech v Polabí.

Řemesla Polabí IV

Cílem soutěže i výstavy je možnost ukázat
veřejnosti řemeslné výrobky a výtvarná díla
vzniklá v různých zájmových kurzech nebo
v návaznosti na jejich činnost. Soutěže se mohl
zúčastnit každý, kdo někdy navštěvoval některý
z kurzů pořádaných domy dětí a mládeže
a dalšími organizacemi. Jak říká Alena Zradič-
ková, ředitelka MDDM Čelákovice: „Cílem
a náplní kurzů je navázat na tradice výtvarných
řemesel. Snažíme se naučit děti i dospělé
základním technikám zpracování přírodních
a dalších materiálů. Dáváme jim možnost pravi-
delných setkávání, společné tvůrčí inspirace
a hledání vlastního výtvarného projevu. Řemes-
la Polabí prezentují výsledky práce těch, kterým
se často účast v kurzech stala stálým
koníčkem.“

Soutěž byla vypsána pro čtyři věkové katego-
rie – od předškolních dětí po dospělé a rozděle-
na do tematických okruhů nazvaných „sedmero
řemesel“ – tkaní, krajka, textil, vyřezávání,
košíkářství, drátování a šperk, užité předměty.
Výsledky budou vyhlášeny na vernisáži 5. břez-
na v 10.00 hodin v Síni Jana Zacha.

Původní myšlenka zviditelnit díla vzniklá na
kurzech čelákovického domu dětí a mládeže se
od prvního ročníku Řemesel Polabí rozrostla.
Důvodem je zájem dalších organizací
o možnost zveřejnění svých prací. V minulých
letech byl problém s nalezením vhodného místa
pro vystavení výsledků soutěže. Situaci pomoh-
lo vyřešit Městské muzeum v Čelákovicích,
které v roce 2010 poskytlo prostory pro výstavu
i doprovodný program.

Stejně jako na předchozích ročnících se
návštěvníci mohou těšit na výtvarné dílny. Konat
se budou každé víkendové odpoledne vždy od
14.00 do 16.00 hodin. Děti i dospělí si na nich
zkusí vlastníma rukama vytvořit drobnosti, které
učíme v zájmových kurzech. Některé z nich dřív
provázely běžný každodenní život našich před-
ků. Letošní novinkou dílen je účast lektorů
a řemeslníků z dalších organizací, zaměřených
na výuku nebo předvádění řemesel.

Na všední dny je připraven krátký program
o historii řemesel pro místní základní školy. Vedle
soutěžních příspěvků se na výstavě objeví i expo-
náty několika výtvarníků z Čelákovic a okolí. -red-

MDDM
Havlíčkova 691

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

http://www.mddmcelakovice.cz

VÝTVARNÉ KURZY

sobota 26. 3. 10.00 – 17.00 hod.
MDDM v Havlíčkově ul.
Knižní vazba II

výtvarný kurz pro mládež a dospělé, přihlášky
do 1 týdne před termínem kurzu, vede M. Ja-
noušková

sobota 2. 4. 14.00 – 17.00 hod.
MDDM v Havlíčkově ul.
Plstění, kramplování ovčího rouna

výtvarný kurz pro děti od 4. tř., mládež 
a dospělé, přihlášky do 1 týdne před termínem
kurzu, vede A. Oppová

KLUB DESKOVÝCH HER (KDH)

klubovna Čajovna v budově TS v Lipové ul.
sobota 5. 3. 14.00 – 17.00 hod.
sobota 2. 4. 14.00 – 17.00 hod.
s Martinou Slovákovou pro děti i rodiče a jejich
kamarády

Další akce pořádané MDDM viz kulturní

kalendář na str. 22.

VÝSTAVA
A JEJÍ DOPROVODNÝ PROGRAM

sobota 5. 3. – neděle 20. 3.

Městské muzeum
Řemesla Polabí IV

Výstava prací účastníků výtvarných kurzů Domů
dětí a dalších organizací a výtvarníků z Čeláko-
vic a okolí, přístupná denně mimo pondělí 9.00
– 12.00 a 13.30 – 17.00 hod.

Doprovodný program

Síň Jana Zacha Městského muzea

sobota 5. 3. 10.00 hod.
Vernisáž výstavy

Vyhodnocení soutěže Řemesla Polabí IV, ukáz-
ky řemesel, zahrají členové dobového flétnové-
ho kvintetu „Paduana Hispanica“ z Pardubic.

čtvrtek 17. 3. 19.00 hod.
Venkovská řemesla

přednáška etnografky Jany Hrabětové

Výtvarné víkendové dílny

sobota 5. 3. 14.00 – 16.00 hod.
Ovčí rouno – plstění, kramplování a předení

na kolovrátku

Výtvarná dílna pro příchozí návštěvníky výstavy
s Denním stacionářem Vyššího Hrádku ze St.
Boleslavi – Všech 5 pohromadě.

neděle 6. 3. 14.00 – 16.00 hod.
Drátování, šperk z různých materiálů a malo-

vání perníčků

Výtvarná dílna pro příchozí návštěvníky výstavy
s MDDM Čelákovice a hosty předvádějícími
řemesla v historickém centru firmy Botanicus 
v Ostré u Lysé n. L.

sobota 12. 3. 14.00 – 16.00 hod.
Pergamano – papírová krajka a malování

perníčků

Výtvarná dílna pro příchozí návštěvníky výstavy
s MDDM Brandýs n. L.-St. Boleslav.

neděle 13. 3. 14.00 – 16.00 hod.
Ptáček ze šustí

Výtvarná dílna pro příchozí návštěvníky výstavy
s MDDM Úvaly.

sobota 19. 3. 14.00 – 16.00 hod.
Smaltování

Výtvarná dílna pro příchozí návštěvníky výstavy
s VD Labyrint z  Čelákovic.

neděle 20. 3. 14.00 – 16.00 hod.
Tkaní a předtkalcovské techniky a tisk na

látku

Výtvarná dílna pro příchozí návštěvníky výstavy
s MDDM Čelákovice.

Vernisáž třetího ročníku. Foto: Marek Beneš
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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/

Papilio Bibliothecalis
Zástupci středočeského regionu Svazu knihov-

níků a informačních pracovníků České republiky
udělovali na svém Novoročním skipování dne
16. 2. 2011 první Knihovnické motýlky. První
motýlek v historii jako „Ocenění za soustavnou
přínosnou činnost v oboru“ byl udělen paní
Naděždě Štěrbové, která vedla naši Městskou
knihovnu 40 let a z malé obecní knihovny
postupně vybudovala moderní kulturní zařízení
dnešní podoby. Celý kolektiv byl při tom, aby
mohl popřát zároveň s ostatními kolegy partner-
ských knihoven. Když sálem Národní knihovny,
ve zdech starobylého Klementina, znělo jméno
našeho města, byl to neopakovatelný zážitek.

Čelákovice mohou být hrdé na svou knihovnu!
Za kolektiv knihovny Soňa Husáriková

V Jemenu se nekrade!
Na 24. ledna 2011 připravilo vedení Městské knihovny v Čelákovicích besedu s panem Švorcem

o jeho pobytu na asijském kontinentě, a to konkrétně v Jemenu. Jeho služebním posláním byla práce
v nemocnici ve starém městě Saná, kde působil celkem třikrát ještě v době existence Jemenské
lidově demokratické republiky. Práce chirurga mu zabrala veškerý čas, ale protože je i výborný pozo-
rovatel, podělil se spolu s námi posluchači o neobyčejné zážitky z této arbské země. Nebyl to jen
pohled lékařský, ale i cestovatelský, konzumní a společenský. Svoje vyprávění obohatil o promítané
fotografie, kterými nám přiblížil život v tak kontroverzní zemi. Za zmínku stojí například svérázné
nakupování na pouličních trzích jen pod plátěnými nebo plechovými přístřešky, dále i tradiční nošení
zvláštních, zahnutých dýk, zvaných džambia, které má za pasem téměř každý muž. Z pohledu cizin-
ců to může být kuriozita, ale pro Jemence samotné jde o vyjádření mužnosti, vlastenectví, případně
příslušnosti ke kmeni. Zajímavé bylo srovnání technického vybavení lékařskými přístroji v nemocnici
v Saná s vybavením našich zdravotnických zařízení, které kupodivu podle pana Švorce vycházelo
příznivěji právě pro nemocnici na asijské půdě. Navíc jemenská nemocnice měla zajištěn dokonalý
a rychlý servis pro případ poruchy. Na co bychom si ale my, Evropané, těžko zvykali, je nepořádek
a nedostatečné hygienické zásady. Co je ale fascinující, neobyčejně tvrdé tresty za krádeže (v Jeme-
nu se tedy nekrade!), ale i přísný postih za způsobené dopravní nehody.

Poutavé vyprávění o zemi, která má zhruba 23,5 milionu obyvatel, a o zemi, kde je voda dražší než
nafta či benzin, nám vylepšilo znalosti a přiblížilo život v této asijské lokalitě. Antonín Alexander

Foto: Gabirela Švorcová

Babské rady
Plesová sezona je v plném proudu, a tak

vám přinášíme pár babských rad, se kterými
budete neodolatelnými společníky.

Bolavá záda

Na bolavá záda zkuste horký bramborový
zábal k uvolnění ztuhlých svalů. Uvařte šest
brambor, horké je zabalte do pleny či utěrky,
přes látku rozmačkejte vidličkou nebo lžící
a vše přiložte na bolavé místo.

Když vám otékají nohy, uvařte čočku
a vodu, co potom slijete, vypijte. Odvodňovací
účinky má také čaj z odvaru z třezalky, slivoně,
kořene pampelišky či obyčejné petržele.

Káva proti zápachu z úst

Nepříjemného zápachu z úst se zbavíte
žvýkáním kávových zrnek.

Vyhlazení celulitidy

Dobrou zbraní proti celulitidě jsou směsi soli
a jílu. Pastu naneste přímo na problémové
partie v tloušťce asi 2 mm, přikryjte potravino-
vou folií a nechte v klidu působit alespoň jednu
hodinu.

Oblýskané kalhoty

Pokud jsou kalhoty vzadu oblýskané,
vyžehlete je přes mokrý hadr namočený ve
čpavkové vodě. Lesk téměř zmizí.

Obuv z hladké kůže

Obuv z hladké kůže dostane výrazný lesk,
když ji potřete vnitřní stranou banánové slup-
ky a pak vyleštíte suchým hadříkem.

Světový den modliteb – letos z Chile
Rada starších CČSH v Čelákovicích zve

křesťany všech vyznání i všechny zájemce

ke shromáždění Světového dne modliteb

(SDM 2011).

Program bohoslužby slova pro letošní rok při-
pravily ženy z Chile. Chile je pro mnohé z nás
země, o které mnoho nevíme, ale jistě si vzpome-
neme na události loňského roku, kdy jsme sledo-
vali záchranu horníků, kteří jen zázrakem přežili
důlní neštěstí „pohřbeni“ hluboko pod zemí. Ze
školy si možná pamatujeme na dříve oblíbené
hnojivo chilský ledek, starší si připomenou vojen-
ský puč v sedmdesátých letech minulého století.

Kdo by se chtěl dozvědět víc o této zemi
ohromného přírodního bohatství a krás
i o lidech, kteří zde žijí, a zhlédnout zajímavé
diapozitivy, má možnost přijít v sobotu 5. břez-

na v 16 hodin na děkanství římskokatolické

církve (v sousedství ZŠ Kostelní). Těšíme se na
vaši účast. -špol-

Výšivka od Normy Ulloa z Chile vybraná pro
SDM 2011.

Osm prvních míst je našich
Ve čtvrtek 10. února 2011 pořádala naše

ZUŠ Jana Zacha okresní kolo ve hře na klavír.
Velkou radostí byly úspěchy čelákovických
žáků, kteří obsadili první místa ve čtyřech kate-
goriích z osmi. Byli jimi:
Robert Latýn, 1. místo s postupem, kat. 0
Anna Vlčková, 1. místo, kat. 0
Veronika Kulichová, 1. místo s postupem, kat. 1
Klára Předotová, 1. místo s postupem v kat. 1
Tereza Weishauptová, 1. místo v kat. 1
Robin Böhm, 1. místo s postupem v kat. 2
Věra Vrzáková, 1. místo s postupem v kat. 2
Lenka Vrbová, 1. místo s postupem v kat. 6

-red-
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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

Gymnázium v Čelákovicích, fakultní škola
Filozofické fakulty UK, držitel prestižní evropské
jazykové ceny Label, přijímá uchazeče do dvou
studijních oborů pro školní rok 2011/2012:
Otvíráme po 1 třídě pro absolventy 5. a 9.
ročníku ZŠ.

• Nadstandardní výuka cizích jazyků: Rodilí 
mluvčí, dotace výuky z nestátních zdrojů, jsme
úspěšní v čerpání fondů EU a dalších grantů;
zahraniční vzdělávací pobyty učitelů.

• Vysoká 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.

• Péče o zdraví a kondici žáků: plavání pro nej-
mladší v rámci Tv, programy zaměřené na pre-
venci onemocnění pohybového aparátu inte-
grací fyzioterapeutických postupů.

• Široká škála 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
dojíždějícím žákům ráno i odpoledne.

• Až 95 % našich absolventů přihlášených k ter-
ciárnímu vzdělávání je přijato na vybrané
vysoké školy.

Den otevřených dveří 8. března 

od 8.00 do 18.00 hodin.

Přihlášky ke studiu do 15. 3. 2011.

Osobnosti, gymnázium, 
studenti a … věčnost

Myslím, že každého pedagoga nejvíce potěší,
zůstanou-li jím tvořené kladné hodnoty – vědo-
mosti, schopnosti, prožitky…, na věky vryté
v žákových vzpomínkách na školní léta. V rámci
projektu „Osobnosti českého společenského
a kulturního života“ nás kromě pp. kardinála Vlka,
Heinzela, Cimického a dalších, navštívil také diri-
gent, herec divadla Járy Cimrmana a … milý pán
- Pavel Vondruška. Už se nikdy nezopakuje jeho
vyprávění o významu divadel malých forem,
o kladech a záporech souvisejících s interpretač-
ním uměním vůbec - a o životě…

Jak se vyjádřili studenti na otázku: „… vzpo-
mínáte, jak tu byl pan Vondruška?“

„Vzpomínáme“.
Učitelka hudební výchovy 

a ostatní kolegové také

Úspěchy studentů na soutěžích
Učitelé naší školy pořádají okresní kola 7

vědomostních soutěží pro střední a základní
školy okresu Praha-východ. Chemickou olympi-
ádu v kategorii D vyhrál náš student 

Mikuláš Matoušek z kvarty (na snímku) a spolu
se spolužákem Josefem Kadlecem, který byl
druhý, porovnají své teoretické znalosti chemie
a praktické laboratorní dovednosti v krajském kole.

Soutěž v německém jazyce proběhla ve 3 kate-
goriích od primánů po septimány. V ostré konku-
renci soutěžících ze 4 gymnázií okresu utekla
bronzová medaile Veronice Simonové ze septimy
o pouhý bod, ale i tak byl její výkon vynikající.

Ani v dalších soutěžích se naši žáci neztratili.
Vítězové Chemické olympiády triumfovali také
v Matematické olympiádě, ovšem v opačném
pořadí: J. Kadlec první, M. Matoušek druhý. Miku-
láš dokazuje svou všestrannost tím, že byl také
úspěšným řešitelem okresního kola Dějepisné olym-
piády a že se chystá na Olympiádu v českém jazyce.

Velkou radost nám udělali naši florbalisté.
Hoši z nižšího gymnázia vyhráli podzimní okres-
ní a krajské kolo a v lednu vybojovali v Jičíně
druhé místo v kvalifikaci na republikové finále.

Návštěva předškoláků a zápis
V týdnu od 17. do 21. ledna 2011 navštívilo

naše prvňáky a druháky 160 dětí z předškolních
oddělení čelákovických mateřských škol.
Podívaly se do hodin, mohly zasednout do škol-
ních lavic a vyzkoušet si, jak se ve škole pracu-
je. Školáci předvedli alespoň nepatrnou část
toho, co se ve škole naučili, a na oplátku jim děti
z mateřských škol řekly básničku nebo zazpíva-
ly písničku.

Předškoláci hádali, zpívali  a vytleskávali pís-
ničky, v lavicích nakreslili obrázek, sami zareci-
tovali básničku, určovali geometrické tvary,
jejich počty, porovnávali, kterých je více či
méně, přiřazovali ke správné číslici. Také si
vyzkoušeli, jak se píše na tabuli – kdo uměl,
napsal svoje jméno.

Po návštěvách z mateřských škol nás čekal
zápis. Proběhl tradičně ve dvou dnech a my jsme
zapsali téměř 100 předškoláků.V příštím školním
roce tedy na naší škole bude po dlouhé době cel-
kem více než 600 žáků. Kapacita školy tím bude
téměř vyčerpána, proto ve spolupráci se zřizova-
telem žádáme o navýšení kapacity školy na 700
žáků tak, abychom i v příštích letech mohli uspo-
kojit všechny zájemce.

Vážíme si zájmu veřejnosti a snažíme se rodi-
če a děti nezklamat. Nejen kvalitní výukou
a příjemným a moderním prostředím, ale
nabízíme stále nové a nové aktivity, tradiční
akce, školy v přírodě, lyžařské kurzy, spoustu
atraktivních kroužků. Pro příští rok připravujeme
další neotřelé volnočasové aktivity v rámci škol-
ní družiny nebo formou nových kroužků. O tom
všem vás budeme na stránkách Zpravodaje
informovat.

Jsme také rádi, že nás stále častěji oslovují
sponzoři, především z řad rodičů, což je pro nás
zpětná vazba, že škola pracuje dobře a žáci
i rodiče jsou spokojení. Vedení školy

Mateřská škola
Rumunská 1477

tel.: 326 910 914, 326 910 919
e-mail: materidouska@czela.net

http://www.materidouska.czela.net

Ve čtvrtek 17. března 2011 v čase od

16.00 do 18.00 hod. zpřístupníme opět

po roce zájemcům třídy v naší Mateřské

škole „Mateřídouška“. Jste všichni vítáni
na akci „Otevřená MŠ“.

Milena Hnízdová, zástupkyně ředitelky

Masopust
V 8. třídě naší MŠ jsme se pokusili oživit

jednu z nejveselejších lidových slavností –
masopust. Proto jsme se v týdnu od 31. 1. do
4. 2. 2011 tomuto tématu intenzivně věnovali.
Začali jsme, přiměřeně věku dětí, se seznáme-
ním se s minulostí této slavnosti – povídáním
o maskách, písničkách, říkadlech a dobrůtkách
– koblihách a šiškách. Masopustní šišky si děti,
pak téměř samy, připravily a odnesly si je domů.
A ve čtvrtek 3. 2. vypukla velká veselice – Maso-
pustní karneval – tancovalo se, soutěžilo a mlsa-
lo. Bylo veselo. Už se moc těšíme na další rok.

Jitka Špaková, učitelka

Do prvních tříd našich ZŠ 
v září nastoupí 160 prvňáčků

Výsledky zápisu:

• ZŠ J. A. Komenského

Zapsáno celkem 99 dětí, z nichž 13 má odklad,
do čtyř tříd nastoupí 86 žáčků, 43 dívek a 43
chlapců.

• ZŠ Kostelní

Zapsáno celkem 85 dětí, z nichž 11 má odklad
do tří tříd nastoupí 74 žáčků, 38 dívek a 36
chlapců.

odbor školství, informací a kultury
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Mateřské centrum 
Najdete nás v zadní části Obecního domu

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

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

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

Otevírací doba: PRO VOLNĚ PŘÍCHOZÍ
pondělí 9.00 – 12.00
úterý otevřena pouze malá herna
středa 9.00 – 12.00
čtvrtek 9.00 – 12.00
pátek 9.00 – 12.00

Program (vždy od 10.00 hod.):

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

hádek, cvičeníčko)
čtvrtek malování
pátek zpíváníčko

Ve středu 16. 3. 2011 a 23. 3. 2011 

MC ZAVŘENO – seminář RC ROUTA

PRAVIDELNÝ PROGRAM:

Plavání pro děti od 6 měsíců do 7 let

Jarní kurz začíná 31. 3. 2011, informace Domi-
nika Fijalová, tel.: 721 355 798, 
e-mail: mctucnak-plavani@seznam.cz nebo na
www.mccelakovice.cz. Plavecký klub Tučňáčci.

Bezplatné hlídání dětí v MC

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

Předporodní kurzy

Úterý 17.00 – 19.00 hod., vede paní porodní 
asistentka Karolina Švechovičová, která přijímá
přihlášky a podá informace na tel.: 731 310 509.

Kurzy masáží kojenců a batolat

Pondělí dopoledne, nutno předem přihlásit,
Karolina Švechovičová, tel.: 731 310 509.

Cvičení pro ženy v tělocvičně ZŠ 

J. A. Komenského

Pondělí 20.00 – 21.00 hod., Aerobik MIX (mírně
pokročilí-pokročilí).
Středa 20.00 – 21.00 hod., Body styling
(začátečníci-mírně pokročilí).
Informace Martina Vlčková tel.: 737 647 968.

AKCE V BŘEZNU:

Čtení pohádek pro nejmenší – „Byla jednou

koťata“

Středa 9. 3. 10.00 hod., vhodné pro děti od 18
měsíců.

Návštěva u hasičů

Pondělí 14. 3. 10.00 hod., sraz před hasičskou
zbrojnicí, ulice Prokopa Holého.

Zpíváníčko pro princeznu

Pátek 18. 3. 10.00 hod., princové a princezny
vítáni.

Ťapky a ťapičky

Pondělí 21. 3. 10.30 hod., nutno předem přih-
lásit, Monika Žatečková, tel.: 728 660 493.

Divadélko pro nejmenší – „Úplně nová

pohádka“

Středa 23. 3. 10.00 hod., vhodné pro děti od 
18 měsíců.

Masáže pro maminky

Pátek 25. 3. 9.00 – 12.00 hod., nutno předem
přihlásit, M. Straková, tel.: 775 685 666, hlídání
dětí zajištěno.

Keramika pro nejmenší

Sobota 26. 3. 9.00 – 12.00 hod., ve spolupráci
s Výtvarnou dílnou Labyrint, nutno předem přih-
lásit, Monika Žatečková, tel.: 728 660 493.

Školení první pomoci

Úterý 29. 3. 17.00 – 20.00 hod., nutno předem
přihlásit, Monika Žatečková, tel.: 728 660 493.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

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

http://www.rc-routa.cz 

Rodinné centrum, o. s., nabízí

- krátkodobé hlídání dětí od 2,5 let rodičům 

středa 8.00 – 12.00 a 12.30 – 16.30 hod.
- služby infocentra – informační, vzdělávací

a poradenská činnost v oblasti slaďování
rodinného a pracovního života

- provoz odpoledního Rodinného Útočiště

Tisícerých Aktivit  - ROUTA v prostorách MC
pondělí – pátek 16.00 – 19.00 hod.

- mobilní a S.O. S. službu – zajištění převodu
dětí z MŠ, ZŠ

- zprostředkování vzájemné sousedské

výpomoci při péči o rodinu a domácnost

Za první měsíc fungování při plném provozu -
krátkodobého hlídání využili rodiče 40x, mobilní
a s.o.s. službu využili rodiče 81x.

A POZOR: Chystáme v průběhu velikonočních
prázdnin (21. – 22. 4.) celodenní provoz, bude-
me malovat zajíčky a zdobit vajíčka také
v Routě. Podrobnější informace přineseme
v následujícím Zpravodaji.

Semináře pro rodiče v měsíci březnu:

• Nástup dítěte do MŠ (zralost, adaptace atd.)
Seminář Ilony Špaňhelové 
Středa 16. 3. 9.00 – 12.00 hod. – zasedací
místnost MeÚ

• Dítě a dětský vzdor (agrese u dětí)
Seminář Ilony Špaňhelové
Středa 23. 3. 9.00 – 12.00 hod. – zasedací
místnost MeÚ

• Respektující výchova v praxi – pořádá Klub
náhradních rodin Čelákovice
Seminář Martiny Vančákové, psycholožky,
pěstounky, rodinné poradkyně
Sobota 26. 3. od 15.00 hod. – modlitebna CB

Individuální poradenství Ilony Špaňhelové
23. 3. 2011 12.30 – 16.30 hod.
Semináře i odborné poradenství je spojeno
s doprovodným hlídáním dětí od 1,5 roku v pro-
storech MC.
Nutná předchozí rezervace v Infocentru, pon-
dělí – pátek 9.00 – 12.00, 15.00 – 19.00 hod.
Veškeré služby jsou BEZPLATNÉ – projekt
Rodina a práce i pro Čelákovice je financován
z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ
a státního rozpočtu ČR.

HASIČI
Prokopa Holého 1664,

požární zbrojnice
tel.: 326 991 555

e-mail: hasici@czela.net
http://www.hasici-celakovice.cz/

KURZY

Keramika na přání

Kdy: 5. 3. od 14.00 hod.
Cena: 800 Kč

Vitráže

Kdy: 12. 3. od 10.00 hod.
Cena: od 850 Kč (podle úrovně)

Kurz pro seniory (různé výt. techniky)

Kdy: 18. 3. od 14.00 hod.
Cena: 200 Kč

…a nejhorší jsou TRPASLÍCI…

prázdninový kurz pro děti
Kdy:
I. termín: 25. – 29. 7.
II. termín: 1. – 5. 8.
Cena: 3 800 Kč

Další informace:

Mirka Šimonová, tel.: 777 992 214

www.vd.labyrint.cz

NÁBOR DO PŘÍPRAVKY MLÁDEŽE
Od března se mohou předškolní děti hlásit

do přípravky hasičské mládeže, a rozšířit tak
partu sedmi statečných (ve věku 3,5 – 6 let)
o další členy. Pod vedením Jany Krejčí se schází
v hasičské zbrojnici každou středu od 15.00
do16.00 hod. a učí se proniknout do tajů hasi-
čského sportu, topografie, uzlů, zdravovědy,
hrají zajímavé hry apod.

Vítány jsou i starší děti, a to od 6 do 11 let do
kroužku mladších a od 11 do 15 let do starších
hasičů anebo 14 – 18leté do dorostu.
Bližší informace na e-mailu:
jana.stenclova@seznam.cz
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LETNÍ POBYT
s výukou angličtiny pro všechny
generace
9. – 16. července 2011

Rekreační středisko Seba, Borovice

(u Mnichova Hradiště)
Kurz je určen dospělým a mládeži od 15 let.

Po dobu výuky je zajištěn program pro děti od
narození do 15 let, který u školních dětí bude
také obsahovat lekce angličtiny.

Intenzivní výuka angličtiny rodilými mluvčími,
pro začátečníky zajištěn překlad.

Cena kurzu:

- dospělí: 3 200 Kč
- děti 3 – 10 let: 1 800 Kč
- děti 10 – 15 let: 2 000 Kč
- děti do 3 let: zdarma

Cena pro děti je dotována. V odůvodněných
případech mohou účastníci požádat o slevu for-
mou stipendia.

V ceně je zahrnuto turistické ubytování
v chatkách (palandy) se společným sociálním
zařízením, plná penze, výuka angličtiny rodilými
mluvčími, vyučovací a studijní materiály, pro-
gram pro děti, využití sportovních ploch – hřiště
na fotbal, basketbal, volejbal/nohejbal, dětské
hřiště, venkovní bazén 37 x 18 m.

Bližší informace a přihlášky

www.cb.cz/celakovice nebo Jana Luhanová,

e-mail: luhanovi@quick.cz, tel.: 731 172 650.

Pobyt je organizován Sborem Církve bratrské
Čelákovice a Eastside Community Church
Jacksonville Florida.

Po stopách polabských strašidel
Tak se jmenuje akce pro děti, kterou pořádá

brandýské středisko vodních skautů - RETRA.
Letos to byl už šestý ročník. Naše skautské stře-
disko se pravidelně zúčastňuje. Trasa bývá vždy
přibližně stejná, ale strašidla na trase a úkoly
pro účastníky jsou každoročně jiné.

Každý účastník má list, na který na každém
stanovišti dostává za splněný úkol razítko a v cíli
mu jej potvrdí pečetí, takže se rok nemusí
žádného strašidla bát. Jarmila Lencová

Zimní přechod Brd
Je tradicí, že se na konci ledna skauti

a skautky z Prahy a jejího okolí potkávají na ces-
tách vedoucích přes brdskou vrchovinu. Ani
letos tomu nebylo jinak!

Hlavní součástí celé akce je setkání všech
účastníků a slavnostní nástup na Kytínské
louce. Kytínská louka je také místem, kde si
účastníci vyměňují upomínkové kartičky (tzv.
Brděnky) a probíhá soutěž o nejhezčí z nich.
Zvlášť ceněny jsou kartičky, které byly vyrobeny
ručně bez použití moderní techniky (tiskáren
a kopírek). Letošní přechod Brd provázelo přímo
ideální počasí - jasno a slunečno. A tak jsme si
užili příjemnou procházku zasněženou krajinou.

Jaroslav Rada

JUNÁK
Svaz skautů a skautek ČR

středisko 219.05 Čelákovice
Matěje Červenky

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

FOTBAL
UNION NA ZIMNÍM TURNAJI

Fotbalisté Unionu se připravují na jarní start
mistrovské soutěže. Trenérské duo Lokvenc –
Skuhravý nemůže pro jaro počítat s Dostálem,
který následoval trenéra Petrouše do Slavie,
dále ukončil hostování Vršek. Na zkoušku přišli
Krulich ze Záp, Dušek z Říčan, v přípravě jsou
zapojeni dorostenci Hlaváček, Poběrežský
a Souček. Zatím není vyprázdněná marodka, na
které po operaci kolena je Skuhravý, dále pro
zranění obratle Havlát a pro svalové zranění
Jelínek. Součástí přípravy je účast na zimním
turnaji pražského Meteoru, kde Union sehrál
zatím čtyři zápasy:
FK ŠTĚTÍ – SK UNION 4:4

Branky: Hakl 2, Nový, Janda.
Union si v prvním poločase vytvořil velmi

dobrý náskok, ale individuální chyby po přes-
távce umožnily soupeři vyrovnat.
SK UNION – FK BRANDÝS-St. BOLESLAV 1:3

Branky: vlastní 1
V derby byli lepším týmem hráči Brandýsa

a i přes několik našich šancí zaslouženě vyhráli.
Z naší strany nepovedené utkání.
BOHEMIANS „B“ – SK UNION 2:6

Branky: Dalekorej 3, Hakl, Veselý, Poběrežský.
Zcela jasná převaha Unionu, kdy ještě něko-

lik příležitostí zůstalo nevyužito. Střelecky se
prosadil Dalekorej.
SK UNION – METEOR VIII 3:4

Branky: Dalekorej 2, Prokeš.
I když jsme hráli i proti rozhodčímu, šlo

o vyrovnané utkání, ve kterém byl Union v první
půli jasně lepším celkem. Po přestávce a po
vystřídání se rozhodčí i štěstí přiklonilo na stra-
nu domácích.

Turnaj bude pokračovat utkáním týmů na 1. –
3. příčce skupiny A a B, a ve druhé části týmů
na 4. – 6. příčce skupiny A i B. Union má ještě
sehrát odložené utkání, které rozhodne, za kte-
rou skupinu bude celek startovat.

BŘEZNOVÉ ZÁPASY O MISTROVSKÉ BODY

Generálkou na start jarní části divize „B“ bude
utkání s NYMBURKEM v sobotu 5. 3. od 10.15
hod. Následovat budou zápasy o body:

V sobotu 12. 3. od 10.15 hod. na stadionu
U Hájku hostíme PŘEDNÍ KOPANINU. V pod-
zimní části jsme dokázali na jejím hřišti vyhrát
2:0.

V sobotu 26. 3. od 10.15 hod. hostíme SK

KLADNO „B“, se kterým jsme byli na podzim
rovněž úspěšní a radovali jsme se z výhry 2:1.

Dalším soupeřem na našem trávníku bude
v sobotu 9. 4. pražský tým VYŠEHRADU, které-
mu máme odvést porážku 1:4. Milan Šikl

Aktuální informace z klubu na

www.skunioncelakovice.cz      

FLORBAL
FBC
MUŽI

Muži Čelákovic odehráli další tři utkání, když
porazili favorita Jaroměř 10:7 a Kostelec 6:2,
pak ale podlehli Hořicím 3:5.
V tabulce se nadále drží na druhém místě.

ŽÁCI

FBC ČELÁKOVICE - FBŠ BOHEMIANS 5:8

PŘÍPRAVKA

FBC ČELÁKOVICE - FBK PODĚBRADY 3:2
Tomáš Holcman

Víkendová výprava světlušek
Dne 11. 2. 2011 se konala víkendová výprava

světlušek – Slunečnic – na skautský srub
v Jičíně. Srub se nacházel na okraji lesa pod
kopcem, na kterém stojí polorozpadlá rozhledna
Milohlídka.

Po celý víkend bylo krásné počasí, které jsme
využili k venkovním hrám, ke kterým patřila
i lanová dráha. Jako u každé správné výpravy
nechyběla i trocha poučení (o zdravovědě)
a hodně legrace (například pyžamová párty
a noční bojová hra). Marie Kopalová

THE WORLD THINKING DAY
(Den přemýšlení/zamyšlení)

22. únor  je den, kdy na sebe skautky na
celém světě vzpomínají. Je to den narození
obou zakladatelů skautingu – Lorda Roberta
Baden Powella a Lady Olave Baden Powellové.
K příležitosti Dne přemýšlení pořádají skautky
i skauti různé akce plné her a soutěží. Bran-
dýské skautské středisko připravilo tradiční
sportovní odpoledne pro všechny skauty a jejich
příznivce. Anna Radová

TIPY NA PRÁZDNINY
SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR
při Tenisovém klubu Čelákovice
termín konání: 18. 7. – 22. 7. 2011

(denně od 8.00 do 17.30 hod.)
místo: sportovní areál Na Nábřeží
cena: 1 900 Kč
(oběd, 2x svačina a pitný režim v ceně)
- tenis, míčové hry
- angličtina hrou
- pro děti ve věku 7 – 12 let
- pro začátečníky i pokročilé
více informací na www.tkcelakovice.cz

nebo na tel.: 733 658 351

e-mail: vilma.michelcikova@seznam.cz

Dětský letní tábor
„DUHA – TÁBOR SNŮ“
Stejně jako v minulých letech Vám nabízíme
možnost táborového vyžití v termínu:
2. 7. – 16. 7. 2011.

Tábor se nachází v příjemném prostředí jižních
Čech, nedaleko od Písku, v rekreačním středis-
ku Spolana Varvažov.
Cena 4 100 Kč zahrnuje dopravu, ubytování 
v prostorných chatičkách, pětkrát denně stravu,
pitný režim, pojištění a výlety.
Odjezd na tábor bude jako již tradičně 
i z Čelákovic – parkoviště u Kulturního domu 
v 13.00 hod.
Více informací a přihlášky na 

www.taborsnu.ic.cz.
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i časově. Zajímavé bylo například zajišťování
mistrovství Evropy, které se konalo v České
republice. Celá akce trvala tři nebo čtyři dny
a na přípravách, organizaci i ukončení akce se
podíleli organizátoři, trenéři i rodiče závodníků.“

Zdeňku, jak probíhá takový závod?

Zdeněk Hlaváček, mistr světa: „Nejdřív
musíme dokázat, že umíme vázat různé uzly,
dračí, lodní, ambulantní a hřebíkový. Kdybychom
je neuvázali, rozhodčí nám dají trestné minuty.
Pak se závodí. V prvním kole jedeme manévring 
mezi bójkami a do poslední branky musíme
nacouvat. Pak děláme paralelní slalom. Když se
některé bójky dotkneme, přičtou nám rozhodčí 
10 sekund.“

Je ti dvanáct let, takže budeš letos pře-

cházet do vyšší kategorie. Těšíš se?

Zdeněk Hlaváček: „Docela jo, tam už bude-
me dělat u první bóje kolečko. A v ještě vyšších
kategoriích je i záchrana tonoucího.“

Jak často chodíš trénovat? 

Zdeněk Hlaváček: „Trénujeme asi čtyři hodiny
týdně. V zimě se trénovat nedá, takže chodíme
s trenérem do bazénu. Na tréninky se většinou
dostanu sám na kole, do klubu ale jezdí i moji
dva bratranci. O motorářích mi totiž před třemi
lety řekl můj strejda. No, a už jsem tu zůstal.“

Jsi vicemistrem republiky, mistrem světa,

kam si vystavuješ všechny trofeje?

Zdeněk Hlaváček: „Na poličku v pokoji, mám
je tam pohromadě. Poslední cenu jsem získal
v Anglii, předtím jsme byli na mistrovství světa
v Itálii. Nejvíc se mi asi líbilo v Itálii, dělají tam
dobré obědy (smích). Zato tratě stavět neumějí,
mají velké bójky, které neukotvují moc dobře.

S tratěmi je to občas problém, mám pocit, že
nejlepší tratě stavíme my v Čelákovicích. V Itálii
mají sice moře, a tak nedostatkem vody roz-
hodně netrpí, ale tratě mají obyčejné. Nebo
například Portugalsko, to nemá pořádné řeky,
a tak musí tratě stavět v bazénech.“

Čím bys chtěl být, až vyrosteš?

Zdeněk Hlaváček: „Hasičem, jako je můj táta!“

Od kdy mají čelákovičtí vodáci oddíl vod-

ních motoristů mládeže?

Václav Marvánek: „V roce 1995 vznikla
myšlenka naučit děti základy na motorových
člunech. Byli jsme jedním z prvních klubů, kteří
začali spolupracovat s Německým svazem 
a rozvíjet tento druh sportu. V současné době
jsme členy Českého svazu vodního motorismu,
který je pod ČSTV a v republice se mu věnují
desítky klubů. Jen po Praze jich je asi deset.“

Jakých soutěží se se svými svěřenci

účastníte?

Veronika Marvánková: „Téměř všech, které
se pořádají, od těch lokálních přes mistrovství
republiky a Evropy až po svět. Vůbec první 
mistrovství světa a Evropy zároveň se konalo
v Petrohradě v roce 1999. Účastnily se ho
hlavně evropské země, ale jak se motorářství
rozrůstalo, přibývaly stále exotičtější krajiny. Teď
už závodí např. i tým Malajsie.“

Václav Marvánek: „Ať se ale pořádá jakákoliv
soutěž, závodí se ve stále stejných kategoriích,
které se rozdělují podle věku účastníků. V prv-
ních třech kategoriích do deseti a dvanácti let
(M1, M2, M3) soutěžící závodí na člunech
s výkonem osmi koňských sil, které nemají kla-
sický volant a kde je se závodníkem ve člunu
coopilot. Ti se losují a do jízdy závodníka zasa-
hují jen v případě nebezpečí speciálním vypína-
čem, tzv. Quick stopem vyřadí motor z provozu.
V dalších věkových kategoriích do 14 až 18 let
(M4 – M5) se už řídí člun o výkonu 15 koní
a závodník musí plnit náročnější úkoly. Bohužel
další kategorie v rámci soutěže FORMULA
FUTURE, kde se závodí do 23 let, už nejsou.
Jedinou šancí pro talenty je přejít na rychlostní
nebo kajutové lodě. Jenže provoz takových lodí
málokdo finančně utáhne.“

S jakým vybavením a kde trénujete?

Václav Marvánek: „Trénujeme od března do
října na Labi. Trať si stavíme před Zdymadly, ze
břehu i jezu mohou chodci vidět oranžové bójky.
Na trénování máme dvě lodě, na jednu
počítáme přibližně pět dětí, takže více než
deset jich trénovat nemůžeme.

Samotný trénink trvá asi tři hodiny a spotře-
buje se při něm dvacet litrů benzínu. S náklady
nám pomáhá náš klub 1ČKPaV a rodiče. Víte,
u nás mají jak sportovci a jejich rodiče, tak trené-
ři ztížené podmínky. Například v Malajsii, kde se
motorářství věnuje asi tisíc dětí, mají kluby své
profesionální trenéry a dokonce i vlastní psy-
chology. U nás se to nedá dělat jinak než jako
koníček, kterému musíte propadnout.“

Jak moc je motorářství náročné pro rodiče

sportovců?

Zdeněk Hlaváček, otec mistra světa: „Kromě
tréninků pomáháme i s dopravou na soutěže.
Naštěstí se jezdí hromadně, takže se pro-
střídáme. Doma to ještě jde, když ale musíte
vyjet na tři dny do Anglie, už je to náročné

Čelákovičtí vodní motoristé neboli závodníci na motorových člunech slaví úspěchy

nejen v České republice, ale také na světové úrovni. Poslední velké závody, které

se konaly v říjnu loňského roku, přinesly skvělé výsledky. V kategorii M2 do 12 let 

získal český tým hned první dvě místa, a celkově tak skončil na mistrovství světa

druhý. Málokdo v Čelákovicích asi ví, že podobný sportovní klub máme, natož 

že se pyšní mezinárodními výsledky. Proto jsme se sešli nejen se Zdeňkem 

Hlaváčkem, dvanáctiletým mistrem světa, ale také jeho otcem a trenéry Václavem

a Veronikou Marvánkovými, aby čtenářům vodní motoristy představili.

Další mistr světa z ČelákovicTURISTÉ
Jaký byl rok 2010 z pohledu

čelákovického Klubu českých turistů?
Nejprve trochu statistiky. Na konci roku 2010

měl oddíl 56 členů (16 mužů a 40 žen). Pouze 7
turistů je v produktivním věku. Je velká škoda,
že se mladí nevěnují tak všestranné aktivitě,
jako je turistika, kde se snoubí radost ze zdravé-
ho pohybu s poznáváním přírodních a archi-
tektonických krás. A to nemluvíme o tom nej-
krásnějším, kterým je setkávání s přáteli, kteří
mají společný zájem a navzájem si pomáhají
třeba i při řešení svých soukromých problémů.

Výbor Klubu českých turistů Čelákovice se
scházel již třetí rok (vždy každý měsíc) ve
stejném složení: předseda Luboš Choura,
místopředseda František Musílek, hospodářka
Irma Levá a členové Jana Dvořáková, Emil
Snítilý, Ladislav Bžoněk a Ladislav Plch.

Byl uspořádán tradiční „Tříkrálový pochod“
(144 účastníků) a „Pochod jarní přírodou“ (97
účastníků). Během celého roku jsme turistice
věnovali 41 sobot a celkem 50 pochodů, kdy
některou sobotu se členové dle zájmu účastnili
různých akcí. Průměrná účast na jeden pochod
byla 13 členů. K sobotním aktivitám musíme při-
počítat ještě týdenní společnou dovolenou. Tu
jsme tentokrát strávili v rodišti Bedřicha Smeta-
ny v Litomyšli. Velmi pěkné ubytování včetně
polopenze se podařilo zajistit v Domově mláde-
že střední pedagogické školy pro všech 36
zájemců. Pobyt v blízkosti středu města, měst-
ského bazénu a začátků turistických tras byl
v překvapivě klidné části Litomyšle. Navštívili
jsme zámek, v roce 1999 zapsaný na seznam
UNESCO (ve sklepení výstava soch Olbrama
Zoubka), Portmoneum (dům který vyzdobil kres-
bami Josef Váchal) a připomněli jsme si slavné
rodáky jako M. D. Rettigovou nebo českého
astronoma 20. století Zdeňka Kopala (podle jeho
map posádka Apolla objevovala Měsíc).

Navštívili jsme významná místa v okolí. Ro-
diště Bohuslava Martinů Poličku, Vysoké Mýto,
Českou i Moravskou Třebovou, Nové Hrady
s krásným zámkem, přírodní zajímavost Toulov-
covy maštale u Budislavi, ale i vesničku Kozlov,
kde pobýval Max Švabinský. Tradiční tajný výlet
se těsně před Vánoci a při -19 °C uskutečnil do
Brandýsa nad Labem. Přes velice mrazivé
počasí přišlo 35 členů.

S čím se ještě můžeme pochlubit? Člen
našeho oddílu Josef Duben se pravidelně
zúčastňuje mezinárodních turistických pochodů
v celé Evropě. Již v minulosti získal ocenění
„Evropský chodec“ a v r. 2010 obdržel v ital-
ském Arenzanu zlatou medaili s vavřínem za
úspěšné absolvování již 30 těchto pochodů.

Kdo má chuť, může přijít mezi nás. Nové
členy přijímáme a kontakt lze najít na interneto-
vých stránkách města!

Za výbor KČT Čelákovice
Luboš Choura a Jana Dvořáková

Kam na pochod:

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

2. 4. Za povidlovým koláčem (Benešov)
7 až 50 km
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ŠACHY
Šachový klub TJ Spartak Čelákovice

Vítězné tažení ŠK TJ Spartak Čelákovice
v regionální soutěži „C“ pokračuje bez jediné
porážky! Dne 23. 1. 2011 jsme v 6. kole soutěže
na domácí půdě porazili celek TJ Sokol Brandýs
nad Labem B v poměru 4,5:0,5. Cennými body
přispěli Petr Kopecký, Martin Hrubčík, Zbyněk
Jankovský a Libor Mrozinski, remízu si na své

konto připsal Martin Sedlatý. Rozhodující však
bylo 7. kolo, které jsme sehráli s aktuálně dru-
hým celkem tabulky – družstvem ŠK města
Dobrovic E. V tomto zápase jsme neponechali
nic náhodě a nastoupili jsme v nejsilnější možné
sestavě, což se nám nakonec vyplatilo. Vítěz-
stvím 3:2 jsme potvrdili své vedení v soutěži,
když bílými figurami zvítězili Kamil Kasal a Pavel
Horký, černými figurami remízovali Petr Kopec-
ký a Libor Mrozinski. Na první šachovnici se
sice nedařilo Martinovi Sedlatému, ale na cel-
kový výsledek a naše vítězství to nemělo vliv.

V závěrečných dvou kolech soutěže se střet-
neme dne 20. 2. 2011 s pátým celkem tabulky
Joly Lysá nad Labem F a dne 6. 3. 2011 s druž-
stvem TJ Sokol Tišice A, které je aktuálně na
třetím místě. Pokud se nám bude dařit i v těch-
to zápasech, splníme tak vytýčený cíl pro tuto
sezonu, kterým je postup do vyšší soutěže –
regionálního přeboru.

Pokud máte zájem, přijďte mezi nás, hrajeme
každý pátek od 18.00 hod. v sokolovně. Více
informací na http://chess.okava.cz.

Libor Mrozinski
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sobota 5. – 20. 3.

Městské muzeum
ŘEMESLA POLABÍ IV

Výstavu prací účastníků výtvarných kurzů
a kroužků domů dětí a dalších organizací
pořádá MDDM Čelákovice. Spojeno se sou-
těžemi, 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.

středa 9. 3. 19.00 hod.
Městské muzeum
Z GRÓNSKA NA SKOK DO ČELÁKOVIC

Přednáška manželů Klempířových s prezentací,
vstupné dobrovolné, pořádá Spolek přátel
čelákovického muzea ve spolupráci s Městským
muzeem.

čtvrtek 10. 3. 17.00 hod.
Městské muzeum
Z MÝCH CEST ZA KAKTUSY

Přednáška Libora Kunteho ve spolupráci s Klu-
bem kaktusářů Čelákovice, vstup zdarma.

čtvrtek 10. 3. 17.30 hod.
Městská knihovna
POETICKÝ VEČER POLABSKÝCH AUTORŮ

Autorské čtení začínajících autorů, slavnostní
ocenění nejlepšího „Čtenáře roku“ s vystoupe-
ním ZUŠ Jana Zacha Čelákovice, hosté večera:
spisovatelé Petr Kukal, Martin Petiška, Stani-
slav Rudolf, hudební doprovod: skupina Jam-
chestra.

čtvrtek 10. 3. 18.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
KONCERT

žáků ZUŠ a studentů Pražské konzervatoře

pátek 11. 3. 10.15 hod.
ZŠ J. A. Komenského
MASOPUSTNÍ PRŮVOD

sobota 12. 3. 10.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA

loutkové divadelní představení

středa 16. 3. 17.00 hod.
Městské muzeum
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

seminář Václavy Snítilé, vstup zdarma

čtvrtek 17. 3. 19.00 hod.
Městské muzeum
VENKOVSKÁ ŘEMESLA

přednáška etnografky Jany Hrabětové s pre-
zentací, vstupné dobrovolné, ve spolupráci se
Spolkem přátel čelákovického muzea, součást
doprovodného programu výstavy Řemesla
Polabí IV

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. 3. 20.00 hod.
MATURITNÍ PLES

SOU a SOŠ Čelákovice

sobota 5. 3. 20.00 hod.
MATURITNÍ PLES

Střední zemědělské školy v Brandýse nad
Labem-Staré Boleslavi

úterý 8. 3. 9.30 hod.
POHÁDKA O KAČENCE A RARÁŠKOVI

Pořad určený dětem MŠ a volně příchozím.
Vstupné: 40 Kč.

pátek 11. 3. 20.00 hod.
TRADIČNÍ PLES SPORTOVCŮ A FITNESS

Hudba nonstop - Evergreen kvartet a populární
bigbeatová skupina z Brandýsa n. L. – Klasickej
postup. Půlnoční bonus – dámský striptýz.
Pestrá tombola a taneční vystoupení. Předprodej
vstupenek: kancelář KD, Sport Opltová Zdeňka,
Čelákovice, tel.: 326 992 727, a Springcentrum,
Čelákovice, tel.: 326 997 993. Vstupné: 180 Kč.

KINO KLUB
v Lysé nad Labem

Ochutnávka z březnové nabídky:

18. 3. DrumKin: Ragga Mafia, Demo Sound

Squad, Sunflowerbitches DJ´s

19. 3. Věra Nosková: Chraňme muže 

– autorské čtení,
The King Size Boogiemen – koncert

23. 3. od 20.00 hod. Vinylotéka

25. 3. Slávek Janoušek & Luboš Vondrák

28. 3. Walter Phishbacher New York Trio

(USA/Chorvatsko/Německo)

Kompletní program na

www.luftkinoklub.cz

sobota 12. 3. 20.00 hod.
JIŘINSKÝ BÁL

K tanci a poslechu hrají nonstop Evergreen
kvartet a Dekameron Band s Láďou Weyrost-
kem. Předprodej vstupenek: kancelář KD,
a Sport Opltová Zdeňka, Čelákovice, tel.: 326
992 727. Vstupné: 170 Kč.
středa 16. 3. 19.30 hod.

MAMZELLE NITOUCHE

Známá hudební komedie o dvojí tváři varhaníka
Celestina, který chovanku Denisu vyvede
z klášterních zdí až do světa velkoměsta na
divadelní scénu. V podání Pražské komorní zpě-
vohry. Hrají: O. Brousek, H. Czivišová, M. Ran-
dová, J. Wohanka, F. Kreuzmann, B. Kotiš,
Z. Hruška, M. Bednářová, J. Untermüller.
Vstupné: 200 Kč nebo 150 Kč.

sobota 19. 3. 14.00 hod.
ZÁHORSKÁ KAPELA

Sobotní odpoledne s dechovkou k tanci i posle-
chu. Vstupné: 60 Kč.

sobota 26. 3. 20.00 hod.
XII. MAŠKARNÍ BÁL aneb ZÁVĚR PLESOVÉ

SEZONY

Hudba nonstop Dekameron Band s Láďou Wey-
rostkem a Evergreen kvartet. Pestrá výzdoba
sálu s netradiční tombolou. Soutěž o nejhezčí
masky! Taneční vystoupení. Předprodej vstupe-
nek – kancelář KD a Sport Opltová Zdeňka,
Čelákovice, tel.: 326 992 727. Vstupné: 200 Kč.

neděle 27. 3. 15.00 hod.
DĚTSKÝ KARNEVAL

Typický maškarní karneval s písničkami, sou-
těžemi, tancem i zpěvem. Zábavný pořad pro
děti s diskotékou. Vstupné: 40 Kč, dospělí
50 Kč.

PŘIPRAVUJEME:

sobota 2. 4. ve 20.00 hod. – koncert skupiny

Uriah Heep Revival

sobota 9. 4. v 10.00 hod. – pořad pro děti

Michala Nesvadby

„Michal je kvítko“

pátek 29. 4. v 19.30 hod. – Travesti show

„Scandal Ladies“, vstupné: 180 Kč

sobota 19. 3. 15.00 – 16.30 hod.
klubovna Čajovna v budově TS v Lipové ul.
ČERT A KÁČA

Pohádka pro předem přihlášené děti, hraje
Všech 5 pohromadě – DS Stará Boleslav.

sobota 19. 3. 19.00 – 21.00 hod.
klubovna Čajovna v budově TS v Lipové ul.
KONCERT A VERNISÁŽ VÝSTAVY

FOTOGRAFIÍ

Vystoupení skupiny Blender, fotografie „Ženy“
vystavují Tereza Jarolímová a Jana Šindelářová.

sobota 26. 3. – 17. 4.

Městské muzeum
OLEJOMALBY JANY ŽIROVNICKÉ

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

sáž v sobotu 26. 3. od 10.00 hod.

sobota 26. 3. 10.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
O LÍNÉM HONZOVI, PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

loutkové divadelní představení

neděle 27. 3. 17.00 - 18.30 hod.
klubovna Čajovna v budově TS v Lipové ul.
TÁBOROVÉ ZPÍVÁNÍ

pro děti i rodiče a všechny kamarády táboro-
vých písniček

čtvrtek  31. 3. 18.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
KONCERT ŽÁKŮ

sobota 2. 4. 19.00 – 21.00 hod.
klubovna Čajovna v budově TS v Lipové ul.
KONCERT A VERNISÁŽ VÝSTAVY

Vystoupení skupiny Jamchestra, výtvarné práce
„Zbytky na skladě“ vystavují Lucie Třešňáková
a Jana Šindelářová.


