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Barokní můstek na náměstí
Architekt projektu nového náměstí představuje možnosti, jak zachovat uprostřed náměstí objeve-
ný můstek. Rekonstrukce náměstí se v lednu přesunula do prostoru před radnicí a CMC, zname-
ná to omezení pohybu chodců po náměstí. str. 3 a 4

Zemřel Josef Fouček
Bývalý předseda národního výboru Josef Fouček minulý měsíc zemřel. Město v týdnu před jeho
pohřbem vyvěsilo černou vlajku. Na jeho život i působení v čele města vzpomíná zastupitel
Vladimír Duník. str. 7

Téma čísla: Investice 2012
Peníze, které letos půjdou do rozběhnutých akcí, výstavby nových silnic, opravy infrastruktur nebo
zcela nových projektů, dosahují bezmála 76 milionů korun. Hlavní investice pro rok 2012 najdete
na str. 8.

z obsahu

VYHNE SE MŮSTKU PODZEMNÍ  VODA?
Kašna na obrázku je jeden ze tří vodních

prvků, které mají zdobit nové náměstí. Podle
návrhu architektů je mírně nakloněná směrem
dolů po náměstí, odkud z ní vytéká voda, kterou
rošt svede pod dlažbu náměstí. Voda se znovu
objeví o několik metrů dál v podélné kaskádě,
která ji odvede ke třetímu vodnímu prvku. Ten je
navržen v dolní části náměstí a má podobu
vodotrysku. Do objevu kamenného můstku se
vše zdálo jednoduché. Nedávno objevený můs-
tek však stojí v prostoru těsně vedle navržené-
ho vodotrysku.

„Snahou města je můstek zachovat pro
budoucí generace. Architekti proto nyní pracují
na návrhu, jak nález do projektu náměstí
zakomponovat,“ uvedl starosta města Josef
Pátek a dodal: „Zatím se technicky reálnou 

variantou jeví zakrytá expozice severní části
můstku, která ho zároveň ochrání před vandaly.“
Tato expozice by podle jeho slov byla veřejnos-
ti přístupná při významných událostech města
nebo u příležitosti různých slavností.

Podle stavařů a architektů se musí tento
zatím nejreálnější návrh dořešit hlavně z hledis-
ka vysoké hladiny podzemní vody, odvětrání
celého prostoru a vlastních stavebních úprav.
Když se totiž vedle můstku začal hloubit výkop,
téměř okamžitě se v původním korytě čeláko-
vického potoka objevila podzemní voda. Nyní se
tedy hledá vhodné technické řešení, jehož sou-
částí bude i posunutí prostoru pro technologii
třetího vodního prvku. Původní umístění tech-
nického zázemí vodotrysku totiž koliduje s frag-
menty kamenného můstku.

Zakrytá expozice se v kombinaci technického
a historického pohledu jeví jako nejlepší. Podle
vedení města však bude zachování můstku
a jeho zpřístupnění stát nemalé peníze. „Záleží
na ocenění souvisejících víceprací. Realizace
náměstí již nyní výrazně zatěžuje rozpočet
města,“ uvedl starosta města. Další možné
úskalí vysvětlil místostarosta Miloš Sekyra:
„Může se stát i to, že poskytovatel dotace
změnu projektu neschválí nebo vyhodnotí
zachování můstku jako neuznatelný náklad,
z dotace ho nezaplatí a město na to nebude
mít.“ 

Město tedy čekají nelehká jednání s architek-
ty a hlavně zástupci ROP Střední Čechy, který
dotaci poskytl. Po jejich skončení by měla být
budoucnost můstku jasnější. -pek-

Žlutá, modrá, červená...
aneb tradiční městské barvy

Podle očekávání vyvolalo
nové městské logo velké
emoce. Příznivci chválí, odpůrci
odporují, a logo i městský znak
žijí svůj život dál.

Proč město k tvorbě loga a jednotné vizuální
komunikace přistoupilo, už jsme ve Zpravodaji
psali. Není ale od věci si připomenout, co všech-
no od loga město může dostat, proč je to pro ně
ta správná volba.

Není náhodou, že stále více měst i v České
republice vedle svého historického znaku pou-
žívá logo. Logo jako výraz novodobé tváře
města. Pokračování na str. 3

Z jednoho bloku šedé žuly o váze 30 tun
(obr. 1) vytesají kameníci nakloněnou
kašnu (obr. 2), ze které voda vteče do
podélné kaskády, aby pak v dolní části
náměstí vytryskla do vzduchu.
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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

Váš starosta

ČERNÁ KRONIKA

POZVÁNKA

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

středa 29. února 2012
od 18.00 hod. v Kulturním domě

Aktuální program ZM bude vyvěšen týden
před zasedáním na úřední desce Města a na
webových stránkách Města.

Rada města Čelákovic
vyzývá

volební subjekty a občany města
k nominaci členů do budoucí komise

pro Místní agendu 21.

Nominace předávejte/zasílejte do podatelny
Městského úřadu,

nám. 5. května 1, 250 88 Čelákovice,
e-mail: mu@celakovice.cz.

VÝZVA

2. ledna, lupič v Záluží?
Před půlnocí oznámil telefonát Policii ČR, že

v Záluží v ulici Na Radosti vlezl do dvora domu
neznámý muž, kterého vyrušil majitel domu.
Neznámý muž se poté dal na útěk. Hlídka byla
během chvilky na místě a přilehlé okolí několik-
rát zkontrolovala s negativním výsledkem.

3. ledna, zraněný muž na náměstí
V odpoledních hodinách informovala zaměst-

nankyně podatelny MěÚ Čelákovice, že jí byl
oznámen muž ležící na zemi na náměstí 
5. května. Leží údajně s epileptickým záchva-
tem. Hlídka na místě zjistila muže, který se ude-
řil do hlavy. Jeho životní funkce byly zachovány,
jen byl dezorientován a kašlal krev. Na místo
hlídka přivolala záchranku a muže předala 
ošetřujícímu lékaři.

3. ledna, hlídka zajistila muže hledaného Policií
Policie ČR informovala Městskou policii, že

pátrá po muži ve věku 31 let, na kterého je
vydán zatykač. Hlídka MP provedla kontrolu
míst, o kterých předpokládala, že se zde muž
může vyskytovat, při kontrole ho zajistila
a ihned předala Policii k dalšímu opatření.

10. ledna, nález ukradeného auta
V 10 hodin dopoledne oznámil telefonát

Městské policii, že v ulici Čelakovského neo-
právněně parkuje osobní auto na vyhrazeném
parkovišti. Hlídka MP lustrací u Policie ČR zjisti-
la, že vozidlo bylo odcizeno, a celou záležitost
předala místnímu policejnímu oddělení.

10. ledna, pohřešovaná jedenáctiletá dívka
Po sedmé hodině večerní oznámila obyvatel-

ka Lázní Toušeň, že se jí nevrátila jedenáctiletá
dcera domů. Ráno odjela do školy na Kamenku
v Čelákovicích a pak se svou třídou do Prahy na
výlet. Při návratu zpět se měla chvíli zdržovat na
nádraží ČD Čelákovice. Hlídka projela několik
vytipovaných míst a podle popisu dívku nalezla
sedět v čekárně vlakového nádraží. Dívku pře-
dala rodině.

12. ledna, rvačka
V 15.20 hod. oznámil občan hromadnou rvač-

ku u supermarketu Albert. Hlídka na místě
účastníky rvačky zajistila a hlavního aktéra
předvedla na MP k podání vysvětlení. S ohle-
dem na okolnosti události byla celá věc i se 
záznamem z kamerového systému předána
místnímu oddělení Policie s podezřením na
spáchání trestného činu výtržnictví.

Čestné občanství nejen černobílé…

Jak jste si asi již všichni všimli, otevřela se v Čelákovicích diskuse nad tématem čestného
občanství. Když o této záležitosti přemýšlím a vnímám názory svého okolí, plně si uvědomuji, že
názory se pochopitelně různí a rozhodně nejsou černobílé. Škoda, že je nám všem černobílá
vnucována, a to přímo zákonem o obcích, který zná pouze pravomoc zastupitelstva udělit či
odejmout čestné občanství.

Není to málo?
Pojďme se na celou záležitost nejprve podívat ze zorného úhlu onoho zákona.
Čestné občanství je nejvyšším oceněním obce a uděluje se na základě významných zásluh pro

obec, či na základě jiných zásluh. Z toho, že čestný občan může vystoupit na jednání zastupitelstva,
i když v obci nevlastní nemovitost, lze usuzovat, že zákonodárce měl na mysli udělování čestného
občanství osobě žijící.

Pominu, že v letech 1945-1948 platila jiná právní úprava, nicméně Stalin a Klement Gottwald byli
tehdy osobami žijícími, s tehdy navíc jednoznačně vnímanými zásluhami o osvobození
Československa. Čelákovice jistě nebyly výjimkou v tom, že jejich zastupitelé v červenci 1945
a posléze v únoru 1948 hlasovali pro udělení čestného občanství podle svého nejlepšího vědomí
a svědomí.

Dnešní pohled na toto udělení občanství je jiný. Je jiný v tom, že známe historické souvislosti, které
obě osoby ukazují v pravém světle. Jsem přesvědčen o tom, že dnes by pro udělení čestného
občanství těm, kteří reprezentovali protiprávní komunistické režimy ve svých zemích, nikdo
nehlasoval.

Na stranu druhou odnětím čestného občanství nelze z historie vymazat fakt jeho udělení. Nebo snad
chceme retušovat dobový tisk, jako byly za Stalinovy a Gottwaldovy vlády retušovány fotografie
s osobami nepohodlnými režimu?

Jsem přesvědčen, že pro tyto případy by měl zákon o obcích znát ještě další variantu, která by
umožnila zastupitelstvu rozhodnout o tom, že udělené čestné občanství nadále pozbývá účinku. Za
daného právního stavu není podle mne jiné cesty, než se přiklonit k řešení sice nedokonalému, svým
obsahem však jasnému. Není přijatelné, aby Stalin a Gottwald zůstali plnohodnotně čestnými občany
Čelákovic.

V udělování čestného občanství je naopak prostoru více než dost. Záleží prakticky na zastupitelích,
jaké ocenění a proceduru zvolí. Procedura by měla být naprosto transparentní a jasná včetně
termínů, měla by také odolávat tlakům aktuální nálady společnosti. Proto jsem pro zachování principu
období nominačního a udělení na mimořádné schůzi zastupitelstva.

Pokud jde o formu ocenění, máme dvě možnosti, a to Výroční cenu města a čestné občanství.
Udělení čestného občanství v jakémkoliv městě by podle mého názoru mělo souviset s prací
vykonanou právě pro toto konkrétní město a jeho občany (tak jako je tomu u čestného občanství
Josefa Volmana v Čelákovicích). Pokud by se mělo udělovat in memoriam, tak osobnostem, jejichž
činy měly přímo pro osudy města zásadní pozitivní vliv. Naproti tomu Výroční cena města by měla
sloužit především k ocenění celospolečenských zásluh regionálního významu. Jistě je zde velký
prostor pro ocenění širokého spektra osobností, výběr by měl pak být výsledkem širšího konsenzu.
Ponechme si proto čestné občanství a Výroční cenu města jako opravdu čelákovickou záležitost a ty,
jejichž zásluhy mají celospolečenský rozměr, navrhujme na udělení státních vyznamenání.

Nestálo by konečně za zamyšlení též to, koho by mohla v Čelákovicích trvale připomínat pamětní
deska?
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Kamenný můstek
Během pokračujících stavebních prací na

revitalizaci náměstí 5. května byly pod úrovní
vozovky objeveny fragmenty kamenného můst-
ku, po kterém obyvatelé města po staletí přek-
račovali Čelákovický potok v jihovýchodní části
náměstí. Stávající stav odpovídá době baroka,
jedná se však s největší pravděpodobností
o stavbu ještě starší. Objekt se na čas skryl pod
úroveň terénu díky zatrubnění potoka a zvýšení
úrovně okolní komunikace v průběhu 20. století.

Kulturně-historická hodnota nálezu vzápětí
rozpoutala diskuzi ohledně možností zachování
a zpřístupnění objektu širší veřejnosti. Rozsah
i stav znovuobjevené historické konstrukce
samozřejmě upoutal i celý realizační tým, který
se věnuje projektu rekonstrukce náměstí.
Navržené řešení propojilo hned několik důleži-
tých aspektů: zpřístupnění hodnotného nálezu,
zviditelnění historického odkazu a koncepční
propojení archeologického objevu s architekto-
nickým návrhem náměstí především s ohledem
na středovou pochozí část s vodními prvky, jíž je
nález součástí.

Nález zůstává v návrhu skrytý pod úrovní
chodníku (viz půdorys a řez níže), avšak poutá
na sebe pozornost pamětní deskou v úrovni
pochozí plochy, která zaujme popisem histo-
rického nálezu se znakem města. Deska záro-
veň poslouží jako krytí vstupního otvoru do pod-
zemní části. Tak bude možné obdivovat
kamennou stavbu přímo z úrovně paty klenby
vybíhající v oblouku boční stěny můstku v osvět-
leném prostoru přímo pod pamětní deskou.
Tímto návrhem zachováváme ucelenou centrál-
ní plochu náměstí a zároveň se pyšníme histo-
rickým objevem, který láká kolemjdoucí
k návštěvě.

Je jisté, že do budoucna přinese myšlenka
zachování archeologického nálezu a jeho
uplatnění v kontextu náměstí mnoho technic-
kých komplikací. Jsme ale přesvědčeni, že úsilí
vynaložené na záchranu mostku přinese pro-
jektu i městu Čelákovice novou, neplánovanou
hodnotu.

Marek Tichý

Žlutá, modrá, červená... aneb tradiční městské barvy
Pokračování ze str. 1
Ona totiž i města, ať chceme nebo ne, procházejí vývojem, zvlášť když od jejich vzniku uplynulo

několik staletí. Čelákovice už dlouho nejsou tou malou klidnou vesničkou na břehu Labe lemovaném
řadou mohutných dubů, v jejichž stínu odpočívali znavení poutníci. Před více než sto lety prošlo
město Čelákovice masivním vývojem, z malé košíkářské vesnice se stalo životem pulzující dělnické
město. Vše má svá pro a proti, město se rozrostlo, dalo práci i bydlení mnoha lidem včetně nás. Na
druhou stranu ale nová průmyslová výroba ovlivnila prostředí města i jeho okolní krajinu. Město před
touto velikou změnou si snad už jen z prvních dětských vzpomínek pamatují jednotlivci. Většina 
obyvatel Čelákovic vyrostla až po oné lokální průmyslové revoluci.

Čelákovice se změnily a změnila se i doba. Před tímto faktem nemůžeme zavírat oči. Dnešní
města se stále více podobají obchodním společnostem, které se snaží získat peníze, jak se dá.
A v obcích celé republiky má své konkurenty. Jak na poli získávání dotací, tak v lákání návštěvy chti-
vých turistů nebo firem a podniků, které svým sídlem ve městě znamenají více peněz na daních.
A tudíž více peněz pro občany, pro zlepšení služeb, na nové ulice nebo hezčí parky. V konkurenčním
boji měst o peníze ze státního rozpočtu pomáhá mnoho věcí, jasná tvář města je jednou z nich.

Právě to jsou důvody, proč i města chtějí svá loga. Správné logo má vyjadřovat to, jaké je město
dnes, jak ho jeho obyvatelé vnímají. Čelákovické logo takové je. Slogan Domov na Labi si zvolili sami
občané. A co onen domov symbolizuje víc, než dům zrcadlící se v hladině labské?

Role městského znaku
Rozvoj nezastavíme, avšak tradice jsou vhodné následování. Po staletí používaným symbolem

všech měst jsou jejich znaky, Čelákovice nevyjímaje. Tuto tradici si všechna města musí a budou
chránit. Ani v tom není naše město výjimkou. Role městského znaku je však jiná než loga, které se
snaží upoutat pozornost a odlišit město od desítek dalších.

Městský znak máme v Čelákovicích už od středověku. Symbolika té doby je dnešnímu člověku
často zahalena rouškou tajemství, kterou občas poodhalují historici a heraldici. Erby šlechtických
nebo rytířských rodů zdobí většinu městských znaků, v našem je navíc dub, strom typický pro 
labskou nížinu. Přestože interpretace znaku je pro mnohé občany složitá, hraje v městském životě
důležitou roli. Svým významem a odkazem na tradici je předurčen pro významné okamžiky v měst-
ském životě. Pro ty slavnostní momenty, kterým má přítomnost městského praporu se znakem 
uprostřed dodat punc výjimečnosti.

Jednoduše řečeno, logo je určeno pro běžnou komunikaci města, znak pro výjimečné události.
Pokud by u nás seskočili parašutisti, tak jako ve vedlejších Nehvizdech, oslava 70. výročí od jejich
úspěšné akce by byla právě tím momentem, kde má město svůj znak prezentovat. Kromě těchto
událostí existují i další komodity, které má městský znak tradičně zdobit (jako městský mobiliář
včetně nových laviček či sloupků na náměstí).

Přistoupit k tvorbě loga a vybrat logo, jaké radní města vybrali, je krok revoluční a hlavně velmi
odvážný. Zvlášť, když se logo nehonosí zelenou barvou ani stromem, které jsou všeobecným lidským
vkusem vnímány velmi příznivě, ale stylizovaným domem a jeho odrazem v hladině řeky. Změna či
jakákoliv novota nejsou nikdy dobře přijímány, ze zkušeností měst, která si podobnou cestou již pro-
šla, vyplývá jediné: vše je otázkou zvyku. Až si lidé na nové logo zvyknou, jeho vnímání se mění
k pozitivním emocím. Že si nezvyknete a zaráží Vás barevnost loga? Podívejte se ještě jednou na
náš městský znak. Najdete tři městské barvy v poli a na dvou štítech: modrou, červenou a žlutou.

Petra Kolenská

Čelákovice nejsou výjimkou, nové logo si zaslouží!
Strategie značky představuje základní bod komunikační strategie města a jejím cílem je vytváření

pozitivního vztahu mezi městem, jeho obyvateli a návštěvníky. Značku tvoří jméno, název, výtvarný
projev a kombinace předchozích prvků. Značka pomáhá utvářet image města.

Zatímco heraldický znak je vhodné používat při slavnostních, oficiálních příležitostech, protože je
z grafického hlediska relativně složitý, při méně oficiálních příležitostech či komerčních prezentacích
městský znak ztrácí svůj význam a vhodnější je volit moderní logo, které mezi logy firem a dalších
institucí působí důstojněji a dynamičtěji.

Je zcela běžné, že země, jejich regiony (u nás kraje) či obce mají své vlastní logo. Nedávno pro-
bíhala veřejná soutěž na novou značku destinace Česká republika po deseti letech, u měst je situa-
ce ještě dynamičtější. Například od začátku letošního roku používá nové logo a vizuální styl počtem
obyvatelem srovnatelné jihomoravské město Kuřim. Porovnání s Čelákovicemi je velmi blízké: „Do
nového loga autorka vetkla myšlenku Kuřimi jako dobrého místa pro život, které je dobře dopravně
dostupné z Brna, nabízí práci, sportovní i kulturní vyžití i zázemí přírody.“

Je správné, že se rozvinula diskuse o novém městském logu. Rada města Čelákovic schválila již
před více než čtvrt rokem smlouvu o dílo na tvorbu jednotného vizuálního stylu města Čelákovic.
A logo je jednou z jeho částí. Cílem jednotného vizuálního stylu je snaha o jednotnou prezentaci
odpovídající charakteristice našeho města. Města ležícího na Labi a příjemného k bydlení, a to nejen
logo výstižně vyjadřuje. Petr Studnička

Foto: P. Kaplan
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Zápisy a usnesení ze zasedání
Zastupitelstva a Rady města naleznete

na www.celakovice.cz nebo jsou
připraveny k nahlédnutí

na sekretariátu Městského úřadu.

V rámci pokračujících stavebních prací na
náměstí bylo od středy 25. 1. 2012 rozšířeno
staveniště do severní části náměstí – do oblasti
od nově vzniklé průjezdní komunikace až
k budovám CMC a radnice. Přístup na radnici
a do CMC byl zachován z bočních stran, z ulic
Rybářská a U Kovárny. V únoru se přibližně na
tři měsíce uzavře i křižovatka náměstí s ulicí
U Kovárny v délce asi 50 metrů. 

Náměstí zůstane pro vozidla průjezdné,
omezí se však pohyb chodců. Průchod náměstí
pro pěší je zajištěn na jižní straně náměstí 
po nových chodnících kolem restaurace
U Bohuslavů a nového polyfunkčního domu.

-rr-

Autům zůstane náměstí průjezdné, chodci přecházejí po nových chodnících
v jižní části náměstí.

POSUNUTÍ UZAVÍRKY NÁMĚSTÍ

Špatně zakreslené „dělnické domky“
Po nabytí „dělnických domků“ firmy

KOVOHUTĚ HOLDING DT, a. s., do vlastnictví
Města Čelákovic byl šetřením v terénu objeven
nesoulad mezi skutečným umístěním budov
a zápisem v písemném a grafickém operátu KN.
Město proto KN požádalo o odstranění nesouladu.

Třešňová alej nebo Alej prvňáčků?
Obyvatelka Sedlčánek se na Město Čelákovi-

ce obrátila s žádostí o schválení a technicko-
bezpečnostní podporu akce „Obnova třešňové
aleje 2012 v Sedlčánkách“. RM proto uložila
hospodářskému odboru prověřit uložení inže-
nýrských sítí v místech plánované výsadby.
Žadatelku zároveň upozornila na dlouhodobý
záměr města vysadit v této lokalitě „Alej
prvňáčků“ a doporučila jí konzultovat další kroky
s odborem životního prostředí.

Dar Městskému domu dětí a mládeže
Městský dům dětí a mládeže předložil

seznam peněžitých účelově určených darů za
2. pololetí roku 2011 ve výši 15 000 Kč. RM
s přijetím daru Městského domu dětí a mládeže
souhlasila.

Úspora dalších 500 tis. Kč na plynu
Město dospělo s dohodcem, který zprostřed-

koval nákup plynu pro město na komoditní
burze, kam městské samosprávy nemohou
vstoupit samy, k dohodě na novém způsobu
výpočtu odměny. Pohyblivá složka II se z odmě-
ny pro dohodce vypustí a smlouva bude řešit
pouze nákup plynu realizovaný v roce 2011.
Město tím ušetří cca. 500 tis. Kč z celkové
odměny. RM proto revokovala původní usnesení
a schválila nový dodatek ke smlouvě.

Tabule k pivovaru počká na archeologický
výzkum

Odbor kultury, Městské muzeum a komise
pro kulturu měly připravit informační tabuli
o umístění studny Barbora a pivovaru na námě-
stí. S ohledem na probíhající archeologický výz-
kum a nové závažné objevy RM souhlasila
s odložením přípravy tabule, dokud nebude
zpracován a vyhodnocen probíhající archeolo-
gický výzkum.

Petice za otevření průchodu Ferlesova/Na
Výsluní

Petici 46 občanů města za znovuotevření
průchodu mezi ulicemi Na Výsluní a Ferlesovou

projednala RM a uložila tajemníkovi MěÚ, aby
zajistil vyjádření odborů Městského úřadu,
a zároveň uložila bezpečnostní komisi požada-
vek občanů projednat a stanovisko předložit
RM.

Žádost o dotaci na Čelákovickou duběnku
a tělocvičnu v Kamence

RM schválila podání žádosti ke Krajskému
úřadu Středočeského kraje o dotaci ve výši 
70 000 Kč na pořádání Čelákovické duběnky
v roce 2012. Žádost bude podána ke
Středočeskému Fondu sportu, volného času
a primární prevence.

Dalších 95 000 Kč žádá u stejného fondu
i Základní škola Kostelní na sportovní vybavení
své tělocvičny. I s touto žádosti RM souhlasila.

Nadace PROMĚNY LUMPApark nepodpoří
ZaPARKovat celou republiku PARKY, jak

znělo motto Nadace Proměny pro výzvu 2011
MĚSTSKÝ PROSTOR, se v Čelákovicích nepo-
daří. Projekt města s názvem LUMPApark
postoupil mezi desítku finalistů, nakonec ale
několikamilionovou dotaci nezískal. Rada města
vzala tuto informaci na vědomí.

Bude u Sedlčánek památný dub?
RM souhlasila s návrhem zastupitele Petra

Petříka na vyhlášení dvousetletého dubu letního
na poli u Sedlčánek za památný strom. Zda
strom památným nakonec bude, rozhodne 
3měsíční řízení státní správy. Jako vlastník
památného stromu bude město muset pravi-
delně o strom pečovat a nechat ho ošetřovat
odbornou firmou. Strom je však ve velmi
dobrém stavu, takže náklady na jeho ošetření
nebudou vyšší než 10 tisíc Kč.

Cena pytlů za odpad
Za nákupní cenu se v pokladně Městského

úřadu prodávají pytle na odpad s logem svo-
zové firmy AVE CZ, s. r. o. Kvůli zvýšení DPH se
pytle od 23. ledna prodávají za zvýšenou nákup-
ní cenu 7,20 Kč. -pek-

Starosta přivítal v Čelákovicích senátorku Veroniku
Vrecionovou. Foto: -pek-

2. ledna, setkání se zaměstnanci TS
Starosta s oběma místostarosty se zúčastnili

tradičního novoročního setkání se zaměstnanci
Technických služeb. Poděkovali jim za práci
v právě uplynulém roce a představili hlavní
úkoly na rok 2012.

9. ledna, návštěva senátorky Veroniky
Vrecionové

Kromě aktuálního tématu krajských voleb jed-
nal starosta města se senátorkou Veronikou
Vrecionovou (ODS) o možnostech spolupráce
a pomoci senátorky městu.

12. ledna, Rada města v Kulturním domě
První letošní schůze Rady města se uskute-

čnila v prostorách Kulturního domu. Po skonče-
ní jednání měli radní možnost prohlédnout si
prostory a technické zázemí Kulturního domu
a zeptat se jeho ředitele na předloženou kon-
cepci rozvoje.

12. ledna, setkání organizací sociálních služeb
Místostarosta Jaroslav Ryneš se na zámku

v Brandýse nad Labem zúčastnil setkání orga-
nizací, které v oblasti sociálních služeb působí
v okresu Praha-východ. Setkání zorganizovala
místostarostka Brandýsa Nina Nováková.

16. ledna, rekonstrukce silnice na Toušeň
Starosta města, místostarosta Miloš Sekyra

a vedoucí odboru rozvoje Dana Teichmanová
jednali s krajským odborem dopravy o rekon-
strukci silnice II/245. Stavba, která zahrnuje
i realizaci kruhového objezdu v místě křižovatky
na Mstětice a Toušeň, je připravena k realizaci.
Financovat ji bude Krajský úřad a Město
Čelákovice. Více v seznamu investic pro rok
2012 na str. 9.

18. ledna, 2. setkání s letištěm Kbely
Josef Pátek a Miloš Sekyra se zúčastnili 

2. setkání s vedením letiště Kbely a starosty
okolních obcí a městských částí Prahy, kterých
se dotýká letový provoz letiště.

Více se o provozu letiště dozvíte v příštím
čísle Zpravodaje.

19. ledna, rozšíření parkoviště u nádraží
Starosta a místostarosta Sekyra jednali se

zástupci Českých drah a Správy železniční
dopravní cesty ve věci odprodeje pozemků
u nádraží, které umožní rozšířit v těchto místech
parkoviště.

25. ledna, osadní výbor Záluží
Josef Pátek a Miloš Sekyra se sešli se členy

osadního výboru Záluží. Projednali investice
a představili úpravy, které se budou v Záluží
letos realizovat. Více informací u předsedy
osadního výboru Romana Přívozníka, K. Brabce
č. p. 69, Čelákovice-Záluží.

Z diáře vedení města

Foto: -dv-
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Výsledky měření kvality ovzduší v Čelákovicích
Koncem roku 2011 v pěti vytypovaných lokalitách našeho města zaznamenával měřicí vůz

Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě kvalitu venkovního ovzduší (na každém monitorovacím místě
po dobu sedmi dnů). Účelem monitoringu ovzduší bylo získat základní informace o tolik diskuto-
vaném stavu znečištění ovzduší alespoň v základních parametrech. Měřena byla prašnost, a to prach
PM10, dále pak plynné znečišťující látky (oxid siřičitý SO2, oxidy dusíku NOx, ozon O3, oxid uhelna-
tý CO) a meteosituace.

Pro objektivitu informací ZÚ zpracuje i porovnání u nás naměřených hodnot s hodnotami 
naměřenými na stanicích AIM ve Středočeském kraji. Po jeho obdržení bude toto srovnání také 
zveřejněno. odbor životního prostředí MěÚ

STAROSTA ODPOVÍDÁ

Dočká se Kálikova ulice 
po půl století čekání?

„Dobrý den, pane starosto,
ani Vám nemohu napsat vážený, protože to
v sobě nějak necítím.

Pročítám pravidelně Vaše příspěvky v čeláko-
vickém Zpravodaji, kde se stále chválíte, co
všechno jste pro obyvatele našeho města udě-
lal, resp. udělali, ale nutno říci, že nikoliv pro
všechny obyvatele. Mám na mysli naši a potaž-
mo také Vaši ulici Václava Kálika, kde je v roz-
počtu města pro rok 2012 jako vždy jen velká
nula. Vaše články mi připomínají první novoroč-
ní projev našeho nedávno zesnulého preziden-
ta – váženého prezidenta. Vztáhnu tyto jeho
velmi rozumná slova na Vás. Naše země (město
Čelákovice) nevzkvétá. Stále se brodíme po
kotníky v lepivém jílovém bahně, protože naši
rádoby úspěšní radní nejsou ani za 45 let
schopni, co tady bydlíme, položit jednu řadu
i třeba z použitých chodníkových dlaždic jako
chodník. To se ani nezmiňuji o tom, jak si stále
ničíme jednak osobní ošacení, byty (domy jsou
trvale podmáčeny), technické věci (auta, kola,
ruční vozíky) apod.

Sytý hladovému nevěří, jak praví přísloví.
Nemá význam psát dále svoje pocity a smutek
nad tím vším. Hlavně se prosím zbytečně
nezdržujte tím, že mi napíšete, že nejsou
peníze. Je mi 68 roků, 45 let jsem to vydržel, tak
na těch pár let, co tady ještě budu, si nedělejte
násilí. Zůstávám s pozdravem

Vlastimil Petrášek“

Děkuji Vám za Váš pohled na rozvoj Čeláko-
vic, i když můj pohled je trochu jiný a jsem
přesvědčen, že Čelákovice dlouhodobě oprav-
du vzkvétají. Na rozvoj téměř 12tisícového
města nelze pohlížet optikou jen jedné ulice,
stejně jako na rozvoj státu nelze pohlížet jen
přes kvalitu politiků.

Po roce v úřadě našlo vedení města 3,5 milionu korun
na půlstoletí opomíjenou ulici Václava Kálika.

Foto: -jp-

Psali mi již i Vaši sousedé, kteří se zajímali,
jak to letos s Kálikovou ulicí vypadá. Zhruba
před dvěma týdny jsem jim odepisoval, že akce
je zahrnuta v rozpočtu, ale kapitola není napl-
něna potřebným 3,5 milionem korun. Naprosto
chápu, že finalizace povrchu ulice je nejvíce
vidět a nejvíce potřebná, tím spíše, že město
před několika lety investovalo nemalé prostřed-
ky do dešťové kanalizace, která je do dnešního
dne prakticky nevyužita. Dnes je však situace
poněkud jiná. Již vím, jak dopadlo hospodaření
města za rok 2011, a já Vám mohu konečně
napsat, že na únorovém Zastupitelstvu 
(29. února) budu navrhovat změnu rozpočtu na
schválení 3,5 milionu korun právě pro Vaši ulici.

Budu velmi rád, když zasedání navštívíte
osobně a tento návrh podpoříte.

Závěrem si dovolím ještě jednu poznámku.
Nestačí se vymlouvat, že nejsou peníze.
Naopak, je třeba hledat úspory v provozu města
a tyto následně převést do investic – viz napří-
klad úspora při nákupu plynu. Jelikož jen
nepláču, že nejsou peníze, ale aktivně je hle-
dám, podařilo se po roce, co jsem starostou,
najít potřebnou částku i pro Vaši ulici. Jste
nespokojen? Věřím, že ne. Nikdy nic nejde
hned, ale je nutné na tom usilovně pracovat.

Josef Pátek, starosta města

Měřicí vůz jste mohli vidět v ulici Přístavní u MŠ, 
v Chodské ulici v Jiřině, u budovy Q-bytu v ulici 
J. Zeyera, v sídlišti V Prokopě a u lékárny Erika 
v Masarykově ulici. Foto: ZÚ se sídlem v Ostravě

Je žlutý kontejner na plasty plný?
Pošlete SMS a bude vyvezen.

Myšlenka označit každý žlutý kontejner
číslem a kontaktem na svozce přišla od Vás
– občanů. Viděli jsme v ní možnost jak
usnadnit Vaši komunikaci s Technickými 
službami, proto jsme se jí chopili a na konci
loňského roku převedli ve skutečnost.

Na každý žlutý kontejner nechalo město vyro-
bit zelenou nálepku s číslem kontejneru a kon-
taktem na Technické služby, které ho na upo-
zornění vyvezou i mimo své pravidelné jízdy.
Okolí kontejnerů by tak už neměly hyzdit větrem
unášené igelitky s plastovými lahvemi.
Nechávat odpad v okolí kontejnerů je nejen
nevzhledné, ale i protizákonné (jedná se o zne-
čištění veřejného prostranství, odkládání odpa-
du na místo pro to neurčené a šíření odpadu do
okolí).

Nové opatření město vztáhlo na 23 žlutých
kontejnerů na plasty a tetrapaky, jejichž svoz
mají na starosti naše Technické služby. Ostatní
kontejnery obsluhují externí svozci v dopředu
naplánovaných termínech.

Pokud tedy zjistíte, že je žlutý kontejner pře-
plněný, prosíme Vás, neodkládejte Váš vytřídě-
ný odpad do jeho okolí, ale kontaktujte
Technické služby. Jednoduše pošlete SMS
s číslem kontejneru, popř. slovem „přeplně-
ný“, na telefonní číslo 605 714 911. Volat
můžete i přímo Technickým službám na 
telefon 326 991 174. Jejich pracovníci 
kontejner obratem vyprázdní.

Děkujeme, že nám pomáháte udržet pořádek
ve městě. Kontejnery na sběr tříděného odpadu
jsou tu pro Vás, nepořádek kolem nich už být
nemusí.

Zuzana Mutínská, 
vedoucí odboru životního prostředí

OTÁZKA MĚSÍCEMÁ MĚSTO ČESTNÉ OBČANSTVÍ UDĚLOVAT JEN ŽIJÍCÍM
OSOBÁM, NEBO I IN MEMORIAM?
Zastupitelé otevřeli téma čestného občanství, které město v historii udělilo. V únoru mají kromě
odebrání čestného občanství jednat i o nových zásadách jeho udělování. Podrobněji se tématu
věnuje starosta města ve svém úvodníku.
My se ptáme: Má město podle Vašeho názoru udělovat čestné občanství výhradně žijícím
osobám, i in memoriam, nebo je nemá udělovat vůbec?
Pište na e-mail: anketa@celakovice.cz, adresu Městského úřadu nebo hlasujte na webu města.

VÝSLEDKY LEDNOVÉ ANKETY: Líbí se Vám nové logo města?
Ano 58,8 % (283 hlasů), Ne 39,1 % (188 hlasů), Nevím 2,1 % (10 hlasů)
Hlasování se zúčastnilo 481 občanů, rekordní počet v historii anket. Sázení stromů okolo sochy 
sv. Jana Nepomuckého (434 hlasů) nebo zimní solení městských komunikací (420 hlasů) zůstalo
daleko v závěsu. Za Vaše hlasy děkujeme! Novému logu a jeho roli vedle městského znaku se
věnujeme na str. 1 a 3.

Nové cedulky na plastových kontejnerech pomohou 
v jejich okolí udržet pořádek. Zasláním SMS s číslem
kontejneru na telefon 605 714 911 Technické služby
přeplněný kontejner obratem vyvezou.        Foto: -dv-
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Přiv í táni  do ž ivota byl i  t i to noví

občánci  města Čelákovic:

Kristýna Ráchel Weishauptová, Natálie Kotková,

Nela a Libor Vališovi, Adéla Vondráčková, Vojtěch Bureš,

Radim Kobek, Oliver Skyba, Šimon Auersvald, Zuzana

Doubková, Linda Klement, Nikolas Vaníček, Anna Kernerová,

Tomáš Kronovetr, Matyáš Snětivý, Tereza Sadilová,

Šárka Sehnoutková, Viktor Svoboda a Michal Hýbl.
Foto: Jiří Suchý

v sobotu 21. ledna 2012

ROK 2011 V HLEDÁČKU MĚSTSKÉ POLICIE
Přes tři stovky trestných činů s mírou objasněnosti 33 procent, 

41 botiček, 12 řidičů pod vlivem drog či 7 stíhaných osob, to jsou jen
některá čísla ze statistiky činnosti Městské policie za první pololetí
roku 2011.

V prvním pololetí roku 2011 řešila Městská policie Čelákovice 667 
(s domluvami 1297) přestupků. Prověřila 1210 oznámení od občanů,
zadržela 4 pachatele, osoby podezřelé ze spáchání trestného činu, v 79
případech asistovala Policii ČR a Hasičské a Záchranné službě. 7 osob
předvedla k podání vysvětlení (z toho 3 přímo na Městskou policii), zpra-
covala 207 čísel jednacích, objevila 4 vraky vozidel, které byly po její výzvě
odstraněny. Dalších 32 vozidel označila jako vozidla, která by neměla být
odstavena na veřejném prostranství (bez registrační značky, špatný tech-
nický stav apod.). Ve všech případech došlo k odstranění vozidla nebo
závad na vozidle tak, aby byla naplněna dikce zákona. Nalezla 18 injek-
čních stříkaček, které ve spolupráci s o. s. Semiramis zlikvidovala. Za první
pololetí roku 2011 nasadila 41 tzv. botiček, odchytila 65 zvířat, z nichž 35
předala do smluvního útulku VELAS, Lysá n. L., ostatní zvířata předala
šťastným majitelům.

V rámci svých dalších povinností se městští strážníci zúčastnili několika
akcí z důvodu zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti osob (např.
Pohár starosty, Muzejní noc, utkání ženského fotbalu, rozsvícení městské-
ho vánočního stromu, Večerní běh). Asistovali i u dalších sportovních a kul-
turních akcí pořádaných ve městě, při údržbových a úklidových pracích
nebo čištění komunikací. Dále zajišťovali kontroly dodržování dopravních
předpisů, účastnili se besed ve školách i mateřinkách nebo pomáhali při
dopravní soutěži MDDM.

Celkový nápad trestné činnosti ve městě činí 340 trestných činů při
objasněnosti 32,55 %. Pro zajímavost zde uvádíme počet řešených skut-
ků po linii psychotropních látek: 16x stíhána nedovolená výroba drog
a jejich distribuce, 12x řízení motorového vozidla pod vlivem drog.

Radek Fedaček, velitel MP

Městská policie mění své číslo! 
Nové, lépe zapamatovatelné číslo je: 

731 136 156
Staré číslo bude funkční paralelně s novým, hovory budou

po přechodnou dobu přesměrovány.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST spotřebitelům nabízí v rámci
poradny bezplatně:
• Právní poradenství z oblasti spotřebitelského práva (reklamace,
nedodání zboží v termínu, poškození oděvu v čistírně, předváděcí akce,
ubytování v hotelu nižší kategorie, vysoké vyúčtování za energie,
podmínky pojistných, úvěrových a leasingových smluv a jiné) na telefonní
lince. Poradenství je zdarma, platí se pouze cena běžného hovoru.

Telefonní linka: 299 149 009
Provozní doba: po – pá 9.00 – 17.00 hod.

• Publikace, např. tištěnou informační brožuru o marketingových
praktikách prodejců na předváděcích akcích určenou převážně seniorům.
• Databázi nebezpečných výrobků volně zpřístupněnou na webových
stránkách www.nebezpecnevyrobky.cz s možností si zvolit pravidelné
zasílání nových informací k vybrané kategorii výrobků.
• Vzory, vybrané vzory právních listin a podání vypracované pro konkrétní
účel (volně ke stažení na webových stránkách www.dtest.cz).

SPOTŘEBITELSKÁ PORADNA

NOMINACE NA VÝROČNÍ CENU
MĚSTA ČELÁKOVIC

V roce 2012 udělí Zastupitelstvo města Čelákovic první Výroční cenu.
Jde o čestné ocenění občanů, kteří žijí či žili v Čelákovicích a kteří výz-
namným způsobem ovlivnili některé obory lidské činnosti, významně
působili ve prospěch občanů našeho města a šířili dobré jméno města
doma i ve světě.

Předtištěný tiskopis pro podání návrhu na kandidáty VC je umístěn na
webových stránkách města: levé menu – Městský úřad – formuláře, nebo
k vyzvednutí na MěÚ. Uzávěrka pro jeho podání je 31. 3. 2012.

odbor školství, informací a kultury MěÚ
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Společenská kronika
Dne 27. 1. 2012 se dožil

krásného životního jubilea
70 let pan Václav
ŠNAJDR. Všichni mu ze
srdce blahopřejeme a pře-
jeme pevné zdraví a poho-
du do dalších let.

Dodatečně vše nejlepší
přeje manželka, syn
Václav, dcery Jana  a Irena, Jiří, Roman 
a Pavlína. Dále vnoučata Jirka, Irenka, Jan,
Verunka, Jakub a Zuzanka.

Chtěli bychom tímto
poděkovat všem, kdo jste
se přišli rozloučit s panem
Josefem FOUČKEM,
který nás opustil 10. 1.
2012. Děkujeme panu sta-
rostovi za vřelá slova 
a ostatním za projevené
kondolence. Manželka a děti s rodinami

27. února 2012 by se dožila významného
životního jubilea 60 let maminka, sestra, 
babička, paní Věra HALAMOVÁ. Vzpomeňte 
s námi. Dcery Marika a Tereza s rodinami

a sestry Marie a Dana s rodinami

Dne 10. ledna letošního roku po dlouhé těžké
nemoci zemřel pan Josef Fouček. Mnoho nejen
starších občanů ho znalo jako dlouholetého
předsedu Městského národního výboru, vážilo
si ho pro jeho čestnost, přímost a ochotu
pomáhat všem občanům města.

Jeho velkou zásluhou se naše město stávalo
modernějším, čistším. Za doby jeho působení
na radnici se postavilo v akci „Z“ mnoho objek-
tů sloužících široké veřejnosti.

Za všechny bych vzpomněl 5. mateřskou
školu, dnešní prodejnu Albert, tělocvičnu BIOS,
požární zbrojnici se stanicí Policie a další.

Velkou pozornost věnoval i kulturním stán-
kům města, dnes opravdu vynikající Městské
knihovně, Městskému muzeu, Lidové škole
umění apod.

Svou tzv. „kariéru“ veřejného činitele však
začínal jako mistr ve slévárně n. p. TOS. 

Otevření prodejny potravin v Sedlčánkách dne 13. 10.
1980. Josef Fouček (vlevo) při přestřižení pásky. 

Foto:  Stanislav Leinweber
Zdroj: sbírkový fond Městského muzea v Čelákovicích

Slavnostní vítání občánků v obřadní síni radnice roku
1988. Josef Fouček gratuluje rodičům. 

Foto: Josef Kyncl
Zdroj: sbírkový fond Městského muzea v Čelákovicích

Město vyvěsilo černou vlajku
Posledního rozloučení s panem Josefem Foučkem se účastnila celá řada lidí, úctu mu 

přišli vyjádřit i starosta města s oběma místostarosty. Černou vlajku město vyvěsilo na týden
po úmrtí bývalého předsedy národního výboru našeho města.

„Neměl jsem příležitost se s panem Josefem Foučkem setkat profesně, přesto vím, že i po více
než dvaceti letech od jeho působení v čele města na něj občané vzpomínají s láskou a vděčností za
obětavost, s jakou pro Čelákovice dlouhá léta pracoval.

Ještě jednou, bych zde proto chtěl panu Foučkovi jménem všech občanů města poděkovat.
Odešel, ale jeho odkaz mezi námi zůstává i nadále živý.“

Za vedení města
Josef Pátek, starosta

Rada města v lednu souhlasila s vyhlášením dvousetletého dubu na poli u Sedlčánek památným stromem.
Rozeběhlo se tak tříměsíční řízení, na jehož konci státní správa vydá konečné rozhodnutí. Strom je ve velmi
dobrém stavu, takže ošetření, ke kterému by nový statut stromu město zavazovalo, nepřesáhne deset tisíc korun.

Foto: Pavel Jindřich

Jeho spolupracovníci si jej vážili především pro
jeho pracovitost a poctivost. Již jako zaměstna-
nec slévárny podporoval školu a vše, co souvi-
selo s rozvojem činnosti dětí ve škole i mimo
vyučování v zájmových organizacích i v Okres-
ním domě pionýrů a mládeže.

Byl také dlouholetým úspěšným zahrád-
kářem.

Poslední roky jeho velmi plodného života ho
vážná nemoc donutila téměř zcela omezit
veškeré jeho aktivity. Ale i tak nikdy, pokud mu
to zdravotní stav alespoň trochu dovolil, neod-
mítl pomoc nebo radu svým spoluobčanům.

Odešel dobrý člověk – soudruh, který celý
svůj aktivní život věnoval práci pro společnost,
pro občany svého města.

Čest jeho světlé památce.
Za městskou organizaci KSČM Čelákovice

Vladimír Duník

ZEMŘEL JOSEF FOUČEK
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Investice 2012
Peníze, které letos půjdou do rozběhnutých akcí, výstavby nových komunikací,

opravy infrastruktur nebo zcela nových projektů, dosahují bezmála 76 milionů
korun. A to je teprve začátek roku, v jehož průběhu se mohou objevit i další
nepředpokládané, zato však nutné investice. Část z celkové sumy peněz naštěstí
pokryjí dotace. I přesto tak velký objem peněz znamená pro město s ročním
rozpočtem 200 milionů korun výraznou zátěž.

Největší objem peněz půjde jak jinak než do náměstí. Skoro stejné investice však
město vkládá do čistírny odpadních vod, která je pro laika méně atraktivní než
projekt náměstí, z hlediska dalšího vývoje města je však nanejvýš strategická a
nutná. Hlavní investice pro rok 2012 představuje vedoucí odboru rozvoje města
Čelákovic Dana Teichmanová.

Revitalizace náměstí 5. května
Cena: 48,8 milionů Kč
Dotace: 21,2 milionů Kč
Realizace: červenec 2011 – srpen 2012
Zhotovitel: Metrostav, a. s., divize 1
Projekt: ateliér Tichý & Kolářová, s. r. o, 
celková revitalizace náměstí v Čelákovicích
do podoby reprezentativního centrálního
prostoru města

Tato akce již byla ve Zpravodaji zmiňována,
jen pro úplnost uvádíme základní údaje stavby.
Celkové náklady projektu činí 48,8 mil. Kč, cca
21,2 mil. Kč bude hrazeno z dotace ROP.
Zhotovitelem stavby je Metrostav, a. s., divize 1,
generálním projektantem je ateliér Tichý &
Kolářová, s. r. o., Stavba byla zahájena 30. 6.
2011, dokončení celé stavby předpokládáme
koncem léta 2012.

Jižní část náměstí, která zahrnuje provedení
chodníků, komunikací, zelených ploch a výsa-
deb v části jižně od hlavní příjezdní komunikace,
je dokončena, zkolaudována a městu předána.
Průjezd náměstím, již po nové komunikaci, byl
otevřen na konci listopadu loňského roku.

V zimním období probíhá zejména archeolo-
gický průzkum v místech, kde bude následně
umístěna technologie budoucích vodních prvků.
V rámci průzkumu byly odhaleny základy
bývalého pivovaru v centrální části a ve východ-
ní části zbytky barokního můstku – k řešení
zakomponování objeveného můstku do celkové

architektonické koncepce náměstí viz článek
ing. arch. Marka Tichého na str. 3.

Stavební práce budou pokračovat v severní
části náměstí tak, jak dovolí počasí. Celá oblast
severně od hlavní průjezdní komunikace je uza-
vřena, zachován zůstane přístup k radnici a do
budovy CMC. Postupně také budou uzavírány
části přilehlých ulic, nejprve asi po dobu tří
měsíců ulice U Kovárny a následně asi na dva
měsíce ul. Rybářská.

Intenzifikace ČOV
Cena: 46,1 milionů Kč
Dotace a půjčky: 32 milionů Kč
Realizace: květen 2011 – květen 2012
Zhotovitel: VCES, a. s.
Projekt: navýšení nedostačující kapacity
ČOV a zlepšení kvality čištění odpadních vod

Tato investiční akce, jejíž náklady činí přibližně
46,1 mil. Kč, byla zhotovitelem firmou VCES, a. s.,
zahájena v květnu loňského roku. Dokončení
předpokládáme v květnu roku letošního.

Jde o akci, která je spolufinancována ze stát-
ního rozpočtu podporou ve výši 1,6 mil. Kč,
půjčkou ze státního rozpočtu ve výši 3,2 mil. Kč
a podporou z rozpočtu Evropské unie (Fondu
soudržnosti) ve výši 27,2 mil Kč, vše prostřed-
nictvím Státního fondu životního prostředí.

Provedením investice dojde k navýšení nyní
nedostačující kapacity ČOV a také k zlepšení
kvality čištění odpadních vod.

V rámci této akce byla v loňském roce prove-
dena rekonstrukce odlehčovací komory, bylo
nainstalováno nové zařízení hrubého předčiště-
ní (česle), vírový lapák písku a čerpací stanice
surových vod vč. příslušných elektrorozvodů,
instalací a trubních vedení, byly provedeny
sanace jedné z dosazovacích nádrží a jednoho
kalojemu, zahájena rekonstrukce dmychárny
s osazením nového dmychadla. Nejvíce viditel-
ná je nově postavená třetí aktivační nádrž – viz
přiložené foto. Nová technologie byla také osa-
zena v uskladňovací nádrži kalového hospo-
dářství (kalojemu) a také v nové aktivační 
nádrži.

Územní plán
Cena: 1 milion Kč (2012)
Realizace: 2012 – 2014
Dodavatel: vzejde z výběrového řízení
Projekt: nový územní plán musí být dle sta-
vebního zákona zpracován do roku 2015

Dle nového stavebního zákona jsme povinni
do konce roku 2015 zpracovat nový územní
plán. Na letošní rok jsou pro jeho realizaci rezer-
vovány prostředky ve výši 1 mil. Kč. Zadání
výběrového řízení je již zpracováno, po potřeb-
ných konzultacích bude neprodleně zveřejněno
a celý proces zpracování nového územního
plánu bude zahájen. Nový územní plán by měl
být dokončen do konce roku 2014.

Rekonstrukce komunikací a lokalit – Václava
Kálika, Ve Skále, V Rybníčkách, historické
centrum města

Připravena k realizaci je také výstavba komu-
nikace v ul. Václava Kálika, pokud to finanční
situace dovolí, bude stavba letos provedena.
Projekčně je připraven také průchod z ulice 
J. A. Komenského do Sadů 17. listopadu.

V současné době v návaznosti na konzultace
s obyvateli lokality spolu s projektantem finali-
zujeme podobu doplnění systému chodníků
v nové lokalitě V Rybníčkách. Pokud se v leto-
šním roce podaří zajistit příslušná správní roz-
hodnutí, bude 1. etapa dostavby chodníků
zahájena ještě letos.

Zastávky BUS a přechody
Z dopravních staveb připravujeme výstavbu

nových autobusových zastávek v ul. Jiřinské
a Mochovské a výstavbu přechodů v ul.
Rooseveltově a u starého nádraží v ulici
Toušeňské.

Investice 46 milionů Kč do čistírny odpadních vod si
svou velikostí a významem nezadá s rekonstrukcí
náměstí. Na fotografii je nedávno dokončená 
3. aktivační nádrž.

Náměstí, jak bude koncem léta vypadat.
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Rekonstrukce kotelny K8
Pro letošní rok také připravujeme rekonstruk-

ci kotelny K8 v ulici J. A. Komenského, která
vytápí Městský bazén, Základní školu a Kulturní
dům, ve výši cca 2,3 mil. Kč.

Další projekty v přípravě – cyklostezka,
komunikace, infrastruktura

Projekčně připravujeme řadu dalších akcí,
např. rekonstrukci veřejného osvětlení v Záluží,
která by měla navazovat na připravovanou
kabelizaci elektrorozvodů, opravu VO v lokalitě
Jiřina, v této lokalitě také rekonstrukci kanaliza-
ce a na ni navazující rekonstrukci komunikací,
v neposlední řadě jsme znovu zahájili projek-
tové práce a majetkoprávní projednávání inves-
tiční akce vodovodní přivaděč a kanalizační
stoka Záluží.

Dokončujeme přípravu revitalizace lokality Ve
Skále do stupně prováděcí dokumentace. Máme
zpracovánu studii urbanistické zóny historického
centra – ul. Kostelní, Na Hrádku, Rybářská a Ve
Vrbí, ve které po odsouhlasení záměru budeme
pokračovat do dalších stupňů PD. 

Je zadáno zpracování projektové dokumenta-
ce cyklostezky z Čelákovic do Sedlčánek podél
komunikace III/2454, rekonstrukce části komu-
nikace v ul. Tovární.

Investice do bytového fondu
Cena: 9 milionů Kč
Realizace: 2012
Zhotovitelé: vzejdou z výběrových řízení
Projekt: rekonstrukce bytového domu,
rekonstrukce střech a rekonstrukce výtahů
bytových domů

V investicích do bytového fondu jsou připra-
veny např. rekonstrukce domu č. p. 1203, rekon-
strukce střech domů č. p. 1440 – 1445 a rekon-
strukce výtahů č. p. 502 a 606 v Milovicích
v celkové výši 9 mil. Kč.

Mateřské a základní školy
Cena: přes 2,5 milionu Kč
Realizace: 2012
Dodavatelé: Hospimed, s. r. o., (mycí cent-
rum), ostatní vzejdou z výběrových řízení
Projekt: nové mycí centrum pro ZŠ Kostelní,
rekonstrukce sociálního zařízení a úpravy
dalších prostor v MŠ Rumunská

Na přelomu roku byla provedena 1. část
dodávky mycího centra pro školní kuchyni ZŠ
Kostelní, která bude dále pokračovat drobnými
stavebními úpravami. V průběhu měsíce ledna
a února bude provedena 2. část dodávky.

V Mateřské škole Rumunská je pro letošní
rok připravena rekonstrukce sociálního zařízení,

Císařská Kuchyně se za 700 000 tis. Kč dočká
odvodnění části hlavní silnice s vyústěním do Výmoly.

které neodpovídá kapacitě školy, v celkových
nákladech 1,9 mil. Kč. Pro realizaci v dalších
obdobích máme připravenu výměnu technolo-
gie kuchyně, stavební úpravy vstupních prostor,
rozšíření dvou učeben a následně zateplení
obvodového pláště budovy, jejíž realizace je
závislá na získání dotací, o kterých jednáme.

Odvodnění komunikace v Císařské
Kuchyni
Cena: 700 tisíc Kč
Realizace: jaro 2012
Zhotovitel: vzejde z výběrového řízení
Projekt: zlepšení odtokových poměrů,
odvodnění s vyústěním do Výmoly a oprava
vjezdů v dotčeném území

Dle dohody se správcem komunikace Krajské
správy a údržby silnic Středočeského kraje
bude akce zahájena na jaře letošního roku.
Krajská správa provede opravu povrchu komu-
nikace s úpravou jejího příčného profilu tak, aby
došlo ke zlepšení odtokových poměrů v území
asi v délce 150 m. Město v úseku opravy prove-
de stavbu otevřeného odvodňovacího rigolu
jižně podél komunikace v ul. Čelákovské od ul.
Bezejmenné v délce asi 143 m a dále
zatrubněné části odvodnění, které bude uko-
nčeno výústním objektem ve vodoteči Výmola.
Součástí stavby bude také provedení opravy
vjezdů ve stavbou dotčeném území.
Předpokládané náklady činí cca 700 tis. Kč.

Kruhový objezd na komunikaci
II/245
Cena: 23,5 milionů Kč
Náklady města: asi 4,9 milionů Kč
Realizace: únor 2012 – září 2012
Zhotovitel: CGM Czech, a. s.
Projekt: rekonstrukce komunikace v úseku
Čelákovice – Lázně Toušeň, demolice stáva-
jícího a výstavba nového mostu, výstavba
kruhové křižovatky

Výstavba kruhového objezdu je společnou
investicí Středočeského kraje a Města Čeláko-
vic. Celkový rozpočet činí 23,5 mil. Kč, Město
má v rozpočtu rezervovánu částku 4,9 mil. Kč.
Na výstavbu budou použity prostředky
z příspěvků investorů v průmyslové zóně.
Ostatní podrobnosti jsou uvedeny na webu
města.

Dana Teichmanová, 
vedoucí odboru rozvoje města

Křižovatka, která zanedlouho změní svou podobu v dlouho očekávaný kruhový objezd. Foto: -dv-
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INFORMACE
● VODNÉ a STOČNÉ pro rok 2012 v Čeláko-
vicích:
vodné = 36,97 Kč/m3 včetně DPH
stočné = 31,01 Kč/m3 včetně DPH
celkem 67,98 Kč/m3 včetně DPH
(r. 2011 celkem 65 Kč/m3, r. 2010 62,50 65 Kč/m3)

● MÍSTNÍ POPLATEK za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů – ODPADY
– je stanoven na rok 2012 ve výši 480 Kč za
osobu.

● PLÁN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Zasedání budou v roce 2012 probíhat ve stře-
du vždy od 18.00 hodin ve dnech:
29. února, 25. dubna, 27. června, 5. září,
7. listopadu, 12. prosince.

Poznámka k našemu logu
Jsem na rozpacích, jak se vyjádřit k novému

logu města Čelákovic. Odpoutejme se na chvíli
od novotvaru a vezměme to od definice, co je
záměrem loga a logem všeobecně myšleno.
Když se podíváme do našich naučných slov-
níků, tak tam do 70. let minulého století definici
tohoto slova nenalezneme. Od samého počátku
se jednalo o nejrůznější převážně zákonně
chráněné značky firem výrobců ať dopravních
prostředků, strojů, potravinových či jiných pro-
duktů.

Po listopadu ’89 a oživení soukromé podnika-
telské sféry nabral nárůst těchto značek, po
vzoru jiných zemí, logicky nezvyklých rozměrů
a s termínem „logo“ se od té doby setkáváme
téměř na všem. A tak i Akademický slovník
cizích slov z roku 1995 tento termín zná
a vysvětluje, že se jedná o název firmy, společ-
nosti nebo organizace v speciální výtvarné
úpravě, uváděný na jejich výrobcích, propagač-
ních materiálech apod. Ano, je to podnikatelská
sféra, kde je značka firmy důležitou samozřej-
mostí, ale nechápu v tomto směru oblast samo-
správy. Zde nejde o byznys, a proto jsem
přesvědčen, že někteří představitelé samospráv
(Čelákovice nejsou jediné) si to trochu pletou.
Spíše bych se přikláněl k názoru, že objedna-
telé vzešli z řad podnikatelské sféry a neuvědo-
mují si, že obce jsou založeny na jiných princi-
pech, než aby se za peníze daňových
poplatníků předháněly v barevných, na pohled
nikomu nic neříkajících obrázcích či symbolech.

I. díl kroniky města
Čelákovic opět v prodeji

Nákladem Spolku přátel čelákovického
muzea byl zajištěn dotisk I. dílu Kroniky města
Čelákovic popisující období let 1857 až 1939.
Kronika je součástí edice FONTES MUSAEI
CIVITATIS CELAKOVICENSIS a byla ve svém
prvním vydání vytištěna v r. 2006. 

Kronika je nyní ke koupi v Městském muzeu,
Městské knihovně a prostřednictvím předsedy
Spolku přátel čelákovického muzea pana Petra
Polnického v ceně 400 Kč.

Dále je možno zakoupit II. díl Kroniky města
Čelákovic popisující období 1940 až 1947 a kro-
niku obce Sedlčánek z období 1762 až 1927.

Kontakt na Petra Polnického: 
e-mail: jizba.nabytek@tiscali.cz
tel.: 326 702 196, 723 778 885

Mám proto na věc jiný pohled než pan sta-
rosta města, jenž svůj názor zveřejnil v příloze
ZMČ. Město má na praporu tři barvy a strom,
které tvoří základ vycházející z městského
znaku. To, co předvádí navržené logo, by jistě
byla dobrá značka pro nějakou počítačovou či
optikou se zabývající firmu, ale naprosto nemo-
hu souhlasit se „zářícím diamantem“ vystihu-
jícím symboliku města na Labi. Matematická
přesnost krystalu nemůže nikdy evokovat
dojem, jaký si Polabí nese. Obávám se, „že kdo
se na něj podívá“, si ho s naším městem spojí,
ale ve zcela v jiné, nepříliš pozitivně laděné per-
spektivě, která nijak nesouvisí s městem na
Labi, ale spíše s jeho vedením.

Jaroslav Špaček

Úspěch našich umělců
v zahraničí

„Komorní orchestr Bohumíra Hanžlíka“ za-
končil řadu každoročních vánočních koncertů 
15. ledna 2012 „Novoročním koncertem“
v německém městě Jüchen.

Před zaplněnou Peter-Giesen-Halle
Garzweiler se představili členové orchestru
„Prager Salonochrester Bohemia“ pod umělec-
kým vedením Bohumíra Hanžlíka nejen jako
zkušení orchestrální hráči, ale i jako vynikající
sólisté. Obecenstvo si bouřlivým potleskem ve
stoje vynutilo několik přídavků. Slova uznání
a poděkování českým umělcům pronesl také
starosta města pan Harald Zillikens.   V. Klouda

Mají se děti z dětských
domovů o koho opřít?

Na počátku letošního roku v Čelákovicích
vzniklo nové občanské sdružení s názvem Opři
se. Cílem naší činnosti je pomáhat dětem z dět-
ských domovů, a to nejen během jejich pobytu
v těchto institucích, ale také po jejich opuštění,
při začleňování se do společnosti.

Pro děti budeme připravovat jedno i víceden-
ní akce se sportovní, kulturní či turistickou nápl-
ní. Tyto akce chceme otevřít také dětem z rodin.
Hlavním cílem těchto setkávání je vytvořit přiro-
zené prostředí pro navázání přátelských vztahů
mezi dětmi z domovů na jedné straně a dobro-
volníky či fungujícími rodinami na straně druhé.
Možným vyústěním takových kontaktů je i tak-
zvaná hostitelská péče, při níž dítě tráví v hosti-
telské rodině víkendy či prázdniny. Tyto vztahy
budeme nadále podporovat, a to i poté, co dítě
domov opustí. Spolupracovat budeme s různými
dětskými domovy ve Středočeském kraji, napří-
klad s domovem v Nymburce.

Máte-li zájem poznat děti z domovů i jinak
než jen prostřednictvím reportáží v médiích
a chcete-li se zapojit do naší činnosti, rádi
s vámi navážeme spolupráci. Kontaktovat nás
můžete na e-mailové adrese info@oprise.cz.

Protože se naše webové stránky teprve připra-
vují, najdete aktuální informace na serveru
Facebook, konkrétně na adrese http://facebo-
ok.com/oprise. Dále vás budeme o našich akcích
informovat na stránkách Zpravodaje.  Petr Matyáš

pracoviště:
Jiřího Wolkera 603, Brandýs n. L.

dávky státní sociální podpory
• přídavek na dítě
• rodičovský příspěvek
• příspěvek na bydlení
• dávky pěstounské péče
• porodné
• pohřebné

KAM PRO SOCIÁLNÍ DÁVKY?
Na Úřad práce České republiky

pracoviště:
náměstí Republiky 3, Praha 1

• dávky pomoci v hmotné nouzi
• příspěvek na mobilitu*
• příspěvek na péči*
• příspěvek na zvláštní pomůcky*

*Formuláře těchto žádostí jsou k dispozici
na MěÚ Čelákovice,

odbor sociálních věcí a zdravotnictví.

Valná hromada Czela.net, o. s.
Koncem roku 2011 se uskutečnila v klubovně

o. s. Czela.net v CMC mimořádná valná hroma-
da, tentokrát spojená s vánočním večírkem.
Rada o. s. zůstala tříčlenná, a tak má-li někdo
chuť a hlavně čas radním pomoci, určitě neod-
mítnou. Jelikož se doba změnila a celé sdruže-
ní funguje jinak, bylo schváleno zrušení vstup-
ního poplatku pro nové členy. Výše členského
příspěvku zůstává i nadále zachována. V rámci
nesíťových aktivit připravuje Czela pro své členy
zdarma vstup do Městského bazénu, a to v
rámci vyhrazené hodiny 1x týdně. Více informa-
cí na www.czela.net. -rr-Nejpočetnější třída na plese RSGČ.

Maruna si přišla zaplesat
Další ročník plesu je za námi a můžeme konstatovat, že splnil svůj účel. A to, aby se sešli spolu-

žáci, učitelé a přátelé, kteří se celý rok nesejdou pohromadě, a užili si příjemný čas. 
Nejlépe to vyjádřila naše patronka sbírky pro Haby, absolventka Gymnázia Kamila Boučková,

která nyní pracuje v zahraničí. Napsala nám: „Moc děkuji za ples, naše třída si to moc užila. Doufáme,
že i ostatní.“

Další reakce z řad účastníků: „Byli jsme všichni spokojeni – s hudbou (velmi dobrý taneční band),
s dalšími čísly a konferenciérem (pěkný šoumen -:).“

A tradiční symbióza se sbírkou pro Haby také naplnila její kasičku o další sumu, a to i díky nejpo-
četnější třídě, která se o svou výhru podělila. Všem účastníkům i dárcům tím i za Haby děkujeme...
a těšíme se na další ročník. přípravný výbor plesu RSGČ
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Všichni občané Čelákovic a blízkého okolí,
kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravot-
ního postižení, rodiny s dětmi, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, mohou vyu-
žívat její služby.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy, pomoc při zajištění chodu domác-
nosti nebo zprostředkování kontaktu se spo-
lečenským prostředím.

Podrobné informace o službě a výši úhrad –
pí Dagmar Piskáčková, vedoucí (kontakty výše).

Pečovatelská služba
města Čelákovic

Kostelní 26
tel.: 326 999 801, mobil: 721 361 041
e-mail: piskackova@celakovice-mesto.cz

http://www.celakovice.cz
levé menu / Zdravotnictví a sociální péče /

pečovatelská služba

Farní charita Neratovice
U Závor 1458

Neratovice, 277 11
tel.: 315 685 190

e-mail: sekretariat@charita-neratovice.cz
http://neratovice.charita.cz

Ohlédnutí za minulým rokem
Výsledkem dobré a stabilně kvalitní péče,

kterou naše organizace poskytuje svým klien-
tům ve zdravotní i sociální oblasti, dnes již na 16
místech především Středočeského kraje, je
obhájení certifikátu ISO 2009/9006 na kvalitu
péče, obdržení Certifikátu Star a úspěšné
absolvované akreditace.

Své klienty nezabezpečujeme jen po stránce
zdravotní (dle indikace lékaře aplikujeme injekce,
odebíráme krev, převazujeme rány, poskytujeme
komplexní a terénní hospicovou péči) či sociální
(pomoc s nákupy, úklidy, osobní hygienou,
donáška a podání stravy, popovídaní apod.), ale
snažíme se jim zpříjemnit život i jinak. V loňském
roce se nám podařilo na jednotlivých střediscích
zorganizovat pálení čarodějnic, májovou veselici,
Mikulášskou besídku nebo vánoční posezení.
Účastnili jsme se i několika výstav. S našimi 
klienty jsme vyjeli i na celodenní výlet do Přerova
nad Labem, Kerska a Poděbrad. Již tradicí se stal
Charitní ples a Společné setkání klientů a přátel
Farní charity Neratovice. V září 2011 jsme oslavi-
li 20 let od založení naší organizace.

Poděkování
Všechna naše střediska se každoročně

zapojují do celorepublikové charitní akce
„Tříkrálová sbírka“. Všem, kdo v prvním led-
novém týdnu přispěli našim koledníkům do 
kasiček, moc děkujeme.

Miloslava Machovcová, ředitelka

Farní charita – kontakty pro Čelákovice
• sociální pracovnice – Monika Vocelová, DiS

tel.: 736 633 671, 
e-mail: soc.celakovice@charita-neratovice.cz,

• vrchní sestra pro Prahu-východ – Dagmar Hrubá
tel.: 326 991 947, 736 633 675, 
e-mail: celakovice@charita-neratovice.cz

DARUJ KREV 
Termíny odběru krve:

• v ordinaci 
MUDr. Hany Ježkové,
Sady 17. listopadu 1007, 
Čelákovice,
tel.: 326 992 290
každé poslední
úterý v měsíci

• v nemocnici v Brandýse n. L.-St. Boleslavi,
Brázdimská 1003, Brandýs nad Labem,
tel.: 326 902 781
každé první pondělí v měsíci

MĚŘENÍ
RIZIKOVÝCH TUKŮ
Nechte si zdarma změřit rizikové tuky každé
pondělí v KD Čelákovice, vestibul u předpro-
deje, vždy v 9.00 – 12.00 hod.
Další konzultace na tel.: 602 976 602.

PORADNA PRO SLUCHOVĚ
POSTIŽENÉ OBČANY

Každé první úterý v měsíci (s výjimkou prázd-
nin) v klubovně organizace ZP v KD Čelákovice,
a to vždy od 10.00 do 11.30 hod. Poradenství
vede logopedka pí Marie Lašanová, kontaktní
osoba: Ing. Alexander tel.: 605 329 902.

Budova DPS v Kostelní ulici. Foto: -dv-
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Pátý ročník výstavy Řemesla Polabí, kterou pořádá MDDM Čelákovice ve
spolupráci s Městským muzeem v Čelákovicích, proběhne od 3. do 17. března.
Uvidíte zde řadu výtvarných děl dětí i dospělých, prací vzniklých v kurzech
pořádaných různými organizacemi, sdruženími a spolky. Vystavovat bude
i několik domů dětí a mládeže Středočeského kraje. K účasti byli pozváni
řemeslníci a umělci z Polabí i odjinud.

PÁTÝ ROČNÍK ŘEMESEL POLABÍ

Nedílnou součástí je i výtvarná soutěž Řemesla Polabí, letos byla vyhlášena 25. ledna. Soutěží se
ve čtyřech věkových kategoriích (I. do 6 let, II. 7 až 10 let, III. 11 až 15 let a IV. mládež nad 15 let
a dospělí) a sedmi tematických okruzích (tkaní, krajka, textil, vyřezávání, košíkářství, drátování
a šperk, užité předměty). Výstava i soutěž mají společný motiv „Stromy kolem nás“. Přihlásit se
mohou výtvarníci amatéři, účastníci kurzů a od tohoto ročníku i samouci.

Součástí vernisáže výstavy v sobotu 3. března od 10.00 hodin v Městském muzeu bude
i vyhodnocení soutěže. S krátkým programem vystoupí žáci ZUŠ Jana Zacha Čelákovice.
Expozice bude po oba týdny otevřena veřejnosti od 9.00 do 12.00 a od 13.30 do 17.00 hodin
(kromě pondělí).

Doprovodným programem budou víkendové výtvarné dílny pořádané přímo v Muzeu ve spolupráci
s lektorkami a řemeslníky. Pro nejmenší a jejich maminky se chystá jedno víkendové dopoledne.

Přihlášky, propozice soutěže a další informace jsou k dispozici v MDDM Čelákovice. V případě
zájmu budou zasílány elektronicky (mddm.celakovice@seznam.cz). Soutěžící mohou svá díla spolu
s vyplněnými přihláškami odevzdávat od 13. února 10.00 hodin do 18. února 16.00 hodin do MDDM
v Havlíčkově ulici.

Po výstavě budou práce vráceny tamtéž do rukou autorů v termínu od 23. března 10.00 hodin do
26. března 16.00 hodin.

Všechny potřebné informace naleznete také na internetových stránkách 
www.mddmcelakovice.cz.

Za celý realizační tým a ostatní pomocníky Vás zve
Alena Zradičková, ředitelka MDDM Čelákovice

V sobotu 21. ledna byla v Městském muzeu v Čeláko-
vicích slavnostní vernisáží, v jejímž úvodu vystoupili
žáci ZUŠ Jana Zacha, zahájena výstava neziskové
organizace zaměřené na pomoc dětem v Ugandě.
Výstava fotografií Uganda v obrazech je přístupná do
19. února. Více informací o sdružení Bwindi Orphans,
např. adopci na dálku nebo projektech second 
hand, chov koz či korálky do dálky, najdete na 
www.bwindiorphans.org. Foto: -dv-

Městská knihovna slaví!
Rok 2011 byl pro knihovnu velmi úspěšný. Po

jeho dramatickém začátku (lednové zatopení
skladů s knihami) se dařilo další problémy řešit
a připravit pro návštěvníky příjemné zázemí se
širokou nabídkou služeb a pestrým programem
akcí. Máme velkou radost, že zájem veřejnosti
o knihovnu stále stoupá, o čemž svědčí výsled-
ky loňského roku.

Služeb knihovny využilo celkem 40 824 uži-
vatelů. Poprvé v historii knihovny přesáhl počet
výpůjček 100 tisíc a počet evidovaných čtenářů
2 tisíce. V průběhu roku bylo půjčeno 101 998
knih a časopisů. Zaregistrovali jsme 2 034 čte-
nářů, z toho 576 dětí. Čtenáři navštěvují
s povděkem také obě pobočky knihovny v okra-
jových částech města v Sedlčánkách
a V Prokopě (722 uživatelů, 4 201 výpůjček).

Využívání elektronických služeb patří k běžné
praxi našich čtenářů a rovněž je stále na vze-
stupu (31 934 vstupů na web knihovny, z toho
14 041 návštěv on-line katalogu a 3 282 vstupů
do čtenářského konta za účelem prodloužení
nebo rezervace knih).

Zvyšuje se zájem o kulturní a vzdělávací
akce, ať už o besedy a lekce informatické
výchovy pro školy, nebo besedy, přednášky
a autorská čtení pro veřejnost. V loňském roce
jsme jich organizovali 149, s celkovým počtem 
3 725 návštěvníků.

K vyhledávaným akcím roku patří už řadu 
let výstavy. Ty loňské proběhly v rámci Týdne
knihoven (výstava dobových fotografií, písem-
ností a všeho, co patřilo k tématu Rodinné slav-
nosti ze soukromých sbírek více než 50 čtenářů 

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/

knihovny) a v rámci III. Muzejní noci v Čelákovi-
cích (výstava Jak se rodí kniha, zaměřená na
knižní vazbu, ilustraci a grafiku).

Se zájmem se setkalo také první vyhlášení
a předání ceny Čtenář roku, výtvarná soutěž
pro žáky základních škol Moje oblíbená kniha
(účast 186 dětí) a nabídka knihovny při zaháje-
ní adventu ve městě.

V knihovně jste se mohli během roku osobně
setkat na veřejném čtení se začínajícími autory,
ale také se známými spisovateli
S. Rudolfem, M. Petiškou, P. Kukalem.
Zkušenosti z cest svým posluchačům předávali
J. Švorc, J. Šíma, Z. Vacek a z vrcholového
sportu D. Barešová. Děti se seznámily 

s autorkou H. Jelínkovou, ilustrátorkou
V. Hegerovou a tvořily v dílničce výtvarnice
L. Ulíkové.

Za prvořadé ale považujeme nabídku
a půjčování knih, které patří k tomu podstatné-
mu v naší práci a čtenářům přinášejí nové
poznatky, inspiraci a zábavu. Abyste mohli být
spokojeni, na chodu knihovny pilně pracuje celý
její kolektiv, a stojí tak spolu s vámi za úspěchy
roku 2011.

Děkujeme vám všem, kdo jste se podíleli na
krásných výsledcích práce knihovny, a zacho-
vejte prosím přízeň nám a hlavně knihám, ty
vám ji vrátí dvojnásob.

Soňa Husáriková, ředitelka

Autogramiáda H. Jelínkové a V. Hegerové.
Foto: archiv Knihovny

Výstava „Jak se rodí kniha“.
Foto: archiv Knihovny

POZVÁNKA NA KONCERTY
• V úterý 21. února od 19.00 hod. v Městském muzeu zazní skladby Jaroslava Křičky, Gustava
Mahlera, Václava Dobiáše, Bedřicha Smetany, Leoše Janáčka, Frederycka Chopina. Zahraje je kla-
vírista Miroslav Sekera, který vystupoval na Pražském jaru, a zazpívá sopranistka Lucie
Fišerová, sólistka Státní opery Praha. Miroslav Sekera u nás vystupoval v loňském roce s houslis-
tou Čeňkem Pavlíkem. Zve Spolek přátel čelákovického muzea

• V sobotu 10. března v Husově sboru bude koncertně provedeno Requiem od W. A. Mozarta.
Skladbu k uctění památky Václava Havla provede pražský smíšený pěvecký sbor MáTa
pod vedením sbormistryně Heleny Velické za varhanního doprovodu Ivany Michalovičové. Bližší 
informace naleznete v březnovém čísle Zpravodaje. Petr Petřík
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Mateřské centrum 
Najdete nás v zadní části Obecního domu

Stankovského 1650
(vchod z ulice Na Stráni)

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

www.mccelakovice.cz
(nabízíme zasílání programu a dalších

informací na Váš e-mail) 

Otevřeno máme:
pondělí 9.00 – 12.00 pro maminky a miminka
úterý otevřena pouze malá herna
středa 9.00 – 12.00
čtvrtek 9.00 – 12.00
pátek 9.00 – 12.00
V pátek 3. 2. ZAVŘENO – pololetní prázdniny.

PRAVIDELNÝ PROGRAM:
• Bezplatné hlídání dětí v MC
pro děti od 2,5 let rodičům hledajícím si zaměst-
nání, středa 8.00 – 12.00 a 15.00 – 19.00 hod.,
bližší informace na našem webu;
• Předporodní kurzy
út 17.00 – 19.00 hod., vede porodní asistentka
Karolina Švechovičová, přihlášky a info 731 310
509;
• Kurzy masáží kojenců a batolat
vede porodní asistentka Bc. Karolina Švechovi-
čová, nutno přihlásit na tel.: 731 310 509.

AKCE
• „Péče o dětský chrup“
pá 10. 2. od 9.00 hod., Mgr. L. Vachková, balíček
dentální hygieny zdarma, vstupné 20 Kč, rezer-
vace na tel.: 604 146 682;
• „Maková panenka“
st 15. 2. od 10.00 hod., čtení pohádek pro
nejmenší od 18 měsíců;
• Křesťanské setkání
st 15. 2. od 19.00 hod., zúčastnit se může každý
bez ohledu na příslušnost či nepříslušnost
k církvi;
• „O vodníčkovi“
st 29. 2. od 10.00 hod., divadélko pro nejmenší
od 18 měsíců.

JAMKLUB
V Čelákovicích funguje docela dobrá věc.

Jmenuje se JAMKLUB. Jednou za měsíc se lidé
sejdou v prostoru klubu „Čajovna“ v Lipové ulici
Za Dráhou. A hrajeme. Hudbu, nebo spíš muzi-
ku. Ani nevím, jestli nám to jde „dobře“. Každý
hraje, jak chce a co chce a kdy chce. Tomu se
říká hudební jam. Vždycky zazní bubny, kytary,
píšťaly, chrastítka a zpěv.

Před Vánoci nás na JAMKLUBu navštívil
známý věštec a šamanský bubeník Vlastík
Plamínek. Hrál s námi a vyprávěl o EZO.TV,
o show Jana Krause... Pozval si i kamaráda –
Boba Hochmana. To bylo něco!

A v lednu jsme se na JAMKLUBu dohodli, že
zahrajeme někde pro lidi, veřejně. Bylo tomu na
plese RSGČ v Kulturním domě. Sklidili jsme
velký úspěch. Podívejte se na youtube.com
(jamklub, celakovice).

Příští jamy budou 18. 2., 24. 3. a 28. 4. od
17.00 do 21.30 hod.; také vytváříme události na
Facebooku. Jste zváni. Pavel Wieser

MDDM
Havlíčkova 691

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

http://www.mddmcelakovice.cz

Jamklub v klubu „Čajovna“. Foto: Pavel Wieser

Prahou plnou strašidel
je každoroční skautská soutěž stará již 27 let
probíhající ve večerních ulicích Prahy, kde se
z nesmyslně promíchaných písmen, čísel, teček
a obrázků stávají názvy ulic Starého Města
a Malé Strany. Na těchto adresách se potulují
strašidla historické Prahy. V krátkých dvou hodi-
nách máme za úkol vyluštit šifru a rychle najít
co nejvíce z patnácti strašidel. V tomto roce
jsme se sice udýchaní, ale šťastní umístili na 
2. místě ze 49 hlídek mezi staršími skauty a mlad-
ší skauti na 17. ze 71 míst ve střední kategorii.

Jindřich Lobo Špaček

JUNÁK
Svaz skautů a skautek ČR

středisko 219.05 Čelákovice
Matěje Červenky

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

Řezník, který šidil své zákazníky, nyní jako strašidlo
rozdává kousky masa zdarma.

Foto: Junák, středisko Arcus Praha 2

LETNÍ TÁBORY 2012
S VOLNÝMI MÍSTY
Miličín – 3. turnus

Termín konání: 27. 7. – 11. 8.
Počet účastníků: asi 40
Určeno: děti ve věku 7 – 13 let
Cena 15denního tábora je 3 600 Kč.
Informace a přihlášky: hlavní vedoucí Kamil
Vašica, e-mail: vasica@mddmcelakovice.cz,
tel.: 739 138 481.
http://www.tabor-milicin.cz

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

O Vaše děti se postarají profesionální a ško-
lení vedoucí, instruktoři, zdravotník, kuchaři,
hospodář a hlavní vedoucí s bohatými zkuše-
nostmi na táborech a při práci s dětmi či s peda-
gogickou praxí. Jako hlavní vedoucí Kamil
Vašica, oddíloví vedoucí Milan Homolka, Ivana
Krupková, Honza Luštinec a další.

Pro táborníky je připraven pestrý program
protkaný celotáborovou etapovou hrou (téma
bude upřesněno během jara). Program se skládá
z mnoha různorodých činností (sportovních,
výtvarných, obratnostních, vědomostních) pod-
porujících zdravý vývoj táborníků ve všech slož-
kách jejich osobnosti i při spolupráci ve skupině.

Další informace a fotografie naleznete na
táborovém webu. V případě zájmu o účast na
táboře se co nejdříve ozvěte hlavnímu vedou-
címu.

Ostrý

Termín konání: 30. 6. – 14. 7.
Počet účastníků: asi 80
Cena 15denního tábora je 4 600 Kč.
Informace a přihlášky: MDDM Čelákovice
nebo Miroslava.Vankova@seznam.cz nebo
Jindřich Vaněk tel.: 602 333 061.
http://www.medvedito.wz.cz

Tábor se nachází v pěkné krajině plné rybníků
v chatové osadě Ostrý poblíž města Blatná
v jižních Čechách. Na toto místo se pořadatelé
vracejí již po dvanácté. Ubytování je ve čtyřlůž-
kových chatkách uprostřed lesů v ohrazeném
areálu na břehu rybníka Ostrý, v hlavní budově
je jídelna, kuchyň, umývárny s teplou vodou
a splachovací WC. V areálu jsou sportovní hři-
ště, stůl na stolní tenis, skluzavka do vody
a táborové ohniště.

Program je zaměřen na rekreaci, sport
a poznávání přírody. Jeho součástí je i koupání,
výlety do okolí (např. návštěva zámku Blatná),
celotáborová hra, sportovní olympiáda, spousta
drobných her a soutěží, táborové zájmové kluby,
jízda na koni, karneval, noční hra, táborový
oheň…

Cena tábora zahrnuje dopravu autobusem
tam i zpět, stravu 5x denně, ubytování, náklady
na vedoucí, odměny za soutěže.

Fotografie z minulých ročníků tábora a další
bližší informace na webu.

TECHTLE MECHTLE - to je zbrusu nový
název zábavného pořadu známé travesti sku-
piny HANKY PANKY z Prahy, která vůbec
poprvé do našeho města přiváží svou novou
zábavnou show, která se těší stále větší oblibě
po celé republice. Na jevišti slečny Stefany,
Dolores, Sofia a Alex, v civilním životě Martin,
Lukáš, Libor a Aleš, tentokrát připravili zcela
nový pořad plný známých hudebních melodií,
vtipů, nadsázky a komických scének, při
kterém se pobaví všechny věkové generace
od nejmladších až po ty nejstarší. Nebude
chybět řada nestárnoucích zpěvaček a zpě-
váků, jako jsou Petra Janů, Hanka Zagorová
společně s Drupim, Lucie Bílá, Těžkej
Pokondr, ale i Chris Norman, rocková babička
Tina Turner, Annie Lenox společně s Arretou
Franklin, George Michael a řada dalších.
Nenechte si ujít pořad, který slaví úspěch
v řadě vyprodaných kulturních domů
v Čechách i na Slovensku.

Skupina HANKY PANKY
KD Čelákovice

pondělí 27. 2. 2012 od 19.30 hod.
Stolová úprava s možností občerstvení.

Prodej vstupenek již zahájen!
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Návštěva klavíristů z Číny
V pátek 13. ledna 2012 navštívili naši školu

mladí klavíristé z Číny. V rámci své cesty po
Střední Evropě měli v programu několik
poznávacích a interpretačních akcí – zúčastnit
se zkoušky České filharmonie spolu s dirigen-
tem Liborem Peškem, setkání s vítězi mezi-
národní klavírní soutěže Smetanova Plzeň
a také uspořádat společný koncert s žáky kla-
vírního oddělení.

Základní umělecká škola Jana Zacha byla
vybrána na základě úspěšných výsledků našich
žáků na klavírních soutěžích, kterých dosáhli
jak v rámci České republiky, tak i v zahraničí.
Společný koncert českých a čínských interpretů
přinesl nový pohled na přednes skladeb evrop-
ských skladatelů z hlediska různých národností
sobě tak vzdálených.

Po návštěvě České republiky pokračovala
skupina sedmi mladých hudebníků a jejich
doprovodu do Vídně.

Návštěva klavíristů z Číny byla jednou z prv-
ních na mezinárodní úrovni, ale nebyla poslední.

V. Kraf, ředitelka

ZUŠ Jana Zacha
Vašátkova 434

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

Základní škola
Kostelní 457

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

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

http://www.rc-routa.cz 

Již rok v provozu
Celý dlouhý kalendářní rok uplynul od 17. 1.

2011, kdy v nově zrekonstruovaných prostorách
MC Čelákovice proběhl Den otevřených dveří.
Návštěvníkům se představilo Infocentrum
Rodina a práce, které bylo již plně vybaveno
a připraveno podat informace o službách pro
rodiny v rámci projektu Rodina a práce i pro
Čelákovice financovaného z prostředků ESF
prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR.

Když nahlédneme do statistiky, během roku
2011 minimálně 1x navštívilo naše centrum 291
rodičů. Některou ze služeb projektu Rodina
a práce zatím využilo celkem 148 rodičů. Druhá
část rekonstrukce MC proběhla během letních
prázdnin. Vypadá to u nás opravdu pěkně. Naše
odborná knihovna čítá již kolem 110 titulů a to
nepočítáme řadu velmi zajímavých a užitečných
letáků, které jsou v infocentru i zdarma.

Za podpory MC jsme uspořádali přes dvě
desítky seminářů a přednášek, a to také v rámci
projektu RC Routa, rodinné útočiště pro
všechny generace. Velké pokroky učinil náš
Klub náhradních rodin.
Únorový seminář – Kariéra po MD a jak na
ni? (jak napsat životopis, jak se připravit na při-
jímací pohovor?), středa 8. 2. v 9.00 – 12.00
hod., JAZYKová škola, Sedláčkova 107,
Čelákovice, lektoruje Mgr. Hana Slobodová,
seminář je ZDARMA. Zavolejte 604 146 682
a rezervujte si místo, bezplatné hlídání dětí.
Herna otevřená náhradním rodinám – volné
setkání určené pěstounům, osvojitelům i všem
ostatním zájemcům o náhradní rodinnou péči
v MC Čelákovice, sobota 11. 2. v 9.00 – 12.00
hod. Kontakt: nahradnirodiny@seznam.cz,
731 172 650.
Odpolední útočiště – ROUTA
po – pá 16.00 – 19.00 hod.
• Zajišťujeme převod dětí z MŠ a ZŠ do Routy,
odpoledního útočiště v prostorách MC;
• Mobilní služba – na základě předchozí rezervace;
• S.O.S. služba – v případě nenadálé události
na straně rodiče.
Infocentrum – Rodina a práce
Pravidelná provozní doba Infocentra (604 146
682): po – pá 8.00 – 12.00 a 15.00 – 19.00 hod.
Více informací o dalších akcích a aktivitách
našeho sdružení, www.rc-routa.cz.

Pohádky do Třídilky
V prosincovém čísle Zpravodaje jste se dově-

děli, že se naše škola zapojila v rámci kampaně
na podporu třídění odpadu ve Středočeském
kraji do literárně-výtvarné soutěže Pohádková
knížka Třídilka. Práce dětí byly ve fázi vlastní
tvorby a my slíbili, že vás s nejpovedenějšími
výtvory seznámíme. Posuďte sami, zda může-
me očekávat nějaké ocenění.

Ivana Sekyrová, vyuč. českého jazyka

Odpadové víly
Žily, byly v jednom městě odpadové víly. Měly

rády pořádek a třídily odpad. Byly velmi nešťast-
né, protože v tom městě se jeho obyvatelé ještě
třídit odpad nenaučili. Víly se rozhodly, že vyvěsí
plakáty o tom, jak se odpad třídí. Lidé nejdříve
nechápali, zdálo se jim zbytečné, že mají mít více
odpadových nádob a že jedna popelnice nestačí.
Odpadové víly trpělivě vysvětlovaly, co patří mezi
plasty, co mezi papír a skleněné láhve. Svou trpě-
livostí a vlídností pomohly všem lidem, aby uzna-
li, proč je třídění nutné. Celé město bylo zane-
dlouho uklizené a čisté. Víly pochopily, že jejich
práce ve městě je už zbytečná, že lidé už zvlád-
nou vše sami. Přemístily se tudíž tam, kde jich
zase bylo třeba. Do města, kde si lidé s odpadky
nevědí rady. Karolína Červená, 6. B

O smutné plechovce
Byla jednou jedna  plechovka. Její majitel jí

vypil šťávu, co v ní byla, a plechovka byla ráda,
že se jí odlehčilo. Myslela si, že bude vhozena
do koše ke svým kamarádům. Ale majitel byl
bezohledný – jak na plechovku, tak na okolí.
Každý přece ví, kam plechovky patří, kde se
společně scházejí. Majitel však plechovku poho-
dil na silnici. Plechovka byla smutná. Bála se, že
ji přejede auto nebo do ní najede kolo a cyklista
zakolísá, spadne a bude plechovce nadávat.
Najednou šla kolem jedna moc hodná paní,
která se stará o třídění odpadků. Sebrala smut-
nou plechovku a hodila ji tam, kam plechovky
patří. Plechovka se zaradovala. Možná se
znovu setká se svou rodinou a kamarády!
Pečlivě se dívala kolem, propadávala kolem
neznámých plechovek a ejhle! Rodina už je
pohromadě! A támhle vykukuje kamarád Lojza!
Plechovka byla šťastná. Dostala se tam, kde
může být spokojená, kde si může povídat
s ostatními plechovkami. Irena Launová, 6. B

ZÁPIS dětí
do 1. tříd

ZÁKLADNÍCH ŠKOL
v Čelákovicích proběhne

na obou školách
ve čtvrtek 9. února 2012
od 13.00 do 17.00 hod.
a pátek 10. února 2012
od 13.00 do 16.00 hod.

S sebou rodný list dítěte.

Den otevřených dveří
Srdečně Vás zveme ve středu 

7. března 2012 v době od 15.00 do
17.00 hod. k prohlídce prostor a teras
Mateřské školy.

Pro děti bude připravena ke zhlédnutí pohád-
ka ve třídě C. V ostatních třídách a terasách si
budou moci vyzkoušet hrací prvky.

Rodičům budou vydávány formuláře pro
podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ. Bližší
informace budou vyvěšeny na informačních
tabulích v Mateřské škole od 1. 3. 2012.

Hana Henyšová, ředitelka

Mateřská škola
J. A. Komenského 1586

tel./fax: 326 741 437
tel.: 737 704 708

e-mail: komenskeho.ms@seznam.cz

Čínští mladí klavíristé v ZUŠ Jana Zacha. Foto: M. Šenkýřová
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TURISTIKA

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 17.00 – 22.00 smíšená

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

Pozor změna – rozšíření saunovací doby pro
ženy ve čtvrtek již od 14.00 hod. a v sobotu
od 12.00 hod.

MĚSTSKÝ BAZÉN
Sady 17. listopadu 1753, Čelákovice
Vedoucí bazénu: Miloš Bukač
Telefon: 326 991 766 – pokladna, kancelář
www.celakovice-mesto.cz/bazen

Provozní doba:
po 17.30 – 21.30

út 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30

st 6.15 – 7.45 19.00 – 21.30
(18.00 – 19.00 ZP Metal-Aliance)

čt 17.00 – 21.30

pá 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30

so 12.00 – 21.00
(11.00 – 12.00 ZP Metal-Aliance)

ne 10.00 – 21.00
(9.00 – 10.00 pouze senioři)

Hřiště s umělým povrchem
(u bazénu)

Rezervace a správa areálu: září až červen –
Městský bazén, tel.: 326 991 766, 605 317 954

Tříkrálový pochod
Jako každý rok, tak jsme i letos uspořádali

turistický zimní pochod. 14. ledna 2012 to už byl
37. ročník. Start i cíl je pokaždé v sokolovně.
Počasí nám vyšlo a také 165 účastníků nás 
potěšilo. Náš Tříkrálový pochod má už tradici,
a tak přijíždějí stálí i noví účastníci. I přesto, že
Čelákovice nejsou atraktivní lokalitou, zimní
Polabí má přece jen své určité kouzlo. Letos nás
také potěšila účast rodin s malými dětmi.
Největší skupiny byly (mimo čelákovické)
z Prahy, Mělníku a Litoměřic. Nejvzdálenější
turista byl dokonce až z Olomouce.

Pro účastníky jsme připravili 5 tras od 10 do
50 km. V cíli byl pro každého připraven diplom
a teplý párek v Relax klubu v sokolovně. Zde
většina turistů strávila příjemnou chvilku a při
posezení byla zhodnocena i naše akce. 164
turistů bylo spokojeno, pouze jedna účastnice
nebyla – zabloudila a stěžovala si na nepře-
hledné značení. Ale kufrování k pochodům patří
a při vzpomínání nás, turistů, na to přijde vždyc-
ky řeč. Takže se těšíme na další (nejenom
čelákovické) akce. Výbor KČT Čelákovice

Pozvánka
Výroční členská schůze se koná 17. 3. od

9.00 hod. v KD Čelákovice. Zveme všechny
členy a příznivce k účasti.

Prodej povolenek na rok 2012 bude probíhat
v nové kanceláři na kurtech:
• únor, vždy v pátek od 14.00 do 16.00 hod.
• březen – duben, vždy ve čtvrtek od 15.00 do

17.00 a pátek od 14.00 do 17.00 hod.
Provádíme školení pro získání prvního

rybářského lístku. Pro budoucí členy naší orga-
nizace je toto školení zdarma. Zájemci o škole-
ní pro vstup do našich řad, hlaste se na výše
uvedených kontaktech. Pavel Jindřich

RYBÁŘI
tel.: 603 715 678

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

Zdálo by se, že měsíc únor je na houby pro-
stě „nahouby“. Ale přesto stále můžeme najít
pár jedlých zimních a navíc léčivých druhů,
které jsem zmiňoval v lednovém povídání.

Při jemné oblevě můžeme najít druh houby,
která má rovněž ráda zimní počasí. Je tak
nápadná a dovolím si tvrdit, že krásná. Vyrůstá
na starých větvičkách, které jsou často zahrnu-
ty půdou či rostlinami, takže by se mohlo zdát,
že vyrůstá ze země.

Jedná se o ohnivce šarlatového (Sarcoscypha
coccinea). Plodnice jsou číškovité až miskovité,
na vnější straně jemně plstnaté až bělavé. Barva,
která Vás jistě upoutá, je červená, následně
ohnivě červená až skutečně šarlatová se žluta-
vým okrajem. Je to vděčný objekt pro fotografo-
vání, byť plodnice jsou menší (od 1cm maximálně
do 7 cm v průměru). Ohnivec šarlatový je někdy
udáván jako jedlý, častěji jako nejedlý, což je
vlastně dobře. Patří mezi chráněné druhy a navíc
svým půvabem předčí i případné chuťové nut-
kání. Navíc, když budete mít velké štěstí, tak se
celý nález vejde do dětské dlaně.

Roste od nížin do hor v kyselých doubravách
na promočeném dřevě javorů, akátů, buků, olší

H O U B A Ř S K Á  N Á P O V Ě D N A

Ohnivec šarlatový. Foto: Ing. Jiří Baier

Poslední zamykání lesa
Poslední středu v minulém roce využili

čelákovičtí houbaři k vycházce do lužního lesa.
Spolu s přáteli uspořádali tradiční společensko-
turistickou akci „Zamykání lesa“.

Cestou do Byšiček a zpět nejen besedovali,
ale i sbírali houby. Překvapivě se podařilo shro-
máždit dvacet jeden druh vyšších hub (kromě
tradičních zimních jako penízovka sametonohá,
hlíva ústřičná to byla i outkovka chlupatá aj.).

V Byšičkách všechny přivítal J. Bezucha spolu
s panem starostou. Občerstvení mimo jiné zpestři-
li paní Maruška a Jana svými dobrotami, které
rychle mizely. Přítomni jako hosté byli i přátelé
z Mělníka, manželé Čermákovi a J. Baier. Tento
známý mykolog, fotograf a spoluautor mnoha pub-
likací o houbách bude besedovat v čelákovickém
Muzeu v měsíci dubnu (25. 4. v 16.00 hod.) na
téma Léčivé houby. Program zamykání pak pokra-
čoval posezením při zpěvu a harmonice.

Vycházky se celkem zúčastnilo 65 dospělých,
6 dětí a 4 psi. Nejstarším účastníkem byl 80letý
př. Vácha, nejmladším pak 4měsíční M.
Vosáhlová. Poděkování zaslouží i př. Kabát
a P. Bajer. Cíl akce, upozornit na krásu a též místy
na havarijní skutečnosti v oblasti lužního lesa, byl
naplněn. Josef Kadeřávek, MK Čelákovice

a habrů a někdy i na dřevě „růžových“ keřů.
V literatuře se objevuje i údajně příbuzný

ohnivec rakouský, který se dá rozlišit od šarla-
tového pouze mikroskopicky. Ale většina před-
ních českých mykologů se přiklání k názoru, že
se jedná o tentýž druh. Mezi tyto odborníky se
řadí i autor fotografie, mimo jiné přední popula-
rizátor houbaření a vynikající fotograf. Snad
jsem vám barvy tohoto skvostu popsal dosta-
tečně barvitě. 

Aleš Chvojka, MK Čelákovice

ZAHRÁDKÁŘI
http://www.czscelakovice.websnadno.cz

Pozvánka
Oznamujeme všem členům ZO ČZS

Čelákovice, že výroční členská schůze se
bude konat 17. února od 17.00 hod. v restau-
raci „Nová hospoda“.

Na programu bude hlavně projednání plánu
činnosti ZO na rok 2012. Výbor doporučuje tyto
akce:
- roubování a řez ovocných stromů – duben
- poradenské dny na osadách – červen
- zájezd do Pěnčína (výstava) – říjen
- večírek na ukončení sezony zahrádkářů –

listopad

Veřejnými dopravními prostředky navštívíme
v dubnu výstavu v Lysé n. L. a v září Zahradu
Čech v Litoměřicích. Přesné termíny oznámíme
včas ve Zpravodaji. V měsíci únoru obdržíte
RUKOVĚŤ zahrádkáře 2012. Prosíme o další
náměty a připomínky svým předsedům osad.
Pro letošní rok jsme opět zajistili dusíkaté vápno
a ovocné stromky, které si členové ČZS mohou
objednat nejpozději do poloviny března u př.
Herčíka.

Přejeme všem zahrádkářům mnoho úspě-
chů, bohatou úrodu a hodně zdraví v novém
roce.

Výbor ZO ČZS Čelákovice

Nábor
Modelářský klub AVZO Čelákovice, Rybářská

č. p. 161, přijímá zájemce o činnost v kroužku
mladých leteckých modelářů ve věku od 9 let.

Uvítáme i dospělé modeláře, pokud chtějí 
přijít mezi nás.

Kontakt na tel.: 606 234 557 nebo každý
pátek od 15.00 hod. v klubovně v Rybářské
ulici.

MODELÁŘI
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ŠACHY
Šachový klub Spartak Čelákovice

Při příležitosti Vánoc a konce roku jsme uspo-
řádali již tradiční turnaj ŠK v bleskovém šachu.
Vzhledem k pátkům před Vánocemi a Silvestrem
jsme tradici poněkud upravili a turnaj sehráli
první týden v roce 2012 – v pátek dne 6. 1. 2012.
Turnaje se zúčastnilo 9 členů ŠK a jeden zástup-
ce našeho dorostu z šachového kroužku (Lukáš
Janda). Ceny byly dotovány z vlastních zdrojů
(každý něco přinesl a něco jiného si odnesl).
Hlavním pozitivem byla dobrá nálada a chuť si
zahrát. Vítězem turnaje se stal Pavel Horký (viz
foto – první zprava), na druhém místě se umístil
Petr Tichý (první zleva) a na třetí pozici se pro-
bojoval Martin Sedlatý (uprostřed).

V šestém kole regionálního přeboru družstev
jsme dne 15. 1. 2012 vyhráli 4,5:3,5 na domácí
půdě nad družstvem ŠK města Dobrovice „C“.
Cennými body přispěli Pavel Horký, Zbyněk
Jankovský a Stanislav Hájek, remizovali Petr
Tichý, Martin Sedlatý a Martin Hrubčík. Nedařilo
se naopak Liborovi Mrozinskému a Mirkovi
Drábkovi.

Pokud máte zájem se rovněž aktivně zapojit do
šachového dění v Čelákovicích a blízkém okolí,
nebo si jen obyčejně zahrát šachy, přijďte mezi
nás – hrajeme každý pátek od 18.00 hod. v soko-
lovně, Masarykova 585/16, kancelář v 1. patře (za
kulečníkovými stoly). Dílčí aktuality a informace
naleznete na http://www.sachycelakovice.cz.

Účast v našem šachovém kroužku mládeže
zůstává i nadále otevřena cestou vedoucího
kroužku (Eduard Platz, tel.: 602 281 027).

Libor Mrozinski

Vítězové turnaje v bleskovém šachu.
Foto: Libor Mrozinski

ATLETIKA
Úspěšné vykročení atletů do nové sezony

14. a 15. ledna 2012 se v nafukovací hale v Praze na Strahově konaly krajské přebory jednotlivců
v atletice všech kategorií. Závodů se účastnilo 21 našich závodníků startujících za Slavoj Stará
Boleslav.

Anežka Jislová, Pavel Jisl, Barbora Mikešová, Kateřina Roušarová, Kristýna Roušarová, Barbora
Kubistová, Kryštof Kubista, Jana Čechlovská, Pavel Čechlovský, Kateřina Tichá, Nikola Vocásková,
Michaela Svobodová, Denis Michalík, Adam Raška, Alexej Bartoš, Ondřej Sixta, Radek Stránský,
Roman Stránský, Nikola Macháčková, Nikola Strachová a Pavla Cabrnochová.

Výsledky přeborů jsou na internetové adrese: www.atletika.cz záložka Výsledky

Medaile získali:
1. místo skok vysoký juniorky Nikola Strachová 160 cm
1. místo skok vysoký žákyně Pavla Cabrnochová 161 cm
1. místo vrh koulí 3 kg žákyně Nikola Macháčková 9,97 m
2. místo 60 m př. dorostenec Roman Stránský 10,47 s
3. místo 300 m ml. žáci Kryštof Kubista 46,10 s
3. místo skok vysoký ml. Žákyně Nikola Vocásková 125 cm
3. místo 60 m př. žákyně Pavla Cabrnochová 10,08 s

Jaroslav Ryneš

FOTBAL
UNION V PŘÍPRAVĚ NA JARO

Fotbalová příprava Unionu se rozběhla
v první polovině ledna pod koučem Radkem
Skuhravým. Tak jak je zvykem na úrovni 
této soutěže, začala fyzická příprava v areálu
stadionu a vyvrcholila soustředěním v Krko-
noších. V dalších dnech již trenér více využíval
hrací plochy, a to jak s umělým povrchem, tak
i trávník, i když ne příliš kvalitní. Union v letoš-
ním roce nehraje žádný zimní turnaj a na pořa-
du jsou přípravné zápasy:

sobota 4. 2. v Benátkách
Benátky n. Jiz. – SK Union;

neděle 12. 2. na hřišti ČAFKY
Brandýs – SK Union;

středa 15. 2. na Admiře
Admira – SK Union;

sobota 18. 2. na Újezdě
S. Královice – SK Union;

sobota 25. 2. v Nymburce
Nymburk – SK Union;

sobota 3. 3. na domácím trávníku
generálka s Poděbrady.

V sobotu 10. 3. již úvodní zápas jara s Přední
Kopaninou.

V hráčském kádru Unionu v době, kdy se píší
tyto řádky, nedošlo k podstatným změnám. Do
přípravy se začlenili mladí hráči: brankař
Gabriel, záložník Vodák, mladík z Viktorie
Žižkov Špůrek a Plot ze Sadské. Z kmenových
hráčů Unionu má zájem o hostování v Zápech
Hakl a bratři Bařinové v Zelenči. Přestupní ter-
mín končí až v dubnu 2012, a tak je ještě hodně
času na uzavírku hráčského kádru. Pokud se
týká našeho hráče, bývalého reprezentanta
Vráti Lokvence, kterého během podzimu trápily
zdravotní problémy, tak bude záležet na stavu
jeho achilovky. První přípravné utkání sehrál
Union v Satalicích a soupeřem byl šestý tým
okresního přeboru AFK Nehvizdy. Trenér nechal
odpočívat zkušené hráče a dal šanci mladíkům.
Ti se dokázali prosadit a porazili Nehvizdy 7:1.
Další zápasy se uskuteční po návratu z hor.

Vedení Unionu touto cestou zve na sobo-
tu 25. února do Kulturního domu, kde pro-
běhne tradiční Ples Unionu – těšíme se na Vás!

Milan Šikl

FLORBAL
FBC ČELÁKOVICE
MUŽI
Po odehraném 11. kole florbalové ligy jsou muži
na prvním místě v tabulce.

FBC ČELÁKOVICE - SOKOL BENÁTKY 6:5
Vyrovnané utkání, o našem vítězství rozhodl
Bartulík šest sekund před koncem utkání.

FBC ČELÁKOVICE - FBC RIPERS PRAHA 10:6
Již v polovině utkání jsme vedli 5:1, ve třetí třetině
jsme si utkání již pohlídali a zaslouženě vyhráli.

Tabulka po 11 kole
1. FBC Čelákovice 89 56 25
2. Game Over Praha 54 27 25
3. IBK Kubánský klan 63 17 22
4. Sokol Benátky 93 47 22
5. FC Bílé hole 66 76 16
6. Las plantas Praha 58 53 14
7. Elite Praha 39 43 14
8. SK Black Dragons 33 49 9
9. FBC Rippers Praha 42 59 6

10. SK Církvice 14 124 1

ŽÁCI
FBC ČELÁKOVICE - TJ SOKOL KOBYLISY 8:3
Proti soupeři jsme začali výborně a v polovině
utkání vedli 5:0, pak již jsme utkání dovedli do
vítězného konce.

FBC ČELÁKOVICE - TJ HODKOVICE N.
MOHELKOU 9:11
O utkání rozhodla naše nemohoucnost promě-
nit i ty nejvyloženější šance a hrubé chyby
jedinců v obraně.

ŽÁCI
Tabulka po 10 kole

1. FBC Liberec 78 31 24
2. FBC Čelákovice 61 49 21
3. TJ Sokol Hodkovice 66 57 20
4. TJ Zákupy 42 31 15
5. TJ Sokol Kobylisy 30 37 11
6. SC Podještědí 41 52 11
7. FA Dobrovice 20 81 3

MLADŠÍ ŽÁCI
FBC ČELÁKOVICE - FU LYSÁ NAD LABEM 2:1
Přátelské utkání.

Více na www.fbkcelakovice.cz
Tomáš Holcman

Poznámky k tabulce: Umístění, název týmu, skóre –
vstřelené branky, skóre – obdržené branky, body.

ORKA
V novém roce pokračovala druhá liga mužů
dalšími zápasy. I přes velkou marodku se Orce
podařilo získat šest bodů, když v přímém sou-
boji o postupové šance porazila Králův Dvůr
a poradila si i s pražskými Bázemi.

Orka – T.B.C. Králův Dvůr 4:0
V důležitém utkání z hlediska postupových
šancí hrály prim obrany obou celků v čele
s vynikajícími brankáři. Orce se podařilo ujmout
se vedení v polovině zápasu, definitivní zlom
pak nastal ve třetí třetině, když nervózním
hostům postupně vstřelila další tři branky.

Orka – FKÚ Ovocné Báze 4:2
Proti celku ze dna tabulky měla Orka jasný cíl
zvítězit, což se i přes úpornou obranu hostů
podařilo. Zasloužené vítězství tak přiblížilo Orku
na pouhé tři body od postupových nadějí. 

Dařilo se i mužskému béčku, které v prvním tur-
naji letošního roku neztratilo ani bod a pomalu
stoupá do horních pater pražské ligy.
Orka B – SK B.U.H. Praha 6:5
Orka B – FBC Start98 B 5:3 Martin Bajer
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do neděle 19. 2.
Městské muzeum
BWINDI ORPHANS – UGANDA V OBRAZECH
Výstava o. s. Bwindi Orphans, neziskové orga-
nizace zaměřené na pomoc dětem v Ugandě,
přístupná denně mimo pondělí 9.00 – 12.00
a 13.30 – 17.00 hod.

pátek 3. 2.  10.00 – 12.00 hod.
klubovna MDDM v Kulturním domě
OBRÁZKOVÁNÍ
S Helčou Jandurovou – pololetní prázdniny pro
předem přihlášené.

sobota 4. 2. 10.00 hod.
sál ZUŠ Jana Zacha
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Divadelní představení pro děti i dospělé.

čtvrtek 9. 2. 18.00 hod.
sál ZUŠ Jana Zacha
KONCERT ŽÁKŮ

pátek 10. 2.  15.00 – 17.00 hod.
klubovna MDDM v Kulturním domě
VALENTÝNSKÉ VYRÁBĚNÍ
S Helčou Jandurovou – výtvarné odpoledne
pro předem přihlášené.

sobota 11. 2.  14. 00 – 16.00 hod.
Klub Čajovna (klubovna MDDM – budova TS
v Lipové ulici, Za Dráhou)
KLUB DESKOVÝCH HER
Hravá sobotní odpoledne pro děti, mládež,
dospělé, rodinné týmy, vede Martina Slováková.

úterý 14. 2. 8.00 – 18.00 hod.
Gymnázium Čelákovice
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

sobota 18. 2. 10.00 hod.
sál ZUŠ Jana Zacha
ZAČAROVANÝ LES
Tradiční sobotní loutkové představení pro děti
i dospělé.

sobota 18. 2. – sobota 25. 2.
Strážné v Krkonoších
ZIMNÍ LYŽAŘSKÝ TÁBOR
Jarní prázdniny s Evou a Milošem Bukačových.

neděle 19. 2. 8.00 – 11.00 hod.
areál děkanství, Kostelní ulice 455
PRODEJNÍ BURZA
Především akva-tera, s možností využít chova-
telské a houbařské poradny.

pondělí 20. 2. – pátek 24. 2.
denně v 8.00 – 16. 30 hod.
ZIMNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
„Divadlo se vším všudy“ – s Martinou
Slovákovou a Lucií Třešňákovou.

úterý 21. 2. 19.00 hod.
Městské muzeum
KONCERT
Vystoupí Lucie Fišerové – soprán a Miroslav
Sekera – klavír. Oba účinkovali na Pražském
jaru. Pořádá Spolek přátel čelákovického
muzea ve spolupráci s Městským muzeem.

sobota 25. 2. 14. 00 – 16.00 hod.
Klub Čajovna (klubovna MDDM – budova TS
v Lipové ulici, Za Dráhou)
KLUB DESKOVÝCH HER
Hravá sobotní odpoledne pro děti, mládež,
dospělé, rodinné týmy, vede Martina 
Slováková.

pondělí 27. 2. 17.30 hod.
Městská knihovna
POTŘETÍ NA SEVERNÍM PÓLU
Setkání s českým polárníkem Václavem Sůrou.

březen
Městské muzeum
VÝSTAVA K VÝROČÍ DIVADELNÍHO 
SOUBORU TYL
Přístupná denně mimo pondělí 9.00 – 12.00
a 13.30 – 17.00 hod.

sobota 3. 3. – sobota 17. 3.
Městské muzeum
ŘEMESLA POLABÍ V.
Výstava, soutěž, výtvarné dílny, ukázky řeme-
sel. Výstava prací účastníků výtvarných kurzů
a kroužků domů dětí a dalších organizací, pří-
stupná denně mimo pondělí 9.00 – 12.00
a 13.30 – 17.00 hod., slavnostní vernisáž
v sobotu 3. 3. od 10.00 hod.

3. 3., 4. 3., 10. 3., 11. 3. a 17. 3. 
14.00 – 16.00 hod.
Městské muzeum
VÝTVARNÉ VÍKENDOVÉ DÍLNY – základy
řemesel a výtvarných technik, doprovodný 
program výstavy

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 senioři
nad 70 let po předložení OP slevu 50 %, vstupenka je
nepřenosná. V den konání kulturní akce není předpro-
dej vstupenek. Pokladna otevřena hodinu před začát-
kem každého představení.

pátek 3. 2. 20.00 hod.
REPREZENTAČNÍ PLES
Pořádá Taneční a sportovní klub Dynamik Lysá
nad Labem. Hraje orchestr O.H. TONY BLACK
BAND, taneční ukázky latinsko-amerických
tanců a bohatá tombola, vstupné: 220 Kč.

úterý 7. 2. 9.30 hod.
POHÁDKA O TŘECH NÁMOŘNICÍCH
Pořad určený dětem MŠ a volně příchozím.
Vstupné: 40 Kč.

pátek 10. 2. 20.00 hod.
XII. PLES MÍČOVÝCH KOUZELNÍKŮ
K tanci a poslechu hrají nonstop Dekameron a
Evergreen kvartet, bohatá tombola, překvapení
večera. Předprodej v kanceláři KD, p.
Königsmark (tel.: 777 181 470) nebo SPORT
Zdeňka Opltová (tel.: 326 992 727).

sobota 11. 2. 20.00 hod.
MATURITNÍ PLES
Střední zemědělské školy v Brandýse nad
Labem-Staré Boleslavi

pondělí 13. 2.  19.30 hod.
SVĚCENÝ & JABLKOŇ
Unikátní spojení houslí Jaroslava Svěceného 
s netradiční tvorbou populární folkové skupiny
Jablkoň. Exotické nástroje... Vstupné: 260 nebo
220 Kč.

pátek 17. 2. 20.00 hod.
MATURITNÍ PLES 8. A
Gymnázia Čelákovice

sobota 18. 2. 20.00 hod.
PLES ŠKOLY MILLS
Předprodej v sekretariátu školy.

sobota 25. 2. 20.00 hod.
PLES UNIONU

pondělí 27. 2. 19.30 hod.
TECHTLE MECHTLE
Pořad travesti skupiny HANKY PANKY. Stolová
úprava – nečíslováno, vstupné: 200 Kč.

PŘIPRAVUJEME

pátek 2. 3. 20.00 hod.
MATURITNÍ PLES IV. A
Gymnázia Čelákovice

sobota 3. 3.  20.00 hod.
Kulturní dům
MATURITNÍ PLES
SOU a SOŠ Čelákovice

pondělí 5. 3.  19.30 hod.
FLERET
Koncert dvorní kapely Valašského království 
a držitele ceny města Vizovice.

pondělí 19. 3.  19.30 hod.
ANI KRAMPOL NENÍ DOKONALÝ
zábavný pořad


