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přečtěte si
- Dotace a investice města 3

- Komorní soubor Jana Zacha 
reprezentoval ve Vídni 8

- Již potřetí oslavíme Den Země 10

- Test základních znalostí o EU 10

Foto: D. V.

NA WORKSHOP
Další využití budovy č. p. 45,

bývalá škola Sedlčánky
Vážení spoluobčané, zveme Vás ve středu

25. března 2009 od 18.00 hodin do sálu res-

taurace U Strnadů v Sedlčánkách, kde se
uskuteční pracovní setkání ve věci dalšího vyu-
žití objektu č. p. 45 – bývalá škola Sedlčánky.

Záměry na využití budovy jsou předmětem
stálé diskuze, proto s Vámi chceme hovořit o
možných variantách jejího využití a o dalších
souvisejících tématech.

Dr. Luboš Rýdlo, místostarosta města

POZVÁNKA

MATEŘSKÉ ŠKOLY
ČELÁKOVICE OZNAMUJÍ

Zápis dětí pro školní rok 2009/2010 

do MŠ Přístavní 333, MŠ Rumunská

1477 a MŠ J. A. Komenského 1586 se

koná ve dnech 14. - 17. 4. 2009 od 8.30

hod. do 16.00 hod.

Přihlášky podávejte k rukám ředitelky přís-

lušné MŠ.

Pozor: V případě MŠ J. A. Komenského 1586, je
to na detašovaném pracovišti v ZŠ J. A. Komen-
ského 414.

PŘIZNÁNÍ K DANI
Z PŘÍJMU JE MOŽNÉ
PODAT V ČELÁKOVICÍCH

Městský úřad v Čelákovicích
sděluje občanům města Čelákovic,
že 18. 3. 2009 bude možné

v době od 14.00 do 17.00 hodin

podat přiznání k dani z příjmu

a vznést dotazy k jeho vyplnění

u pracovníků Finančního úřadu
v jedné z kluboven (vchod ke kan-
celáři KD – předprodej vstupenek)
Kulturního domu v Čelákovicích,
Sady 17. listopadu 1380.

Dvacet milionů na rekonstrukci
čelákovického nádraží!

Již v říjnu roku 1871 udělil Generální inspektorát ÖNWB (Rakouská severozápadní dráha) stavební
povolení pro původní čelákovickou nádražní budovu a vlaky se v úseku Praha – Čelákovice – Nymburk
rozjely 4. 10. 1873. K výstavbě zcela nového (současného) objektu se přistoupilo v pol.
20. let 20. stol., kdy probíhalo zdvoukolejňování úseku Lysá nad Labem – Praha-Vysočany (1925 – 1928).

V květnu loňského roku vznikla „Petice za zastavení chátrání nádraží v Čelákovicích“, v níž více
než 300 podepsaných občanů vyjádřilo nespokojenost se stavem nádražní budovy. Následně se
uskutečnily čtyři schůzky se zástupci Města, Českých drah, a. s., i Správy železniční dopravní cesty,
s. o., na kterých bylo konstatováno, že v roce 2009 bude čelákovické nádraží zrekonstruováno.

Na Hromnice, dne 2. 2. 2009, byla oprava čelákovické železniční stanice zahájena. Investorem
celé akce je investiční odbor Generálního ředitelství Českých drah a částka určená na realizaci díla
činí 19.320.000 Kč. Důvodem výběru stanice pro rekonstrukci byla zchátralost objektu a snaha vytvo-
řit lepší zázemí pro cestující.

Rekonstrukce nádraží zahrnuje zateplení objektu, opravu fasády, výměnu oken a dveří, novou 
střešní krytinu a klempířské prvky, nová komínová tělesa a lávky, opravu přístřešku a dlažby, WC pro
veřejnost, rekonstrukci pokladny a čekárny pro cestující, plynovou přípojku s kotelnou a elektrickou
instalaci pro provozní místnosti. V současné době se jedná o možnosti vybudování prodejny v objektu
nádraží. I přes připomínky Města na všech jednáních nebyl do rekonstrukce zahrnut kamerový systém.

Po provedené rekonstrukci se ve stanici Čelákovice plánuje rozmístění stojanů s informačními
materiály o příměstské dopravě Esko.

V letech 2009 – 2010 bude probíhat rovněž rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v úseku
Praha-Vysočany – Čelákovice, jejímž investorem je SŽDC.Tato investice se stavebně nádražní budo-
vy nijak výrazně netýká. Cílem této investice je posílit kapacitu dráhy tak, aby bylo možné převést
dálkovou dopravu na východ republiky z úseku
Praha-Běchovice – Úvaly na trať vedoucí do
Kolína přes Čelákovice a eliminovat dopady na
stávající taktový jízdní řád.

Mnohem rozsáhlejší stavební zásahy do želez-
niční infrastruktury se připravují v horizontu let
2013 – 2016, o kterých budou bližší informace
uvedeny v příštím čísle ZMČ.

Petr Studnička, zastupitel města

Čelákovické nádraží na dobové fotografii (vlevo
dole)                                       zdroj: Josef Pátek
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Z jednání únorové
Rady města

Rada města zasedala ve čtvrtek 5. února
2009. Na svém jednání mimo jiné:
Schválila:

• záměr na odkoupení nebytového prostoru,
určeného pro lékařskou ordinaci se zázemím,
a jednoho služebního bytu 2 + kk (event. 3 +
kk) v objektu D polyfunkčního domu, který
bude vystavěn v proluce na náměstí.

• záměr pronájmu pozemku resp. části pozem-
ku p. č. 1320/7 – orná půda, celková výměra
1365 m2, předpokládaná pronajímaná výměra
cca 670 m2, v k. ú. Čelákovice a obci Čeláko-
vice, za cenu 1 000 Kč ročně, výhradně za
účelem vybudování parkoviště, určeného pro
budoucí parkování uživatelů bytového domu
na pozemku st. p. č. – 1320/5, k. ú. Čelákovice.

• opakování zveřejnění záměru města na prodej
nově odměřeného pozemku u nákladové vrát-
nice TOS p. č. 1333/69 – ostatní plocha / jiná
plocha, o výměře 1467 m2, v k. ú. Čelákovice
a obci Čelákovice, odměřeného z částí
pozemků p. č. 1333/69 – ostatní plocha / jiná
plocha (447 m2), p. p. č. 1333/43 - ostatní plo-
cha / jiná plocha (353 m2), p. p. č. 1339/1 -
ostatní plocha / jiná plocha (446 m2),
p. p. č. 1339/6 - ostatní plocha / jiná plocha
(221 m2), všechny v k. ú. Čelákovice a obci
Čelákovice, za minimální cenu 1 800 Kč/m2

a za následujících podmínek:
- Zájemce o koupi pozemků vyřeší vypořádání

práv a povinností vyplývajících z již uzavřené
smlouvy o budoucí kupní smlouvě na výše
uvedené nemovitosti.

- Zájemce o koupi pozemků se zaváže na
vlastní náklady vybudovat – doplnit základní
technickou infrastrukturu (komunikace,
chodníky, parkoviště, mobiliář, zeleň, vyřeše-
ní odvedení dešťových vod, vybudování části
cyklostezky) v dané lokalitě u nákladové
vrátnice TOS a převést vše bezplatně na
Město.

- Zájemce o koupi pozemků jako investor
budoucí výstavby bude respektovat její sou-
lad s územním plánem města.

- Zájemce o koupi pozemků ke své nabídce
předloží jednoduchou urbanistickou studii
svého investičního záměru v této oblasti.

• Smlouvu o provedení auditu účetní závěrky
příspěvkové organizace – Městského muzea
Čelákovice, Na Hrádku 464, za období roku
2008 mezi Městem Čelákovice a auditorem
Ing. Danuší Prokůpkovou.

• provedení stavebních úprav školní jídelny ZŠ
J. A. Komenského a doporučila zahrnout
náklady na tuto akci do změny rozpočtu
č. 1/2009.

• využití bytových prostor školního bytu pro
potřeby školní jídelny s tím, že Radě bude
předložen popis využití bytových prostor. Vyu-
žitím bytu pro potřeby školní jídelny nesmí dojít
ke změně dispozic bytu ani k jeho poškození
či znehodnocení. Bytové prostory budou pou-
žity po dobu zajišťování náhradního stravování
pro žáky ZŠ Kostelní.

• provedení oprav dlažby podlahy v 6 šatnách
haly BIOS a doporučuje zahrnout náklady na
tuto opravu do úpravy rozpočtu č. 1.

• vybudování dělicí příčky ve vstupní chodbě
haly BIOS a doporučuje zahrnout náklady na
tuto akci do úpravy rozpočtu č. 1.

• poskytnutí prostředků na úhradu tepla za rok
2008 Základní škole J. A. Komenského 414 ve
výši 168 954 Kč vč. DPH a doporučuje tuto
částku zahrnout do úpravy rozpočtu č. 1.

• začlenění požadavku SK Záluží na opožděnou
výplatu schválené dotace roku 2008 ve výši
17 tis. Kč do nejbližší úpravy rozpočtu města
na rok 2009.

• na základě doporučení výběrové hodnotící
komise jako pro město nejvýhodnější nabídku
firmy STAVBY, a. s., Říčany na realizaci
veřejné zakázky „Rekonstrukce budovy ZŠ
Kostelní “ v ceně 22 013 982 Kč vč. DPH.

• aktualizovanou studii „Bytový dům v Čelákovi-
cích“ - varianta 02 (u bývalé nákladové vrátni-
ce TOS) Ing. arch. Tichého s výhradou počtu
parkovacích stání.

• dokumentaci k územnímu rozhodnutí na
„Bytový dům Čelákovice, Kostelní“ Ing. arch.
Suskeho.

• záměr prodeje a zahájení prodeje bytové jed-
notky 1422/1 v budově č. p. 1422 na st.
p. č. 1427/9, v k. ú. Čelákovice a obci Čeláko-
vice, včetně spoluvlastnických podílů na spo-
lečných částech budov č. p. 1422, č. p. 1423
a č. p. 1424 a pozemcích st. p. č. 1427/7, st.
p. č.1427/8, st.p. č. 1427/9 (zastavěná plocha
a nádvoří), všechny v k. ú. Čelákovice a obci
Čelákovice, které jsou stanoveny ve výši
6685/79944, obálkovou metodou za minimální
cenu 592 959,50 Kč.

Rada města dále schválila udělení věcných
cen a jejich veřejné předání úspěšným repre-
zentantům města. Ceny byly předány na zase-
dání ZM dne 26. 2. 2009.
Rada města rovněž v souladu s časovým
plánem výběrových řízení na ředitele měst-
ských organizací vyhlásila konkurzní řízení na
ředitele ZUŠ Jana Zacha. V souvislosti s kon-
kurzy Rada konkretizovala a doplnila výběrovou
komisi pro výběr ředitele muzea.
Neschválila směnu pozemků p. č. 67/1, 69/1
včetně č. p. 158, vše k. ú. Čelákovice, ve vlast-
nictví pana B. s pozemky Města Čelákovice
p. č. 500/50, 500/89, 500/90, 500/91, 500/92,
500/94, vše k. ú. Sedlčánky, navrhovanou
panem B. V této věci Rada dále jedná.
Dalším předmětem jednání Rady byly standard-
ní zhotovitelské smlouvy, sociální záležitosti,
bytové záležitosti a doporučení směrem
k Zastupitelstvu v záležitostech, o nichž ze
zákona může rozhodnout výhradně Zastupitel-
stvo města.
Podrobné usnesení naleznete na www.celakovice
-mesto.cz.vip.globe.cz/cs/leve-menu/mesto/
rada-mesta/usneseni/

PaedDr. Luboš Rýdlo, místostarosta

Výběr zhotovitele rekonstrukce
Kamenky – další krok za námi

Rekonstrukce ZŠ Kostelní – Kamenky – je
opět o kousek blíž. Výběrová komise pro určení
zhotovitele se sešla naposledy ve středu 4. února
ve složení Ing. Jiří Friedel (technický dozor inves-
tora), PaedDr. Luboš Rýdlo, Pavel Šíma,
Ing. Miloš Sekyra, Ing. Zdeněk Linhart (hlavní
projektant). Přítomni byli rovněž poradci hodnotící
komise Karel Špáda (zástupce pověřeného orga-
nizátora veřejné zakázky) a Marie Žabová (odbor
rozvoje MěÚ).

Komisi byly předloženy vyžádané doplňující
dokumenty k nabídkám na realizaci zakázky, ta je
vyhodnotila a konstatovala, že všichni uchazeči
(Kompres, Trigema Building, Stavby, a. s., a Nava-
typ Group) splnili požadavek hodnotící komise na
předložení dalších informací a dokladů prokazu-
jících splnění kvalifikace v řádném termínu, pro-
kázali tak kvalifikaci v požadovaném rozsahu
a jejich nabídky mohou být dále posuzovány a hod-
noceny. Komise rovněž provedla posouzení nabíd-
kových cen z hlediska, zda se nejedná o mimo-
řádně nízkou nabídkovou cenu dle § 77 ZVZ.
Komise dospěla k názoru, že žádná z nabídek
mimořádně nízkou nabídkovou cenu neobsahuje.

Vzhledem k tomu, že jediným kritériem hod-
nocení je cena díla, doporučila výběrová komise
Radě města jako nejvýhodnější nabídku firmy
Stavby, a. s., s nabízenou cenou 22 013 982 Kč
vč. DPH. Součástí schvalovacího procesu bylo
i prověření referencí, uvedených v nabídce
uchazeče. Rada města na svém zasedání dne
5. 2. návrh komise schválila a přijala nabídku
firmy Stavby, a. s., jako nejvýhodnější. Firma
Stavby navíc nabízí mnohem kratší termín reali-
zace této veřejné zakázky než ostatní uchazeči
– zahájení prací 1. 6. 2009, dokončení díla 30.
11. 2009, předání díla 15. 12. 2009, zahájení
provozu v rekonstruovaných prostorách 2. 1.
2010. I když lze předpokládat, že nastanou
technické komplikace a dojde k posunu avizo-
vaných termínů, je jakékoli zkrácení termínu
rekonstrukce velmi vítáno – významně by se tak
snížil dopad celé akce na žáky a zaměstnance
školy. Vedení školy ve spolupráci se zřizovate-
lem připravuje dřívější ukončení vyučování,

a to v pátek 12. června 2009. V tomto smyslu
byla dne 5. 2. 2009 odeslána žádost ředitelky
školy a zřizovatele na MŠMT ČR, které tuto
odlišnost v organizaci školního roku schválilo.

PaedDr. Luboš Rýdlo, místostarosta

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA POSKYTNUTÍ ÚVĚRU
Rada města Čelákovic vyhlašuje výběrové

řízení na poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje

bydlení města Čelákovic na rok 2009 na

opravy a modernizaci bytového fondu.

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

Tiskopis žádosti s podrobnými informacemi
můžete získat u vedoucího finančního odboru
MěÚ Čelákovice p. Ing. Majera, tel.: 326 929
121.

Přihlášky k výběrovému řízení se přijímají

od 9. 3. 2009 do 9. 4. 2009 do 12.00 hodin

v podatelně MěÚ Čelákovice.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta
Petr Bařina, místostarosta

Foto: Ondřej Mochnač

Dne 2. 2. 2009 navštívila starostu města
Čelákovic Ing. Bohumila Klicperu poslankyně za
ČSSD Mgr. Anna Čurdová. Cílem jejich setkání
bylo projednat další spolupráci při získávání
finančních prostředků ze státního rozpočtu na
další období. Díky paní poslankyni město získa-
lo dotace pro rok 2009 ve výší 20 milionů Kč,
které budou využity na stavbu lávky přes Labe,
a 3 miliony Kč na rekonstrukci ZŠ Kostelní. Sta-
rosta města i MO ČSSD Čelákovice si cení přízně
našemu městu a věří v další spolupráci. -red-
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Rozvíjíme se…

Dynamicky, plánovitě, systematicky…

Neklamným znakem tohoto rozvoje je i rostou-
cí počet obyvatel našeho města. Z naší evidence
občanů vyplývá, že k 1. 1. 2007 byl stav obyvatel
10 503, k 1. 1. 2008 již 10 670 a k 1. 1. 2009 se
zvýšil na 10 902. V průběhu  letošního roku přek-
ročíme hranici 11 000 obyvatel.

A právě strategie investičních akcí vychází
z potřeb občanů našeho města. V rozvojovém
plánu města zveřejněném v lednovém Zpravodaji
jsou uvedeny všechny důležité plánované investi-
ční akce. Jejich realizace je přímo závislá na fina-
nčních prostředcích. Těžištěm příjmových částí
rozpočtů města jsou daňové příjmy, ze kterých se
ponejvíce hradí provozní náklady (režie) města,
z těchto prostředků na investice moc nezbývá.
Nedaňové příjmy, které vyjadřují zhodnocení
a využití majetku města, jsou pro financování
investic přímo předurčeny, v poslední době se
z prodeje bytů hradí velké rekonstrukce a opravy
bytového fondu – např. rekonstrukce výtahů,
výměny oken i investice do občanské vybave-
nosti – např. dostavba a rekonstrukce MŠ 
J. A. Komenského.

V roce 2009 a následně i v roce 2010 budou
rozhodující roli ve financování investic v našem
městě hrát transfery (dotace). A dotace přejí pře-
devším připraveným a dobrým projektům. Proto
máme od roku 2006 rozehranou masivní investi-
ční přípravu pro Čelákovice tolik nezbytných pro-
jektů – intenzifikaci ČOV, výstavbu nového vodo-
jemu, kanalizace Záluží, rekonstrukce „nové“
budovy ZŠ Kostelní, dostavby areálu ZŠ Kostelní,
rekonstrukce a dostavby MŠ J. A. Komenského,
rekonstrukce hospodářského pavilonu a obvo-
dového pláště a střechy včetně zateplení MŠ
Rumunské, lávky přes Labe, revitalizaci náměstí
a dalších. Jakmile zařizujeme na jednotlivé pro-
jekty příslušná stavební povolení, vyhledáváme
zároveň relevantní program podpory, ve kterém se
ucházíme o podporu z veřejných prostředků.

Jednou z klíčových investičních oblastí je pro
nás nyní školství. Projekty mateřských škol se
realizují, další již máme připraveny, a proto se
v současné době se nejvíce věnujeme projektům
základních škol – především dostavbě celého are-
álu ZŠ Kostelní, ale nezapomínáme ani na spor-
tovní hřiště ZŠ J. A. Komenského včetně parteru
při vstupu do této školy. Přejděme ale ke konkrét-
ním akcím.

Rekonstrukce a dostavba Mateřské školy J.
A. Komenského s kapacitou 168 dětí za 30 mil. Kč
probíhá bez větších problémů a do února 2009
jsme proplatili zhotoviteli faktury za provedené
stavební práce ve výši 14 mil. Kč. Termín ukonče-
ní stavby je dle uzavřené smlouvy do konce červ-
na 2009.

Na rekonstrukci „nové“ budovy ZŠ Kostelní
Rada města z veřejné zakázky vybrala zhotovite-
le firmu STAVBY, a. s., Říčany s nabídkovou
cenou 22 013 982 Kč včetně DPH a termínem
dokončení rekonstrukce do 31. 12. 2009. Na tuto

opravu z úrovně MF ČR v rámci schvá-

leného rozpočtu ČR na rok 2009 byly Městu

Čelákovice vyčleněny prostředky ve výši 3

mil Kč (program 298220, podprogram 298228,

ISPROFIN 2982280354). Takže díky této 3milio-
nové dotaci a hlavně díky příznivě vysoutěžené
ceně ve výši „jen“ 22 mil. Kč na rekonstrukci
objektu se nám uvolnilo 11 mil. Kč z úvěru uza-
vřeného s Českou spořitelnou, a. s. Tuto 11 mil.
část úvěru chceme využít na dofinancování
dostavby Mateřské školy J. A. Komenského, a tím

si uspoříme vlastní prostředky, které zase využije-
me pro spolufinancování další dotační akce, a to
lávky přes Labe.

Na rekonstrukci a revitalizaci ZŠ Kostelní byl
také zpracován a podán projekt ROP, řešící nákla-
dy na rekonstrukci a vybavení školy ve výši 33
107 470 Kč vč. DPH, z toho neinvestice 547
400 Kč vč. DPH. Jde o projekt ROP NUTS II
Střední Čechy, prioritní osa 15.3.2 integrovaný
rozvoj území – rozvoj měst, dotace pokrývá
92,5% uznatelných nákladů. Projekt úspěšně pro-
šel kontrolou formálních náležitostí a úspěšně spl-
nil kritéria přijatelnosti. V současné době probíhá
jeho hodnocení.

V rámci připravované investice sportovního 
hřiště v areálu ZŠ J. A. Komenského doručilo dne
30. 7. 2008  Město Čelákovice Ministerstvu finan-
cí ČR prostřednictvím firmy Stormen, s. r. o., pod
č.j. 67352 „Žádost o účast státního rozpočtu na
financování investiční akce Sportovní areál v 1. ZŠ
– Čelákovice podle programu 298210 – Podpora
rozvoje a obnovy materiálně technické základny
regionálního školství“. Předpokládané náklady na
tuto investiční akci činily celkem 20 847 000 Kč
včetně DPH, za město jsme žádali dotaci 
15 000 000 Kč. V prosinci 2008 proběhlo na MF
ČR vyhodnocení, ale Město Čelákovice nebylo
uvedeno mezi vybranými příjemci dotací. Minister-
stvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
vyhlásilo státní podporu pro rok 2009 pro Státní
dotace investičního charakteru, konkrétně
PROGRAM 233510 „Program podpory rozvoje
a obnovy materiálně-technické základny sportu
a tělovýchovy“. Do tohoto programu připravujeme
k podání  žádost o poskytnutí investiční dotace ze
státního rozpočtu na podporu stejné investič-
ní akce Sportovní areál v 1. ZŠ – Čelákovice jako
loni, tentokrát u MŠMT ale ve výši 8 000 000 Kč
na realizaci I. etapy celého projektu, především
kurtů pro míčové hry se zázemím.

Ve vodohospodářské oblasti zajišťujeme

prioritní akci města - Intenzifikaci a moderni-

zaci čistírny odpadních vod, na kterou máme

v rámci operačního programu Životní prostře-

dí oficiálně přiznanou možnost čerpat podpo-

ru do výše 50 902 270 Kč z Fondu soudržnos-

ti EU i ze Státního fondu životního prostředí

ČR (SFŽP), k tomu půjčku ze SFŽP do výše 

5 655 808 Kč.Tyto částky jsou vztaženy k před-

pokládaným celkovým nákladům projektu ve

výši 66 148 076 Kč. Ze SFŽP nám byly zaslány
registrační listy akce ev. č. ISPROFIN
1151120067 a rozhodnutí ministra životního pro-
středí o poskytnutí podpory na spolufinancování
projektu v rámci OPŽP z prostředků SFŽP ČR
č. 08017921-SFŽP.

Ve spolupráci s poradenskou firmou
ALLOWANCE, s. r. o., Praha a naším provozova-
telem Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav,
a. s., jsme již připravili zadávací dokumentaci
a obchodní podmínky této veřejné zakázky. Jsme
si vědomi, že procesní stránka tohoto evropského
dotačního titulu bude velmi složitá a administra-
tivně hodně náročná. Začali jsme již také připra-
vovat změnu smlouvy o provozování vodovodů
a kanalizací v našem městě tak, aby plně vyhovo-
vala pravidlům dotačního titulu.

V městské části Jiřina jsme na základě ověření
současného stavu kanalizace naším provozovate-
lem konečně zadali projekt na rekonstrukci kana-
lizačních stok, aby se tyto postupně realizovaly
a abychom mohli připravit očekávané rekonstruk-
ce komunikací. Jedná se o kanalizační stoky pře-
devším v ulicích Dělnická, Polská, Táboritská, Pra-
žská a Chodská.

Do rozpočtu Státního fondu dopravní infra-

struktury (SFDI) pro rok 2009 byla zařazena

i akce „Čelákovice cyklostezka s mostem“

částkou ve výši 20 000 000 Kč. Příspěvek je
určen pro realizaci a financování této akce
výhradně v kalendářním roce 2009 podle Pravidel
pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu
cyklistických stezek. Akce nebude vůbec jednodu-
chá a hlavně bude velmi náročná z hlediska
dodržení všech termínů. Na lednovém jednání na
SFDI jsme informovali, že akce sestává ze dvou
částí – cyklostezky s náklady ve výši 12,3 mil. Kč
bez DPH (dvanáct celých tři milionů, omlouvám
se čtenářům Zpravodaje, že v minulém článku
vypadla desetinná čárka) a stavby mostu (lávky)
v nákladech 37 mil. Kč bez DPH. S DPH půjde
o celkovou investici ve výši cca 59,5 mil. Kč, při-
čemž do konce roku 2009 musíme prostavět
a proplatit 31 mil. Kč včetně DPH, a to nejdříve 11
mil. vlastních a poté 20 mil. Kč ze SFDI, které tvoří
65% uznatelných nákladů stavební části akce.
Celou investici budeme muset pod hrozbou vráce-
ní příspěvku ukončit v roce 2010, to znamená
v roce 2010 musí být z rozpočtu města uvolněny
další potřebné prostředky na dokončení celé stavby
lávky přes Labe v předpokládané výši 16 mil. Kč.

Zahájili jsme velkým náporem, máme připrave-
nu veřejnou zakázku, do konce března 2009
chceme vybrat zhotovitele, který by v dubnu
zahájil stavbu lávky a do konce roku proinvestoval
31 mil. Kč. Bude to o to složitější, že se musíme
v dubnu vypořádat s přeložkami VN vedení, jak na
pravém (káranském), tak i na levém (čeláko-
vickém) břehu Labe a s přeložkou telefonních
kabelů „jen“ na břehu pravém. Všechny přeložky
100 % hradíme. Stručně řečeno, od oznámení
o dotaci v lednu 2009 děláme maximum, 
abychom se SFDI mohli podepsat smlouvu na
poskytnutí dotace v celé 20 mil. výši.

Druhou částí celé akce „Čelákovice – cyklo-
stezka s mostem“ je vlastní cyklistická stezka
podél Labe od ulice Na Hrádku po železniční most
resp. ulici Přístavní, na kterou se připravuje sta-
vební povolení, jeho nabytí právní moci oče-
káváme do dubna 2009.

Pro zajímavost – na tuto naši stezku přímo
navazuje územní dokumentace cyklistické stezky
po levém břehu Labe Čelákovice – Mělník, kterou
zajišťuje Středočeský kraj. Tato cyklistická stezka
začíná u vyústění mlýnského náhonu z Labe nad
zdymadly (napojuje se naši stezku) vede
v Čelákovicích stále podél Labe i přes slepé
rameno – „Špičku“, zde se počítá s lávkou, přes
Lázně Toušeň až pod zámek do Mělníka. Je před-
poklad, že by koncem léta mohlo být vydáno
územní rozhodnutí.

V oblasti komunikací reklamujeme u zhotovite-
le provedení chodníků a komunikace ulice Stan-
kovského před zdravotním střediskem. Jde o roz-
sáhlou reklamaci nerovných a propadlých ploch
chodníků, nerovných obrubníků i nedokonale
napojených přechodových míst jednotlivých etap.
Jak jsem již vysvětloval v prosincovém čísle Zpra-
vodaje, je toto i jeden z důsledků sklouznutí pro-
vádění stavebních prací do zimních měsíců. Od
zhotovitele máme písemný závazek, že do konce
dubna 2009 budou závady odstraněny. Stejně tak
do konce dubna zde bude zkompletováno veřejné
osvětlení, odstraněny staré stožáry a zaházeny
a upraveny výkopy. Proběhne i plánovaná výsad-
ba stromů. Do května 2009 bude provedena
i rekonstrukce posledního chodníku před obytným
domem čp. 1653, 1654 a dokončeny terénní úpra-
vy včetně přemístění kontejnerového stání.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

DOTACE a INVESTICE MĚSTA
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Demografický přehled města Čelákovic 
za rok 2008:
přistěhování nových občanů do Čelákovic      376
narozené děti za rok 2008                                 153
odstěhovaní občané                                          204
zemřelí občané za rok 2008                                 93
počet sňatků za rok 2008 85
Počet obyvatel k 31. 12. 2008 10 902

Nejčastější křestní jména u občánků
narozených v roce 2008:
pořadí jméno - chlapci jméno - děvčata

1. Tomáš Kateřina, Natálie
2. Adam Kristýna, Tereza 
3. Jakub Anežka, Barbora, Karolína, Nikola
4. Jiří, Martin Anna, Denisa, Emma,

Viktorie, Zuzana
5. Dominik, Jan, Vendula

Lukáš, Štěpán
Odbor pro občanské záležitosti MěÚ

Městská policie
Obecní dům, ulice Stankovského 1650,
vchod z ulice Na Stráni (u nákladové rampy

České pošty, s. p.), Čelákovice 250 88
Tel.: 326 929 150, GSM: 608 333344  330011
e-mail: mestska.policie@celakovice.cz

Činnost v roce 2008
MP vyřešila 1 296 přestupků, prověřila 512

oznámení od občanů, zadržela 6 pachatelů –
osob podezřelých ze spáchání tr. činu, v 64
případech asistovala Policii ČR, HZS
a Záchranné službě, 9 osob předvedla k podání
vysvětlení, zpracovala 198 č.j., zjistila 7 vraků
vozidel, které byly jejich vlastníky ve lhůtě
odstraněny. Dále MP nalezla a sebrala 51 injek-
čních stříkaček (jejich likvidaci zajišťuje
o. s. Semiramis), zúčastnila se několika akcí
k zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti
osob (večerní běh – Memoriál R. Vichery, roz-
svícení městského vánočního stromu, Běh
naděje), spolupodílela se na dopravních sou-
těžích, asistovala při dopravních uzavírkách
a při pracích na komunikacích apod.

Odchyt toulavých zvířat ve městě
Od března 2009 bude odchyt toulavých zvířat

ve městě provádět místo dobrovolných hasičů
MP Čelákovice. V současné době strážníci pro-
cházejí školením k získání odborné způsobilosti
provádění odchytů. Další informace získáte
průběžně na webových stránkách města i ve
Zpravodaji.

Požáry kontejnerů
Na přelomu roku se nám ve městě rozšířilo

nebezpečné zapalování kontejnerů na sběr tří-
děného odpadu, a to zejména v sídlištní

zástavbě. V drtivé většině případů je nejčastější
příčinou požáru zábavná pyrotechnika (další
jsou nedopalky cigaret). Požárem nádob vzniká
velké sálavé teplo, které poškozuje i předměty
v jejich okolí (např. zaparkované automobily),
čímž je ohrožen majetek řady lidí.

U uvedené trestné činnosti je velmi kompliko-
vané preventivně působit, neboť nikdy nevíme
kde, kdy a za jak dlouho. Jedinou účinnou pre-
vencí v tomto případě je pozornost občanů, kteří
si mohou všimnout toho, že nějaká skupinka
v sídlišti odhazuje petardy apod. do odpadko-
vých košů, kanálů či do kontejnerů. Poté je
nutno toto oznámit MP nebo Policii ČR, která na
místo přijede a provede ztotožnění těchto osob.
Poznatky se archivují pro další mapování této
trestné činnosti.

Časté téma ,,bezdomovci“
U nás jako i v jiných podobných městech

máme také osoby bez domova, tzv. bezdomov-
ce. Osob, které nemají možnost přístřeší, se
v Čelákovicích vyskytuje okolo 3-7. Tento počet
je pohyblivý a je závislý na jejich migraci (často
vedou kočovný způsob života a přesouvají se
po okolí). Bezdomovci svým zjevem odpuzují
své okolí a posedávají na různých místech po
městě – lavičky v parcích nebo u nákupních
středisek. Často konzumují laciný alkohol, po
jehož požití narušují občanské soužití a veřejný
pořádek. Jsou hluční, znečišťují okolí, ojediněle
dochází k pokusům o žebrání apod.

Co se týká jejich trestné činnosti, jedná se ve
většině případů o drobné krádeže. Zejména je
cílem zájmu materiál, který lze zpeněžit ve sběr-
nách. Zlepšení stavu by mohla přinést nově
platná norma, která zpřísňuje pravidla výkupu
druhotných surovin.

Bezdomovci, kteří se vyskytují v našem
městě a nemají trvalý pobyt u nás, mohou zajít

na odbor sociálních věcí a zdravotnictví
(OSVaZ) MěÚ Čelákovice a požádat o dávku
pomoci v hmotné nouzi – mimořádnou okamži-
tou pomoc na úhradu nezbytného jednorázové-
ho výdaje na jízdné do místa trvalého bydliště.
Tam pak mohou spolupracovat s příslušným
odborem a požádat si o dávky pomoci v hmotné
nouzi.

MP spolupracuje s OSVaZ a společně se
pokouší řešit jejich životní situace, ale bohužel
celá věc je velmi nelehká. Často nabízenou
pomoc nepřijímají, protože je spojená s dodržo-
váním pravidel a povinností.
Příklady:

Panu S. poskytl OSVaZ finanční prostředky
na cestu na Úřad práce Praha-východ. Po zare-
gistrování pana S. na Úřadu práce si požádal
o dávku pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na
živobytí a doplatek na bydlení. Pracovnice
OSVaZ mu zajistily ubytování na ubytovně Tos-
tel Čelákovice. Po 8 dnech byla panu S. za
nevhodné a nečisté chování ukončena smlouva
o ubytování. Přestal jezdit na Úřad práce, a tak
již nemá nárok ani na dávku pomoci v hmotné
nouzi – příspěvek na živobytí. Bude mu poskyt-
nuta mimořádná okamžitá pomoc při hrozbě
vážné újmy na zdraví. Pan S. je dle vyjádření
lékařky alkoholik, rodinné vztahy byly zpřetr-
hány. Od 12. 1. 2009 mu pracovnice OSVaZ
dávají každý den nakoupené potraviny a má
ujednány polévky v restauraci.

Panu M. bylo rovněž zajištěno ubytování na
bývalém hotelu TOS. Pro nevhodné chování
a zanesení pokoje předměty z kontejnerů byl
vystěhován. Jelikož je stále veden na Úřadu
práce, je mu vyplácena dávka pomoci v hmotné
nouzi – příspěvek na živobytí.

Dalším několika občanům, kteří přišli o své
bydlení, bylo zajištěno ubytování na ubytovně
Tostel Čelákovice. Radek Fedaček, velitel MP

Informace o postupu Města při realizaci
výběrových řízení na pozice ředitelů
Muzea, ZUŠ a MŠ Rumunská

Rada města na svém prvním letošním zasedání dne 8. 1. 2009 projed-
nala podkladový materiál, který stanovuje časový harmonogram výběro-
vých řízení na pozice ředitelů Městského muzea, ZUŠ a Mateřské školy
Rumunská. V souladu s tímto materiálem bylo 8. ledna vyhlášeno výbě-
rové řízení na pozici ředitele muzea, 5. února na ředitele ZUŠ a 5. března
bude vyhlášeno výběrové řízení na pozici ředitelky MŠ Rumunská. Pořadí
výběrových řízení je dáno úvahou o míře náročnosti výběru uchazečů –
nejobtížnější výběr předpokládáme v případě Městského muzea a je nutné
počítat i s krajní variantou nutnosti opakování výběrových řízení. Výběrová
komise pro výběr ředitele muzea byla upřesněna a doplněna usnesením
Rady města dne 5. února – po vyslovení souhlasu se svým členstvím 
v komisi byl na místo odborníka z oblasti řízení muzea jmenován současný
ředitel Jaroslav Špaček a přizvaným odborníkem s hlasem poradním byl
jmenován PhDr. Luděk Beneš, ředitel Muzea Mladoboleslavska. Dr. Beneš
byl jmenován po konzultaci s Asociací muzeí a galerií ČR a před jednáním
Rady města vyslovil svůj souhlas s účastí v komisi.

Výběrové komise na pozice ředitelů ZUŠ a MŠ Rumunská budou
Radou jmenovány v souladu  s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., 
v platném znění, podle níž musí v komisi být přítomen jeden člen určený
ředitelem Krajského úřadu SK a jeden člen, který je inspektorem České
školní inspekce. Rada města rovněž předpokládá členství stávajících ředi-
telů ve výběrových komisích. Komise pro výběr ředitele ZUŠ bude jmeno-
vána na březnovém jednání Rady města, o měsíc později pak bude 
jmenována komise pro výběr ředitele MŠ Rumunská.

Považuji za nutné opakovaně sdělit, že Rada města uvítá, pokud stáva-
jící ředitelé budou nadále ve svých organizacích odborně působit a poskyt-
nou dlouholeté zkušenosti svým nástupcům.

Dr. Luboš Rýdlo, místostarosta města

Kontaktní místo Czech Point 

na Městském úřadě v Čelákovicích

odbor pro občanské záležitosti, 
odd. matriky a EO, radnice II., 

Stankovského 1650, první patro, dveře č. 6.
Úřední hodiny (CzechPOINT a ověřování):

po a st: 8.00 – 12.00 12.45 – 17.00
pá: 8.00 – 12.00 12.45 – 14.00

Další informace naleznete na www.celakovice.cz, sekce CzechPOINT,
nebo na tel.: 326 929 151, e-mailu: matrika@celakovice.cz
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oobbččáánnccii  mměěssttaa  ČČeelláákkoovviicc::

vv  ssoobboottuu  77..  úúnnoorraa  22000099

Patrik Fišer, Anna Hířová, Michal Řábek,

Eliška Froňková, Adam Novotný,

Andrea Vohnoutová, Matěj Parák, Max Drbohlav, 

Leona Dvořáková, Nicolas Flek, Tereza Štiková

a Kateřina Haščáková. Foto: JJoosseeff  KKyynnccll

Tomáš Sedmihradský, Anežka Březinová, Alžběta Válková,

Simona Jahodová, Valerie Fischerová, Sebastián Mihók,

KONKURZ

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

Požadujeme:

• odborná a pedagogická způsobilost dle § 5 odst. 1 zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

• řídící a organizační schopnosti
• znalost legislativy a základů ekonomiky 
• občanská a morální bezúhonnost
• schopnost konstruktivní spolupráce s orgány územní samo-

správy

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

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

• doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzený posled-
ním zaměstnavatelem

• podrobný životopis
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu dané funk-

ce (ne starší 2 měsíců)
• čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kte-

rým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých
funkcí ve státních orgánech a organizacích ČR a SR, ve znění
pozdějších předpisů

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

• koncepci řízení a budoucího rozvoje školy.

Předpokládaný nástup do funkce 1. 9. 2009. Platové podmínky
dle platných právních předpisů.

Termín a způsob podání přihlášky:

• termín podání přihlášky:
nejpozději do 13. 3. 2009

• způsob podání přihlášky: přihlášku zašlete nejpozději s datem
podání odpovídajícím výše uvedenému termínu a s označením
obálky „Konkurz – ředitel ZUŠ Jana Zacha“ na adresu Měst-
ského úřadu v Čelákovicích, náměstí 5. května 1, 250 88
Čelákovice, nebo předejte do podatelny MěÚ v Čelákovicích
s uvedením odesílatele.

Bližší informace:

PaedDr. Luboš Rýdlo, místostarosta, 
tel.: 326 929 117, e-mail: lubos.rydlo@celakovice.cz, 
Marie Vávrová, vedoucí odboru školství, informací a kultury MěÚ,
tel.: 326 929 108, e-mail: kultura@celakovice.cz

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

250 88 Čelákovice

Dne 5. 2. 2009 rozhodla Rada města Čelákovic 

dle § 166  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

ve znění pozdějších předpisů,

o vyhlášení KONKURZU na pracovní pozici

ředitel/ka Základní umělecké školy 

Jana Zacha Čelákovice
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Služba SMS Města Čelákovic InfoKanál –

informace přímo do vašeho mobilního tele-

fonu. Služba umožňuje upozornit na krizové

situace, náhlé události ve městě aj.
Je poskytována zdarma.

Jak službu získat?

Je třeba provést registraci zasláním SMS (toto je zpo-

platněno jako běžná odchozí SMS). Stejným způso-
bem je možné službu kdykoliv zrušit.

Telefonní číslo pro registraci je: 605 733 680.

Formát zprávy pro registrování:

IK CELAK REGISTRUJ

Formát zprávy pro odregistrování:
IK CELAK ODREGISTRUJ 

POZOR! Potvrzovací zprávy nejsou zasílány!

Je důležité dodržet formát zasílané SMS, jinak nedo-
jde k přihlášení nebo odhlášení.

Případné informace: odbor školství, informací 

a kultury MěÚ Čelákovice, tel.: 326 929 108 nebo

109, 110, e-mail: kultura@celakovice.cz

Ke dni 23. 2. 2009 bylo zaregistrováno v SMS 
InfoKanálu již  860 uživatelů!

MĚSTSKÝ ROZHL AS DO KAPSY

MĚSTSKÝ BAZÉN
sady 17. listopadu 1753, Čelákovice

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

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

čt 17.00 – 21.30
pá 6.15 – 7.45 17.15 – 21.30
so 12.00 – 21.00

(11.00 – 12.00 ZP Metal-Aliance)

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

MĚSTSKÁ SAUNA
Dukelská 1373, Čelákovice

Tel.: 326 995 361

ceny vstupného:
jednorázové vstupné 80,- Kč
permanentka na 10 vstupů 700,- Kč
za 10 vstupů 1 zdarma
děti do 15 let 20,- Kč
prostěradlo 20,- Kč

Otevírací doba:
po 16.00 – 22.00 muži
út 16.00 – 22.00 ženy
st 14.00 – 22.00 muži
čt 14.00 – 22.00 ženy
pá 12.00 – 22.00 muži
so 12.00 – 20.00 ženy

PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli 

15. března od 8.00 do 11.00 hod. Pozor, v tyto
hodiny můžete využít i chovatelské a houbařské
poradny. Areál děkanství v Kostelní ulici 455.

Přerušení dodávky elektřiny
oznamuje ČEZ Distribuce, a. s.
středa 18. 3. 2009

v čase 7.30 – 11.00 hod. v ulicích – Čelakov-
ského, Dvořákova, J. Nerudy, J. Zacha, Družs-
tevní, Rooseveltova, Lipová, Majakovského,
část Jungmannovy ulice

v čase 11.30 – 14.30 hod. v ulicích – Šípková,
Pod Přerovskou cestou, Trnková, Lísková,
V Lukách, Květinová, Zahradní, Jilmová

��
ZAČÁTEK LETNÍHO ČASU

29. března 2009

ve 2.00 na 3.00 hod.

SOS poradna
Reklamace nádobí

DOTAZ:
„Od rodičů jsem dostal dárkem sadu nádobí.

Ovšem v pánvi se mně potraviny připálily, i když
jsem přesně dodržoval návod k použití a poky-
ny prodávajícího dealera. Rád bych výrobek
vrátil, ale rodiče, přestože výrobek koupili,
nechtějí do reklamace vstupovat. Chtěl bych tak
udělat sám, může firma odmítnout se mnou
komunikovat, když jsem výrobek nekupoval já?
A jak tomu předejít? Děkuji za odpověď.“

ODPOVĚĎ:

Prodávající ručí za vlastnosti prodané věci
pouze tomu, s kým uzavřel kupní smlouvu, tedy
vlastně prvnímu kupujícímu. Takže buď nádobí
reklamujte jménem rodičů, nebo si od nich
nechte vystavit plnou moc. Přejeme kladné
vyřízení reklamace.

SOS - Sdružení obrany 

spotřebitelů, o. s.

www.spotrebitele.info

Poradenská linka 900 08 08 08 (8 Kč/min.)

Poradna pro sluchově 
postižené občany
Každé první pondělí v měsíci (s výjimkou

prázdnin)

v klubovně organizace ZP v KD Čelákovice
vždy v 10.00 – 11.30 hod.
poradenství vede logopedka pí Marie Lašanová

MĚSTSKÝ ÚŘAD - KONTAKTY
ÚŘEDNÍ HODINY

Podatelna, pokladna + ověřování podpisů
po 8.00 – 12.00 12.45 – 17.00
st 8.00 – 12.00 12.45 – 17.00
pá 8.00 – 12.00 12.45 – 14.00

RADNICE I., NÁM. 5. KVĚTNA 1:

přízemí

podatelna tel.: 326 929 111 a 326 929 101

fax/zázn.: 326 991 237 e-mail: mu@celakovice.cz
odbor sociálních věcí a zdravotnictví fax: 326 929 149
Věra Křivdová, vedoucí odboru tel.: 326 929 120 e-mail: svaz@celakovice.cz
první patro

starosta Ing. Bohumil Klicpera tel.: 326 929 177 e-mail: bohumil.klicpera@celakovice.cz
1. místostarosta Petr Bařina tel.: 326 929 102 e-mail: petr.barina@celakovice.cz
2. místostarosta PaedDr. Luboš Rýdlo tel.: 326 929 117 e-mail: lubos.rydlo@celakovice.cz
odbor starosty

Mgr. Ivana Kašpárková, 
vedoucí odboru + právník tel: 326 929 104 e-mail: ivana.kasparkova@celakovice.cz
druhé patro

odbor školství, informací a kultury

Marie Vávrová, vedoucí odboru tel.: 326 929 108 e-mail: kultura@celakovice.cz
zpravodaj města tel.: 326 929 110 e-mail: zpravodaj@celakovice.cz
odbor rozvoje města

Ing. Dana Teichmanová, vedoucí odboru tel.: 326 929 138 e-mail: rozvoj@celakovice.cz

RADNICE II, STANKOVSKÉHO 1650:

první patro

odbor životního prostředí

Zuzana Mutínská, vedoucí odboru tel.: 326 929 129 e-mail: zivotni@celakovice.cz
pokladna tel.: 326 929 126
odbor pro občanské záležitosti

Helena Haramulová, vedoucí odboru tel.: 326 929 147 e-mail: matrika@celakovice.cz
Czech Point tel.. 326 929 151 e-mail: eva.tanglova@celakovice.cz
odbor výstavby - stavební úřad fax/zázn.: 326 991 226
Ing. Eva Boučková, vedoucí odboru tel.: 326 929 132 e-mail: stavebni@celakovice.cz
odbor hospodářský

František Šamša, vedoucí odboru tel.: 326 929 115 e-mail: hospodarsky@celakovice.cz
druhé patro

odbor finanční a plánovací

Ing. Karel Majer, vedoucí odboru tel: 326 929 121 e-mail: fap@celakovice.cz

Ostatní odbory
po 8.00 – 17.00
st 8.00 – 17.00
pá 8.00 – 14.00
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Výdej základní opencard zdarma
nejméně do 31. 3. 2009
V lednu 2009 vlastnilo elektronickou kartu opencard již přes 300.000
občanů, přičemž 90 % z nich si ji pořizuje kvůli možnosti využívat kupony
Pražské integrované dopravy (PID). Rada Hlavního města Prahy rozhod-
la, že nejméně v prvním čtvrtletí letošního roku je vydávání opencard
s bezkontaktním čipem zdarma. Výdej ostatních typů karet je již zpo-
platněn. Karta s kontaktním čipem umožňuje využívat i elektronický podpis
a autentizaci na portálu hl. m. Prahy s využitím bezpečného certifikátu.
Anonymní opencard je naopak určena např. firmám nebo rodinám, které
nevyužívají PID pravidelně, neboť je přenositelná.

vnějších tarifních pásmech pak bylo dotazováno 36.000 osob. Celkový
podíl jízdních dokladů PID ze všech jízdních dokladů ve vlacích ČD činí
63,81 % (2007 – 63,31 %, 2001 – 43,0 %, 1995 – 25,5 %). V průměru
v pracovní dny ze 100 lidí jezdí na předplatní kupon 58 osob, 6 cestuje na
jednotlivé jízdenky PID a 36 osob využívá jízdních dokladů Českých drah.
O víkendech jezdí na doklady PID cca 48 % cestujících.
Nejvyšší využití jízdenek PID je na lince S7 v úseku Praha hl. n. – Černo-
šice (73,5 %), následuje linka S1 Praha Mas. n. – Úvaly s 69,5 % a linka
S9 Praha hl. n. – Říčany s 66,0 %. Nejnižší podíl využívání jízdních dokla-
dů PID je na linkách S2 Praha Mas. n. – Zeleneč 58,3 % a S4 Praha Mas.
n. – Rozotoky u Prahy (51,4 %). Petr Studnička, zastupitel města

Velikonoční Polabský motoráček
v neděli 12. dubna 2009
První jarní jízda historickým vlakem

Klub železničních cestovatelů (KŽC), Středočeský kraj a města a obce
v Polabí v okolí trati Čelákovice – Lysá nad Labem – Nymburk – Poděbra-
dy – Libice nad Cidlinou Vás zvou na zahájení motoráčkové sezony 2009.
V neděli 12. 4. vyjede poprvé v roce 2009 populární Polabský motoráček,
výletní vláček, tažený historickým motorovým vozem z padesátých let. Po
celý den bude Polabský motoráček rozvážet výletníky do turisticky zajíma-
vých míst Polabí. Samozřejmostí bude možnost občerstvení přímo ve
vlaku, dětem štípne klasické lepenkové jízdenky průvodčí poctivými prů-
štipkami. A kam můžete vláčkem vyrazit? Za zhlédnutí stojí barokní zámek
v Lysé nad Labem, Městské muzeum v Čelákovicích, skanzen Botanicus
v Ostré, relaxovat můžete během procházky jarní kolonádou lázní Podě-
brady nebo vyrazte na slavníkovskou Libici.

Typy karty Poplatek za

vydání v Kč

opencard s bezkontaktním čipem (doba dodání je cca 14 dnů) Zdarma*

opencard s bezkontaktním čipem (na počkání) 400 Kč

opencard s kontaktním čipem (doba dodání je cca 21 dnů) 500 Kč

opencard anonymní 200 Kč

Elektronické kupony PID 

(P, 0, B)° 30denní 90denní 365denní

Občanský 550 1.480 4.750

Děti od 6 do 15 let 130 360 -

Junioři od 15 do 19 let 260 720 -

Studenti SŠ, VŠ od 19 do 26 let* 260 720 -

Senioři od 60 do 70 let / občané 250 660 -
v hmotné nouzi

Jízdní řád vlaku:

9471 19473 19475 km Číslo vlaku km 19470 9478

51 51 51 Poznámky 51 51

9:57 17:03 0 �Mochov 39 9:43 16:57

I I 2 Mochov zastávka 37 I I

10:03 17:09 4 Čelákovice 9:37 16:51

10:05 17:11 Čelákovice 35 16:49

10:08 17:14 6 Čelákovice-Jiřina 33 16:46

10:15 17:21 12 Lysá nad Labem 16:39

10:22 13:48 Lysá nad Labem > >

10:29 13:55 17 Milovice             � < <

9472/3 9476/7 Číslo vlaku 9474

51 51 Poznámky 51

10:40 13:57 17 �Milovice > >

10:47 14:04 22 Lysá nad Labem < <

10:50 14:08 Lysá nad Labem 27 12:10 16:37

10:55 14:13 25 Ostrá 24 12:05 16:32

10:57 14:15 27 Stratov 22 12:03 16:30

11:02 14:20 31 Kostomlaty n. Lab. 18 11:58 16:25

11:06 14:24 34 Kamenné Zboží 15 11:54 16:21

11:10 14:28 37 Nymburk hl. n. 11:50 16:17

11:11 14:29 Nymburk hl. n. 12 11:49 16:16

11:17 14:35 42 Velké Zboží 7 11:43 16:10

11:12 14:40 44 Poděbrady 5 11:40 16:07

11:28 14:46 49 Libice n. Cidlinou� 0 11:34 16:01

Elektronické kupony PID Tarifní pásmo 2 (Čelákovice) 

všechny stanice a zastávky na území města

30denní / občanský 370

30denní / dítě 180

90denní / občanský 1.000

30denní / žákovská (6 – 15 let)* 135

30denní / studentská (15 – 26 let)* 275

* Vydání základní opencard bude zdarma nejméně do 31. 3. 2009

Opencard slouží:

• jako průkazka PID (platí v metru, tramvajích, autobusech, lanovkách,
přívozech na území Prahy i v příměstských autobusech a vlacích)

• k bezhotovostní úhradě parkování v placených zónách na území Prahy 1
• jako čtenářský průkaz ve 38 pobočkách Městské knihovny v Praze
• řidičům, kteří si chtějí zjistit na portálu hl. m. Prahy jejich nevyřešené

dopravní přestupky spáchané na území Prahy

Největší počet uživatelů využívá opencard jako kupón v rámci PID. V sou-
časnosti je možné nahrát 30 a 90denní nepřenosné kupony občanské,
dětské, juniorské, studentské a seniorské:

° Platnost si lze zvolit od libovolného data (klouzavé kupony).
* Studenti musí mít pro případ kontroly u sebe také platné potvrzení o studiu!

* Je nezbytné mít vystaven žákovský průkaz a průkazku PID (opencard).

Kupony PID lze nabíjet na kontaktních předprodejních místech (stanice metra,
centrální dispečink, Škodův palác, ÚMČ Praha 9) a nebo v e-shopu Doprav-
ního podniku hl. m. Prahy, kde lze úhradu  uskutečnit pomocí platební karty
nebo platebního příkazu. Po nákupu přes e-shop si kupon na opencard nahra-
jete pomocí validátorů, které jsou umístěny poblíž turniketů ve stanicích metra
(zatím na trasách B a C) a nebo na předprodejním místě. Na opencard nelze
nahrát jednorázové přestupní či nepřestupní jízdenky, ale pouze 30-, 90-
a 365denní časové kupony pro všechna tarifní pásma PID. Zdroj: opencard

Formuláře ke stažení a další informace jsou k dispozici na 
www.opencard.praha.eu

Informace k Tarifu PID jsou zveřejněny na www.ropid.cz

V příměstských vlacích využití
jízdenek PID roste
Na podzim loňského roku uskutečnily ROPID ve spolupráci s ČD a Fakul-
tou dopravní ČVUT v Praze každoroční průzkum skladby jízdních dokladů.
Ve vlacích v Praze a okolí bylo osloveno více než 70.000 cestujících, ve

Poznámky:

51 jede 12. 4., 1. 5., 13. 6., 5., 6. 7., 1., 29. 8., 5. 9., 5. 12. 2009

Tarifní odbavení:

Tarifní pásmo Plné jízdné Zlevněné jízdné

01 - 24 km 25,- Kč 15,- Kč
25 - 49 km 50,- Kč 25,- Kč

Přepravné: za psa a kočárek 25,- Kč, za kolo 50 Kč.

Zlevněné jízdné platí děti od 6 do 15 let, důchodci nad 60 let a držitelé prů-
kazu ZTP a ZTP/P. Bezplatně se přepravují děti do 6 let a držitelé platné-
ho průkazu KŽC. Jízdenky se prodávají ve vlaku u průvodčího bez při-
rážky. Ve vlaku neplatí tarif ČD, a. s., a PID.

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA: tel.: 606 366 199, e-mail:

vlaky@kzc.cz, www.kzc.cz
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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 50,- Kč mají senio-
ři nad 65 let po předložení OP slevu 50 %. Pokladna
otevřena hodinu před začátkem každého představení.

úterý 17. 3. 9.30 hod.
VELIKONOČNÍ POHÁDKA

Divadýlko Mrak uvádí pohádku o velikonočních
zvycích určenou dětem MŠ a volně příchozím.
Vstupné: 40,- Kč

sobota 28. 3. 20.00 hod.
IX. MAŠKARNÍ BÁL

Pestrá výzdoba sálu, netradiční tombola, spole-
čenské předtančení, nonstop hrají Dekameron
Band a Evergreen kvartet, soutěž o nejhezčí
masku! Předprodej vstupenek: kancelář KD
a Adop-Sport, vstupné: 180,- Kč

neděle 29. 3. 15.30 hod.
DĚTSKÝ KARNEVAL – ZPÍVÁME a TANČÍME

s MÍŠOU

Zábavný pořad pro děti – tanec, soutěže, disko-
téka, vstupné: 40,- Kč, dospělí 50,- Kč

pondělí 30. 3. 19.30 hod.
KAMELOT

Koncert skupiny v rámci turné „O 106“ k novému
CD. Host Láďa Weyrostek. Vstupné: 200,- Kč

PŘIPRAVUJEME
7. 4. JARNÍ KONCERT města Čelákovic

v podání Komorního orchestru Jana Zacha

18. 4. VELKÁ DISKO FAJN RADIO PARTY

25. 4. DEKAMERON

27. 4 Divadelní představení MOTÝLI

Autor: Leonard Gershe, překlad: Ivo T. Havlů,
režie: Alexej Pyško
Hrají: Don Baker - Vojta Kotek, Jill Tannerová -
Klára Jandová / Jana Stryková, Paní Bakerová -
Valérie Zawadská, Ralph Austin - Richard
Trsťan
„Co je víc? Milovat, nebo být volný jako motýl?“
Love story plná humoru a nečekaných poznání.
K napsání Motýlů inspiroval Gershe podle vlast-
ních slov rozhlasový pořad. Šlo o zpověď slepé-
ho mladého muže, který vyprávěl o svém životě
a pocitech. Jeho schopnost vyrovnat se s han-
dicapem Gershe upoutala. Většinový postoj
k postiženým je totiž jiný: málokdo z nás dokáže
zapomenout na bariéry a jednat se slepcem či
vozíčkářem spontánně, přirozeně a rovno-
cenně. Zkušenost Dona Bakera a jeho předob-
razu z reálného života není jistě ojedinělá.

čtvrtek 12. 3. 17.00 hod.
Městské muzeum
ZA DOBRODRUŽSTVÍM A KAKTUSY MEXIKA

přednáška s digitální projekcí zoologa a kaktu-
sáře z Kladna Dr. Víta Zavadila

úterý 17. 3. 15.00 hod.
Městská knihovna
ZÁBAVNÉ MALOVÁNÍ

s ilustrátorem dětských knih ADOLFEM
DUDKEM

Kulturní kalendář

čtvrtek 19. 3. 18.00 hod.
sál ZUŠ Jana Zacha
KONCERT ŽÁKŮ

hudebního oboru

neděle 22. 3. 17.00 hod.
modlitebna Církve bratrské, Vašátkova čp. 288
TAK JO

koncert folk, country a bluegrass skupiny,
pořádá Církev bratrská

čtvrtek 26. 3. 10.00 hod.
herna MC Čelákovice (budova pošty zezadu)
TŘI MEDVĚDI

pohádka - divadélko pro nejmenší od 18 měsíců

čtvrtek 26. 3. – čtvrtek 9. 4.

Galerie u Radnice
FOTOGRAFIE EXOTICKÝCH ZEMÍ

prodejní výstava fotografií Jaroslava Šímy

sobota 28. 3. – neděle 19. 4.

Městské muzeum
VYSOKÉ TATRY OČIMA JANA KLABANA

výstava fotografií přístupná denně mimo pondělí
9.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00 hod., slavnostní
vernisáž v sobotu 28. 3. od 10.00 hod.

čtvrtek 2. 4. 8.30 – 16.00 hod.
Městská knihovna
ČTEME S DĚTMI ANDERSENA

celodenní program k Mezinárodnímu dni dětské
knihy

pátek 3. 4. 15.00 – 17.00 hod.
MDDM, Havlíčkova 691
VELIKONOČNÍ NÁVODY

výtvarné odpoledne pro děti i dospělé

sobota 4. 4. 7.00 – 10.00 hod. (start)
Sokolovna
JARNÍ PŘÍRODOU

28. ročník turistického pochodu, trasy 10, 18,
28, 35 a 50 km

sobota 4. 4. 9.00 – 11.00 hod.
start před radnicí na nám. 5. května 1
VEJŠLAP JARNÍM POLABÍM

Cíl je ve vodáckém areálu v Nedaninách, boha-
té občerstvení, řada zajímavých atrakcí a her.

sobota 4. 4. 20.00 hod.
vodácký areál v Nedaninách
ODEMYKÁNÍ LABE

Komorní soubor Jana Zacha reprezentoval ve Vídni
Tradiční vystoupení Komor-

ního souboru Jana Zacha
v předvánočním čase na velvy-
slanectví ČR ve Vídni (nejen pro
krajany) si zákonitě našlo svoji
další odezvu. Soubor byl pozván
profesorem Dr. T. Kanitzerem,
prezidentem International Fede-
ration of Chopin Societies, do
Vídně k účinkování v rámci pres-
tižního koncertního cyklu Chopi-
novského festivalu 2008-2009
Internationale Chopin–Gesell-
schaft in Wien, který bude za-
končen v srpnu letošního roku
koncertem Slovenské filharmo-
nie. Koncert se konal 10. 2. 2009
v Radisson SAS Palais Hotel
v centru Vídně.

Protože se jedná o mezinárodní festival, požadavek pořadatele byl jednoznačný – prezentovat
hudbu českých mistrů. Tohoto úkolu se zhostil umělecký vedoucí souboru Bohumír Hanžlík, který
dokázal vídeňské publikum oslovit známými i téměř neznámými skladbami našich klasiků 
(B. Smetany, A. Dvořáka, Z. Fibicha a J. Suka), prostřednictvím výtečné interpretace sólistů i celého
komorního souboru. Koncertu se zúčastnil i vynikající vokální soubor KrisKrosKvintet, známý již
několik let také čelákovickému publiku.

Samozřejmostí byl profesionální přístup pořadatele k organizaci celého koncertu včetně předcho-
zí propagace ve sdělovacích prostředcích. Zajímavostí bylo, že pořadatel pro velký zájem musel
objednat sál s větší kapacitou. Nadšené publikum za účasti médií si svým dlouhotrvajícím potleskem
vynutilo čtyři přídavky.

Rádi bychom poděkovali také Městu Čelákovice za účinnou pomoc při realizaci tohoto význam-
ného koncertu. J. Bláha, L. Fait
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MATEŘSKÉ CENTRUM 
Najdete nás v zadní části Obecního domu

– vchod z ulice Na Stráni č.p. 1650,
tel.: 776 705 120

e-mail: mctucnak@quick.cz
http://mctucnak.aspweb.cz

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

OTEVÍRACÍ DOBA:

po 9.00 – 11.00 POZOR ZMĚNA

út 9.00 – 11.00 (pro maminky a miminka)
st, čt, pá 9.00 – 12.00

PRAVIDELNÝ PROGRAM:

• Malování pro nejmenší – nový kurz bude
probíhat v pondělí od 11.00 hod. v MC, pro
děti od 20 měsíců s doprovodem, informace
a přihlášky Lucie Jakubcová, tel.: 731 749 998.

• Aerobik a P-class pro začátečníky, pondělí 
a středa 20.00 – 21.00 hod. v tělocvičně ZŠ J.
A. Komenského, informace Martina Vlčková,
tel.: 737 647 968.

• Cvičení pro ženy – kondiční gymnastika

a po-silování, čtvrtek 19.30 – 20.30 hod.
v tělocvičně u bazénu, informace Anička Králová,
tel.: 723 672 884.

• Předporodní kurzy, středa od 14.30 do 16.30
hod., vede porodní asistentka Věra Nováková,
14.30 – 15.30 cvičení pro budoucí maminky,
15.30 – 16.30 povídání pro maminky i tatínky,
bližší informace Ivana Turinská tel.: 326 993
504, 604 564 683, hlaste se prosím co nej-
dříve tak, aby kurz mohl průběžně pokračovat.

• Kurzy masáží kojenců a batolat, přihlášky
a informace M. Grzesíková tel.: 604 282 411,
hlaste se prosím co nejdříve tak, aby kurz
mohl průběžně pokračovat.

AKCE V BŘEZNU:

• Schůzka maminek – čtvrtek 5. 3. 2009 od
10.00 hod., pozvání pro všechny, kteří se chtě-
jí aktivně zapojit do tvorby programu v MC.

• Divadélko pro nejmenší „O chytrých kůz-

látkách“ (repríza únorové pohádky) – úterý
10. 3. 2009 od 17.00 hod., vhodné pro děti od
18 měsíců.

• Křesťanské setkání – středa 11. 3. 2009 od
18.00 hod., setkání nad zajímavými tématy
a se zajímavými hosty, zúčastnit se může
každý bez ohledu na příslušnost či nepří-
slušnost k církvi.

• Čtení pohádek pro nejmenší „Červená kar-

kulka“ – čtvrtek 12. 3. 2009 od 10.00 hod.,
vhodné pro děti od 18 měsíců.

• Beseda o přírodní kosmetice a aromatera-

pii – čtvrtek 19. 3. 2009 od 10.00 hod., péče
o citlivou dětskou pokožku, oleje pro těhotné,
péče o tělo, masážní oleje...

• Divadélko pro nejmenší „Tři medvědi“ –
čtvrtek 26. 3. 2009 od 10.00 hod., vhodné pro
děti od 18 měsíců.

• Personální seminář – úterý 31. 3. od 17.00 –
19.00 hod. Zajímáte se o změny v mateřské
a rodičovské dovolené? Čekáte miminko nebo
se chystáte zpět do zaměstnání? Potvrďte
nám svou účast případně připište co by vás
zajímalo z této oblasti na e-mail: personalnise-
minar@seznam.cz.

Stopy dětství
Každý z nás rodičů má doma jistě schovanou památku na dětství svých dětí. První bačkůrky, první

kresba hlavonožce. Z toho důvodu nás oslovila nabídka Mateřského centra, vytvořit keramický
kachel s otisky rukou/nohou našich dětí.

V úterý 10. 2. dopoledne byl v Mateřském centru pěkný šrumec. Přicházeli rodiče s dětmi různé-
ho věku. Nejmladší bylo asi 7týdenní miminko, nejstarší 12letá puberťačka (pro ni musel být vytvořen
kachel o speciální XXL-velikosti). Původní časový harmonogram = 5 dětí na 30 min. dostával chvílemi
na frak. Ne vždy se dařilo děti přesvědčit, že tlačení nožičky nebo ručičky do té podivné hnědé hmoty
je ta nejbáječnější věc na světě a ohromná legrace. Ale my rodiče děkujeme Mateřskému centru
i výtvarné dílně Labyrint za skvělý nápad! Barbora Jungerová

Safari rej
Počasí je v dnešních dnech značně sychravé. O to více uvítali rodiče s dětmi, že se mohou odpo-

ledne 15. 2. zúčastnit výpravy do daleké Afriky. O pomoc je požádal domorodý šaman, který se právě
v Čelákovicích záhadně ztratil a chtěl se vrátit zpět domů. Naši cestovatelé šli kus cesty pěšky, jeli
autem, vlakem a dokonce letěli letadlem. Do cíle jim však musely pomoci šamanova kouzla a čáry.
V divoké Africe na účastníky expedice čekaly různé zkoušky a nástrahy – šplhání s opicemi, lezení
s hadem, skákání se zebrou, ale také učení šamanských tanců, například ten na přivolání deště.

Domů si naši dobrodruzi odnášeli odměny v podobě obrázků, náhrdelníků se lvím špičákem nebo
ryzí diamant. Pokud jste to nedělní odpoledne kolem 17 hod. v Čelákovicích potkali tlupu pomalovaných
divochů, tak to byli určitě oni. Vraceli se domů ze své úspěšné africké mise. Barbora Jungerová

o.s. SOJKA - spolek mladých
Česko-německý velikonoční
tábor pro mládež

Již 11. ročník česko-německého velikonoč-
ního tábora pro mládež ve věku 10 až 16 let
pořádá čelákovické občanské sdružení Sojka –
spolek mladých. Tato netradiční akce, které se
každoročně účastní 40 mladých lidí z České
republiky a Německa, se tentokrát bude konat ve
dnech 4. – 11. dubna ve Starých Splavech
u Máchova jezera. Vaše děti na ni tímto srdečně
zveme. Kromě různých soutěží, her a muziky je
čeká také exkurse do světa mýtů a legend
a několik dalších výletů nejen po okolí Máchova
jezera. Jak již bylo řečeno, jedná se o česko-
německý tábor, kde veškeré dění probíhá dvojja-
zyčně. Znalost němčiny tedy není podmínkou
účasti. To ovšem neznamená, že by na výuku
německého jazyka bylo zanevřeno úplně. Vaše
ratolesti čeká zábavný jazykový kurz, který je
vhodný i pro začátečníky. Ubytování je zajištěno
v nedávno rekonstruovaném penzionu Mlýn
u Máchova jezera. O bezproblémový táborový
chod se bude starat tým zkušených vedoucích
jak z Čech, tak i z naší německé partnerské orga-
nizace. Cenu, kontakty, elektronickou přihlášku
a další informace včetně fotogalerií z minulých let
naleznete na www.sojka.cz Tereza Pražská

7. 3. DRÁTOHRANÍ – jarní kreativní trh

sokolovna Český Brod

KURZY NA BŘEZEN

Pletení z pedigu s Margátou

Kdy: 22. 3. od 10.00 do 15.00 hod.
Cena: 550,- Kč včetně materiálu

Šperky z korálků

Kdy: 28. 3. od 14.00 hod.
Cena: 550,- Kč

Keramika na přání

Kdy: 6. 4. od 13.00 hod.
Cena: 800,- Kč

Učeň – tovaryš – mistr, aneb učíme se stará

řemesla a hry!

prázdninový kurz pro děti
Kdy: I. termín: 27. – 31. 7., II. termín: 3. – 7. 8.
Cena: 3.800,- Kč

www.vd-labyrint.cz

tel.: 777 992 214
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JIŽ POTŘETÍ OSLAVÍME DEN ZEMĚ
Tentokrát pod heslem „Šaty dělají člověka“

Pokud jste se někteří obávali, že se letos
DEN ZEMĚ u nás slavit nebude, jste na omylu.
Máme sice trošku skluz s organizací příprav
oproti předcházejícím dvěma ročníkům, ale to
zcela jistě zvládneme. Pořádáme již třetí ročník
a děti mají zkušenosti z předchozích ročníků
a určitě i mnoho nápadů, tak je malým zpoždě-
ním nezaskočíme. A jak jinak oslavit tento den
než opět nějakou zajímavou formou soutěže,
kterou chceme prostřednictvím dětí oživit
u občanů města důležitost podpory třídění
odpadů již v místě jejich vzniku.

Jak je u nás již zvykem, rozhodli jsme se ve
spolupráci se základními školami, MDDM,
výtvarnou dílnou Labyrint a Technickými služba-
mi města uspořádat opět nějakou netradiční
záležitost, a to výstavu výrobků dětí z mateřs-
kých škol a přehlídku oděvů vyrobených z odpa-
dů vše pod již výše uvedeným heslem „Šaty
dělají člověka“.

Základním materiálem pro výrobu soutěžních
děl mohou být papír, kartonový papír, plast, ige-

lity, fólie, alobal, plechovky od nápojů a nápo-
jové „tetrapaky“ – nic jiného. V žádném případě
se nesmí z bezpečnostních důvodů použít sklo.

Předpokládáme, že děti z MŠ by mohly vyro-
bit v každé zúčastněné třídě panáka, který
může symbolizovat např. nějakou pracovní pro-
fesi. Vystaven bude v den konání oslav 22. 4.
2009 na dopravním hřišti u ZŠ v ul. J. A. Komen-
ského. Jen musí být k jeho výrobě volen takový
materiál, který dokáže odolat nepříznivému
počasí, aby nás nepřekvapilo jako loni a krásný
soutěžní model déšť nepoškodil.

U starších dětí z prvních až pátých tříd před-
pokládáme, že by každá zúčastněná třída
mohla vytvořit tým např. 3-5 žáků, kteří předve-
dou a popíší třídou vyrobený soutěžní model
navrženého a předváděného oblečení. Protože
by byla škoda, kdyby účastníci soutěže i se
svými určitě kouzelnými modely zmokli, dohodli
jsme s naším Kulturním domem, že se módní
přehlídka uskuteční 22. 4. 2009 dopoledne uvnitř
KD a bude navíc doprovázena zajímavým pro-
gramem, hudbou, vědomostními soutěžemi,

malými odměnami účastníkům soutěží apod.
Odborná porota složená ze zástupců pořadate-
lů a vždy jednoho učitele z každé školy vybere
3 nejhezčí soutěžní modely, které navíc obdrží
ještě poukaz na zvláštní cenu. Všechna sou-
těžní díla týmů budou průběžně v tento den
vyhodnocována, oceněna a budou jim uděleny
ceny od Města, podobně jako v předchozích
letech.

Soutěžit se bude ve třech kategoriích: I. kate-
gorie – děti z mateřských škol, II. kategorie –
děti z prvních a druhých ročníků základních škol
a III. kategorie – děti z třetích až pátých ročníků
základních škol.

S podrobnějšími návody na výrobu panáků
a oděvních modelů pomůže opět výtvarná dílna
Labyrint a také podle potřeby poradí jak
s výtvarným návrhem, tak i s výrobním postu-
pem konkrétního soutěžního objektu. Nic tedy
nenechávejte náhodě a již začněte přemýšlet,
s jakým rafinovaným modelem šatů, které děla-
jí člověka, hodláte v připravované soutěži náro-
čnou porotu zaujmout. Odbor ŽP MěÚ

V rámci českého předsednictví Vám při-

nášíme test základních znalostí o EU a jejich

institucích.

Své odpovědi můžete čerpat z internetových
stránek: www.eu2009.cz, www.ecb.int, a pozor
jedna otázka je chyták.

Odpovědi na otázky posílejte do 10. 3. 2009

24.00 hod. na e-mail: odscelakovice@volny.cz.

11. 3. 2009 proběhne vyhodnocení odpovědí
a do finále postoupí ti, kteří správně odpověděli
na všechny otázky. Ve finále rozhodne o vítězi
los. Vítěz vyhrává oba díly Kroniky města
Čelákovic vydané Městským muzeem v rámci
edice FONTES MUSAEI CIVITATIS
CELAKOVICENSIS a městský kalendář pro rok
2009. Výsledky soutěže naleznete v dubnovém
ZMČ a na webových stránkách:

w w w. o d s c e l a kov i c e . u n a s . c z  

Josef Pátek, člen Zastupitelstva města za ODS

1. Zakladateli Evropského společenství (ES)
byly:
A) Francie, Německo, Itálie, Benelux
B) Velká Británie, Itálie, Rakousko, 

Benelux
C) Itálie, Francie, Německo, Nizozemsko,

Belgie

2. Evropské společenství uhlí a oceli bylo
ustanovenou:
A) Římskou smlouvou
B) Pařížskou smlouvou
C) Smlouvou o EU

3. EURATOM a EHS vznikly v roce
A) 1957
B) 1952
C) 1963

4. Cílem tzv. Slučovací smlouvy bylo:
A) sloučení EHS, EURATOM a ESUO
B) sloučení institucí ES
C) sloučení členských zemí

5. První rozšiřování ES proběhlo v roce:
A) 1981
B) 1957
C) 1973

6. Maastrichtská smlouva vstoupila v platnost
v roce:
A) 1993
B) 1990
C) 2000

7. Celní unie byla dokončena v roce:
A) 1968
B) 1969
C) 1967

8. Jednotná měnová jednotka EUR byla uve-
dena na trh (hotovostní styk):
A) v r. 2002
B) v r. 2000
C) v r. 1999

9. Základní instituce EU jsou:
A) Evropský parlament (EP), Evropská

komise (EK), Rada EU
B) EP, EK, Rada Evropy
C) EP, EK, Ústavní soud Evropy

10. V přímých volbách je volen/a:
A) Evropská komise
B) Rada EU
C) Evropský parlament

11. Společnou měnu EUR zavedlo:
A) 12 členských zemí
B) 16 členských zemí
C) 27 členských zemí

12. Tzv. slučovací smlouva byla platná od roku
XXX a jejím cílem bylo XXX:
A) 1967 – společné instituce pro všechna

společenství
B) 1969 – sjednocení EHS a EURATOM a

ESUO
C) 1966 – společný parlament pro všechna

společenství

13. Směrnice ES:
A) zavazují členské státy k jednotnému

datu musí provést určité změny ve
svých právních řádech

B) nemusejí být převáděny do národního
práva

C) nejsou právně závazné pro členské
státy

14. Výkonným orgánem EU je:
A) Evropská komise
B) Evropská rada
C) Evropský parlament

15. Po  vstupu v platnost Amsterodamské
smlouvy se ze třetího do prvního pilíře pře-
sunuly:
A) justiční záležitosti
B) azylová a přistěhovalecká politika
C) bezpečnostní politika

16. Rada Evropy je:
A) výkonným orgánem EU
B) zákonodárným orgánem EU
C) není institucí EU

17. Bílá kniha z roku 1985 rozdělovala pře-
kážky na 3 skupiny:
A) technické, mechanické a fyzické
B) technické, daňové a fyzické
C) Bílá kniha o tom nepojednávala

18. ČR zastane úřad předsednictví v Radě EU
do:
A) 31. 12. 2009
B) 30. 6. 2009
C) 1. 1. 2010

19. Po České republice bude Radě Evropy
předsedat:
A) Rakousko
B) Francie
C) Švédsko

20. Evropská centrální banka byla založena v
roce:
A) 1998
B) 1989
C) 2000
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Zápis v Kamence
V pátek 6. února jsme byli se synem u zápisu

v Kamence. Věděli jsme, co nás tam čeká, pro-
tože jsme absolvovali již jeden zápis před
dvěma lety s naší starší dcerou. Těšili jsme se,
na zápis naší dcery vzpomínáme velmi rádi
a i náš syn se těšil na zvířátka, která ho pro-
vedla doslova snovým zápisem do první třídy.
Ve škole jsme strávili hodinu a půl. Náš syn
neměl ze školního prostředí nepříjemný pocit
a už když jsme vycházeli ze školy, nadšeně
poskakoval a s úsměvem na tváři povídal, jak se
do školy těší…

Jak se těší do školy, do které chodí jeho star-
ší sestra, která nám ještě nikdy neřekla, že se jí
do školy nechce. Ptáte se proč? Protože má tu
nejlepší paní učitelku, paní Helenu Tichou, která
je nejen mé dceři, ale i všem ostatním dětem
spíše kamarádem, přítelem, rádcem, ale v první
řadě „druhou maminkou“. Nikdy jsem si neuvě-
domovala během své školní docházky, jak moc
pro děti učitelé dělají, a ruku na srdce – kdo
z Vás si jen na kratičký okamžik uvědomil, jak
moc pro naše děti dělají jejich učitelé? My rodi-
če jim vděčíme za veškeré znalosti, které naše
děti mají. Pomáhají nám spoluutvářet z našich
dětí osobnosti, pomáhají nám podporovat jejich
sebevědomí, stejně tak je přátelsky upozorňují,
aby se vyvarovaly chyb, kterých se jako děti
mohou snadno dopustit.

Chtěla bych tímto poděkovat paní učitelce
Tiché, která se tak obětavě, s láskou a nad
rámec všech svých „kantorských“ povinností
stará o mou dceru. Vždy jí dokáže poradit, vždy
si pro ni najde milé slovo stejně jako láskyplné
objetí plné pochopení, které je tolik utěšující
a dětské dušičce nahradí máminu náruč, když
se cítí opuštěná a máma není nablízku.

Děkuji tímto i všem učitelkám a učitelům, kteří
připravili nezapomenutelný zápis pro budoucí
prvňáčky. Děkuji i paní ředitelce Burkertové,
která na „své“ škole vytvořila takové pracovní
podmínky, že „její“ učitelé tvoří tak skvělý peda-
gogický sbor. Jsem pyšná na to, že všechny mé
děti budou chodit na ZŠ Kamenka.

Věra Vorlíčková

Nad jedním bilancováním
Pravidelně se při konání valné hromady Spol-

ku přátel čelákovického muzea objeví na pro-
gramu hodnocení uplynulého roku. Je to výčet
aktivit a úspěšnost činnosti a také výhled do
dalšího období. Proto také členové Správní rady
provedli přehled činnosti a porovnali jej se
záměry, se kterými byl Spolek zakládán.

Úkol přebírat starosti o kulturní akce muzea
a rozšiřovat možnosti nabídky občanům se daří.
Alespoň podle možností pořadatelů, hlavně
finančních. Horší je to s přijímáním té nabídky
čelákovickou veřejností. A jistě se výběru pořa-
dů nedá mnoho vytknout. Vždyť se podařilo zís-
kat na účinkování v Čelákovicích klavíristku
z Japonska a studentský dechový orchestr
z Dánska, ten vystupoval bez honoráře, jen za
malé občerstvení.

V loňském roce u nás dále, mimo jiné,
vystoupila s pořadem o Olze Scheinpflugové
paní Hana Maciuchová a vyposlechli jsme si
koncert souboru Musica dolce vita s Danielou
Demuthovou.

Většinou se jedná o významné umělce
a hudební tělesa. Proto je škoda, že když se
podaří získat pro účinkování v Čelákovicích
umělce, o které je zájem i ve světě, nepodaří se
někdy zaplnit sálek s 72 místy. Jindy je zase
dopředu vyprodáno. A jistě to není v ceně vstu-

penek, i když jsme stanovili jednotné vstupné
50 Kč. Také rozmanitost je zajímavá. Vedle kon-
certů kvartet, kvinteta či komorního souboru
zde také účinkoval pěvecký sbor, nabídli jsme
přednášku o Indii s působivými fotografiemi
i vzpomínkový večer na čelákovického rodáka
a hudebníka Emila Kaplánka. Pro autorská
čtení usilujeme o získání významných českých
spisovatelů. Snažíme se, abychom každý měsíc
nabídli spoluobčanům, nejen čelákovickým,
zajímavé kulturní nabídky. Pomáhá nám řada
dárců, kterým vřele děkujeme, díky nimž jsme
se mohli podílet na vydání obou dílů kronik
Čelákovic a vydat 5 druhů pohlednic, které jsou
ještě k zakoupení, stejně jako druhý díl kroniky.
Jejich dary jsou nabízenou hodnotou pro obča-
ny, kteří to ne vždy návštěvou kulturní akce
ocení.

Nechce se nám věřit, že žijeme v málo kul-
turním prostředí. Spíše je to snad pohodlností
naší přetechnizované doby. Chce to jen najít si
čas a využít možnosti setkání s lidmi, kteří se
přicházejí s vámi podělit o umělecký prožitek.
Rádi vás uvítáme nejen na našich dalších pořa-
dech, příštím je koncert jazzové zpěvačky Jany
Koubkové 3. března od 19.00 hodin, ale i jako
členy v našem Spolku.

Václav Dragoun,

Spolek přátel čelákovického muzea

Jak dlouho to vydrží?
Před měsícem začala rozsáhlá oprava

čelákovického nádraží. Zdá se, že SŽDC vzala
opravu nádraží z gruntu a s využitím nádražní
budovy počítá i do budoucnosti. Mnozí však již
dnes projevují obavy, jak dlouho opravená
budova nádraží vydrží před útoky vandalů. Ruku
v ruce s dálkovým řízením železničního provozu
se snižuje počet železničních zaměstnanců ve
stanicích a některá s námi srovnatelná města
jsou dokonce bez pokladny jízdenek, např.
Říčany. O to více vystupuje do popředí nutnost
kamerového systému, jeho využívání a rychlé
reagování na zjištěná ohrožení. Bude záležet na
tom, zda služby Městské policie budou oriento-
vány do kritických dob (večery víkendů apod.)
a zda i Policie ČR bude reagovat pružně. Van-
dalizmus jako rakovina totiž prorůstá naší spo-
lečností. V roce 20. výročí obnovy obecných
občanských práv se totiž zdá, že mnozí si ple-
tou demokratickou společnost s anarchií, doža-
dují se všech možných práv, ale zapomínají na
své povinnosti. Záleží na nás všech, zda svým
mlčením a netečností budeme tento nešvar
nevědomky podporovat, nebo při zjištění jaké-
hokoliv prohřešku zavoláme policii. V době
masového rozšíření mobilních telefonů by to
neměl být žádný problém. To by se nejednalo
o žádné udavačství, ale o ochranu majetku nás
všech. Nádraží, ale i řada dalších objektů patří
prostřednictvím různých organizací státu
a veškerá poškození jsou hrazena z daní nás
všech. Ing. Josef Šalda

Pozvání na veřejnou oslavu
Mezinárodního dne žen
Určeno čelákovickým ženám a jejich partnerům

Zveme všechny ženy z Čelákovic na volně
přístupné přátelské posezení s hudbou a vlíd-
ným slovem do sálu Technických služeb

v Lipové ulici Za Dráhou. Zábavná a taneční
akce se koná v sobotu 7. března od 14.00 do 

18.00 hodin. K dobré náladě a k tanci bude hrát
hudební skupina POHODA  Jiljího Horáka
z Mnichovic. Každá žena dostane květinu.
Přijďte se pobavit a zatančit si se svými
známými. O občerstvení se postarají pořada-
telé. Vstup na akci je zdarma.

Městský výbor KSČM v Čelákovicích

Společenská kronika
Dne 28. března 2009

oslaví pan Václav UHLÍŘ

své životní jubileum 80 let.
Vše nejlepší a hlavně stálé
zdraví přeje

manželka

a dcery s rodinami.

Dne 24. 1. 2009 nás
náhle opustil náš milý
tatínek, děda, manžel, Jiří

CHMÁTAL. Touto cestou
chci poděkovat jménem
naší rodiny všem přátelům
a známým za projevenou
soustrast. Manželka

12. března 2009 uplynu-
lo 10 let od úmrtí mého
manžela pana Miroslava

PÁVA. Za vzpomínku 
děkuje
manželka Hana s rodinou.

Dne 13. března 2009
uplynou čtyři roky od úmrtí
paní Zdeny MAŠKOVÉ.

Vzpomíná 
manžel s rodinou.

Dne 15. března uplyne
100 roků od narození paní
Karoliny BODLÁKOVÉ

(roz. Hoškové z Vyšehořovic).
Dala nám to nejdražší, co

mohla – naše životy.
Zemřela ve věku pouhých
34 let.

S láskou vzpomínají MUDr. Jiřina Mrázová

(dcera) a Mgr. František Bodlák s rodinou (syn).

Dne 16. 3. 2009 uplynulo
10 let od úmrtí našeho
milovaného manžela, tatín-
ka a dědečka pana Josefa

JANDY. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Manželka a syn s rodinou
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Střední odborná škola 
a Střední odborné učiliště
TOS Čelákovice, s. r. o.

U Učiliště 1379
tel.: 326 998 091, 093, 094

e-mail: skola@skolatos.celakovice.cz
http://www.skolatos.celakovice.cz

Zahraniční praxe
Vedení školy navázalo úzký kontakt se společ-

ností, která zajišťuje celosvětovou servisní síť
pro brousicí stroje předním strojírenských firem,
a naši studenti i učni jezdí na odborné praxe do
Německa a Švýcarska. Ve školním roce
2007/2008 absolvovali někteří studenti třetích a
čtvrtých ročníků dvouměsíční praxi ve školicím
středisku v Německu. Výuka probíhala v ang-
lickém jazyce a studenti byli seznámeni se
všemi základními postupy při montáži, oživování
a diagnostikování obráběcích strojů. Získali
výborné hodnocení a dva také nabídku zaměst-
nání u nadnárodní servisní společnosti. V letoš-
ním školním roce 2008/2009 jsou studenti ve
Švýcarsku. Při kontrolní návštěvě našeho vede-
ní školy vyjádřili partneři uznání nad dobrou pří-
pravou studentů a projevili zájem o další spo-
lupráci.

Tento rok budeme také realizovat program
„Leonardo da Vinci – mobility“ z grantové pod-
pory EU. Třítýdenní praxi u našeho dalšího
zahraničního partnera bude absolvovat 25 stu-
dentů. Toto německé školicí středisko provádí
jak přípravu truhlářů a modelářů, tak i přípravu
mechatroniků, zámečníků a obráběčů kovů.
Cílem tohoto programu je nejen odborná přípra-
va, ale i získání obecných vědomostí o kultuře a
životě v daném regionu.

Zahraniční praxe přispívají k naplnění naší
snahy, aby absolventi během svého studia zís-
kali potřebné odborné znalosti, sebejistou a byli
připraveni pro profesní praktický život.

Ing. Karel Šrimpl,

jednatel a zástupce ředitele pro praktickou výuku

Základní škola
Kostelní 457

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

Den s knížkami nakladatelství
Albatros

V lednu se žáci třídy 3. B z Kamenky zapojili
do čtenářské soutěže, kterou u příležitosti 40.
výročí svého vzniku vyhlásilo nakladatelství
Albatros. Šlo o to, aby se žáci ve třídách domlu-
vili a donesli v určený den do tříd co největší
počet knih vydaných v Albatrosu od jeho počát-
ku až do současnosti. V druhé části soutěže
měli vyhledat mezi nashromážděnými knihami
nejstarší výtisk podle data vydání. Nakonec 
se měli žáci s knihami vyfotografovat 

a snímek odeslat do nakladatelství Albatros.
Třeťáci si v soutěži vedli výtečně. V soutěžním

nadšení je podpořili i jejich skvělí rodiče, kteří
jim v den D – 22. ledna 2009 pomohli dopravit
do třídy objemná zavazadla s knihami. Po pře-
počítání knih vyšlo úctyhodné číslo: žáci jich při-
nesli celkem 498. A co víc: mezi knihami pak
objevili hned 3 výtisky, které byly vydány r. 1969,
tedy v roce, kdy nakladatelství Albatros vzniklo.

Celé dopoledne 22. ledna měli chlapci
a děvčata ze 3. B o příjemnou zábavu posta-
ráno. Třída se jim v tento den změnila v knihov-
nu, kde si mohli vybírat, prohlížet a pročítat
knížky všech možných žánrů. Každý si vybral
a všichni byli spokojeni. Za odeslaný soutěžní
snímek obdržela třída 3. B z Kamenky od nakla-
datelství Albatros poděkování a pochvalu. Na
informaci o celkovém vyhodnocení soutěže žáci
ještě čekají. Ale již nyní patří jim i jejich rodičům
velký dík za příkladný přístup k celé akci.

Mgr. Marie Kolbová

Základní škola
J. A. Komenského 414

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

Běžecké lyžování v centru
Čelákovic

Hned po vánočních prázdninách jsme využili
sněhové nadílky a na školním atletickém oválu
jsme si upravili trať na klasiku, kde jsme vyjeli
běžecké stopy. Předpověď počasí dávala záruku,
že by sníh měl vydržet déle. Škola má vybavení
na běžecké lyžování (boty, lyže, hůlky) pro 30
žáků. Toto vybavení především využíváme na
lyžařských výcvikových kurzech. Řekli jsme si, že
bychom mohli běžky využít při hodinách tělesné
výchovy. Žáci se mohli během čtrnácti dnů bez-
platně seznámit se základy běžeckého lyžování

nebo se ve své technice běžkaře zdokonalit.
Řada žáků sledovala o vánočních prázdni-

nách etapový závod běžeckého lyžování – SKI
TOUR, kde jedna z etap sprintu se běžela na
umělém sněhu v Praze na Výstavišti.

Ve druhém týdnu našeho lyžování jsme pro
žáky jednotlivých ročníků uspořádali závody ve
sprintu. Řada z nich tak měla možnost nasát
atmosféru kontaktních závodů na běžeckých
lyžích. Trať byla postupně dobře upravena i pro
bruslení. Nejrychlejším žákem byl Dominik Resl,
který zaběhl 250 m za 59,0 s. Děti měly
možnost si vyzkoušet i štafetový závod.

Postupně během hodin TV se na běžkách
vystřídalo celkem 160 dětí naší školy. U některých
žáků 7. ročníků, kteří se nechtěli zúčastnit lyža-
řského výcvikového kurzu v Krkonoších, to změ-
nilo jejich rozhodnutí a dodalo jim to více sebe-
důvěry v jejich začátcích lyžařských dovedností.

Během mého působení na škole je toto jedna
z mála generací, která měla možnost lyžovat
téměř na náměstí. Miloš Bukač, učitel TV

ZŠ J. A. Komenského 
zapsala celkem 96 dětí, z toho je:
53 dívek a 43 chlapců a 7 odkladů.
Do prvních tříd v září 2009 nastoupí 89 dětí.

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZŠ
ZŠ Kostelní
zapsala celkem 69 dětí, z toho je:
28 dívek a 30 chlapců a 11 odkladů.
Do prvních tříd v září 2009 nastoupí 58 dětí.
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GYMNÁZIUM
J. A. Komenského 414

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

Přijímací řízení pro školní
rok 2009/2010

V příštím školním roce otvíráme 1 třídu 4leté-
ho gymnázia pro absolventy 9. ročníku a 1 třídu
8letého gymnázia pro absolventy 5. ročníku ZŠ.
Přijímací zkoušky pro oba obory se konají 
22. a 24. dubna (zvolený termín uveďte do při-
hlášky).

Formulář přihlášky si již můžete vyzvednout
na sekretariátu školy, nebo stáhnout z webo-
vých stránek školy. Podrobné informace k orga-
nizaci a termínům přijímacích zkoušek, kritéria
přijímání sledujte na webových stránkách školy,
můžete se informovat telefonicky nebo si školu
po předchozí domluvě prohlédnout a dotazy
položit osobně.Významnou novinkou v letošním
roce je tzv. zápisový lístek, který vydá ZŠ
a který musí žák doručit na sekretariát do 5 dnů
od doručení rozhodnutí o přijetí.

Na naší webové adrese si můžete prohléd-
nout ukázky testů z minulých let.
Jak se přihlašují páťáci?

Žák nebo zákonný zástupce doručí vyplně-
nou přihlášku na sekretariát Gymnázia osobně
nebo poštou nejpozději 15. 3. 2009. Přehled kla-
sifikace nemusí potvrzovat ZŠ, uchazeč může
osobně předložit originály vysvědčení, z nichž si

zhotovíme kopie. Pokud se rozhodne doručit
vše poštou, zašle přihlášku a ověřené kopie
vysvědčení od 2. ročníku doporučeně.
Jak se přihlašují deváťáci?

Žák nebo zákonný zástupce doručí vyplně-
nou přihlášku na sekretariát Gymnázia osobně
nebo poštou nejpozději 15. 3. 2009. Přehled
klasifikace nemusí potvrzovat ZŠ, uchazeč
může osobně předložit originály vysvědčení,
z nichž si zhotovíme kopie. Pokud se rozhodne
doručit vše poštou, zašle přihlášku a ověřené
kopie vysvědčení od 6. ročníku doporučeně.

Maturitní ples
Rok se s rokem sešel a je tu opět čas matu-

ritních plesů. Dne 6. února se konal v místním
Kulturním domě, za pomoci „Rodičovského
sdružení Gymnázia Čelákovice“, maturitní ples
oktávy a IV. ročníku. O otevření celého slavnost-
ního večera se postaraly studentky IV. ročníku
a dlouho očekávaný večer tak mohl začít. Matu-
rující studenti zazářili v krásných toaletách
a neméně elegantních oblecích, ve kterých
zahájili večer tanečním nástupem a oslnili tak
ochozy sálu s dojatými rodiči a příbuznými.
Nechybělo tradiční šerpování, společný přípitek
a tanec s učiteli a rodiči. Moderování celého
večera se ujali studenti kvinty - Barbora Drásto-
vá a Vašek Špaček. Slavnostní večer vyvrcholil
poutavým tanečním vystoupením oktávy a celý
sál se rázem roztančil v „horečce páteční noci.“
Bál byl podle mého názoru velmi povedený, vše
vyšlo podle plánu a nyní už jen zbývá popřát
maturantům neméně povedenou zkoušku
dospělosti a „odlet“ tím správným směrem.

Lucie Kianková, oktáva

Lyžák v Alpách
7. 1. 2009 navštívily třídy čelákovického Gym-

názia lyžařský výcvik v malém městečku  Lienz
v rakouských Alpách. Po příjezdu jsme šli na
sjezdovku a tam jsme strávili celý den. Poté
jsme se přesunuli do horské chaty, kde nás při-
vítala „příjemná a vstřícná“  paní Helga. Někteří
z nás se poprvé setkali s důkladným tříděním
odpadu. Nejvíce na celém zájezdu nás potěšily
hezky upravené sjezdovky, krásná příroda
a pěkné počasí k lyžování. Okolí města Lienz
bylo velmi hezké a oproti našim městům
v horách bylo velmi upravené.

Nejkrásnějsí vzpomínky budeme mít na malé
fronty, výbornou čokoládu pod sjezdovkou
a zábavné večerní programy. Chtěli bychom
poděkovat pánům učitelům Pavlu Jandurovi
a Michalovi Mrtkovi za organizaci a zajištění
našeho zájezdu. Sekunda A

ZUŠ Jana Zacha
Vašátkova 434

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

Ve čtvrtek 7. února 2009 se v Čelákovicích

konala okresní soutěž přehlídky tanečních

oborů ZUŠ, kterou vyhlašuje Ministerstvo škol-
ství ČR. Zúčastnily se jí taneční obory z Bran-
dýsa nad Labem, Velkých Popovic a Čelákovic.

V devíti choreografiích v kategorii lidového
a současného tance se představilo celkem 55
dětí. Odborná porota vybrala do krajského kola
3 choreografie: Kalamajka a Maděra, Jen tak na
Hlas (ZUŠ Čelákovice – choreografie Alena
Smržová) a Stínohra (ZUŠ Čelákovice, choreo-
grafie Pavla Bérová). Dvě skladby z Velkých
Popovic byly oceněny diplomem za vhodnost
námětu a zpracování tématu. Krajské kolo pře-
hlídky se koná 23. 3. 2009 v Praze. Gratulujeme!

A. S.

19. února 2009 se před budovou školy konala
masopustní taškařice žáků STUDIA pro pře-
dškolní děti ZUŠ Čelákovice. Děti v masopust-
ních maskách přiblížily staročeské tradice.

Žáci z výtvarné třídy  paní učitelky Drahomíry
Hermanové se po dlouhé době opět zúčastnili
mezinárodní soutěže nazvané „Můj svět
v Evropě“ za účasti mladých výtvarníků z Fran-
cie, Německa, Slovenska a České republiky.
Odbornou porotou byly vybrány práce žáků:
Marca Pasqualettiho, Robina Böhma, Anny

Petrlíkové, Magdaleny Turinské.

Nejen soutěžní výsledky, ale i další výtvarná
činnost pod vedením našich pedagogů ukazuje
na dynamický rozvoj výtvarné výchovy na škole,
vzrůst kvality a systematicky propracovávaný
vzdělávací program.

Kobylka, autor Světlana Voděrová

Připravujeme:

• Koncert pro seniory našeho města. Účinkovat
budou žáci a učitelé školy.

• Výstavu JARO instalovanou v prostorách
školy. Vystaveny budou práce žáků všech tříd
výtvarného oddělení.

Gratulujeme svým žákům
• Milanu Řehákovi k přijetí na Pražskou kon-

zervatoř v oboru hra na akordeon a současně
také paní učitelce Haně Mikové za inspirativní
vedení studia a výbornou přípravu k přijímací
zkoušce (umístění – 1. místo).

• Milanu Řehákovi, jenž v loňském roce získal
1. místo ve hře na akordeon a 2. místo spolu 
s „E kvintetem“ v národní soutěži ZUŠ.

• Světlaně Voděrové k přijetí na Střední umě-
leckou školu Václava Hollara, obor propagační
grafika.

• Šárce Plašilové k přijetí na Integrovanou
střední školu, obor propagační výtvarnictví
a aranžování.

Obě žákyně jsou z výtvarného oddělení paní
učitelka Jolany Fenclové.

Podrobné informace o škole a našich akcích
najdete na webových stránkách.

Bohumír Hanžlík, ředitel školy
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FOTBAL
PŘÍPRAVA FOTBALISTŮ UNIONU

Šestý celek divizní skupiny „B“ zahájil pod
vedením trenéra Michala Petrouše přípravu ve
druhém lednovém týdnu. Celá příprava probíhala
v místních podmínkách, dále na umělé trávě
Meteoru či v milovické posilovně. Kádr mužstva
nedoznal podstatných změn, hostování ukončili
brankař Boháč, dále obránce Ručka a v průběhu
února i Pecka. Trenér zkoušel uzdraveného Fle-
kače, dále brankaře Farského a obránce Šulce.
Příležitost dostávali i dorostenci Kejmar, bratři
Bařinové, Uher, Petr Koch, Badžo a Souček.

Již od 10. 1. se „rozjel“ zimní turnaj Meteoru
na umělé trávě zápasy ve skupinách.
Výsledky Unionu:

DUKLA PRAHA „B“ - SK UNION 2:0

Rozhodl důraz Pražanů v koncovce.
SK UNION - S. OVČÁRY 2:0

Union potvrdil herní převahu góly Reicherta
a Hakla.
ADMIRA - SK UNION 0:1

Vyrovnané utkání rozhodla branka Pecky.
SK UNION - HOŘOVICKO 4:1

Union měl jasnou převahu, kterou vyjádřil
brankami Homoly (2), Jelínka a Reicherta.
BOHEMIANS 1905 junioři - SK UNION 5:0

Více prostoru dostali naši dorostenci, ale na
zdatného soupeře nestačili.

Union získal 9 bodů a tím si zajistil účast ve
finálové skupině, kde dále budou startovat
Dukla „B“, Bohemka junioři, Kunice, Uhelné
sklady a Velim.

Finálovou skupinu pro Union otevřelo utkání
s divizními Kunicemi.
TJ KUNICE - SK UNION 2:2 

V první půli lepší Union získal vedení góly
Hakla a Dostála, po přestávce se vyrovnala hra
i brankový poměr.

Mimo turnaj sehrál Union další tři přátelská
utkání:
SK UNION - BOHEMIANS 1905 „B“ 3:3

Branky: Matějka 2, Kubeš.
HORNÍ MĚCHOLUPY - SK UNION 0:1

Branka: Badžo.
SK UNION - TJ LITOL 3:2

Branky: Kubeš, Šulc, O. Koch.
Před zahájením jarní části mistrovské sou-

těže sehraje Union dva přátelské zápasy
s Libercem „B“ a Slavií „B“ a 14. 3. od 10.15

hod. se vše rozhýbe, když stadion U Hájku bude
svědkem jarní premiéry s rezervou TEPLIC.

Dále vás zveme v sobotu 21. 3. do

ČESKÉHO BRODU - od 15.00 hod. a v sobotu
28. 3. od 10.15 hod. na stadion U Hájku SK

UNION - BROZANY.

DOROST na turnaji v Neratovicích

Sokol TIŠICE (dosp.) - SK UNION 3:0, SK

UNION - STARÁ BOLESLAV 5:3, SK

KRALUPY - SK UNION 2:2, o konečné

umístění - SK UNION - Sokol TIŠICE (dosp.)

1:1, SK UNION - FK NERATOVICE 1:1.

MLADŠÍ ŽÁCI na turnaji v Neratovicích

SK UNION - MĚLNÍK 0:7, NERATOVICE - SK

UNION  4:0, SK UNION - SPARTA KLADNO

2:5 a 0:2.

Závěrem ještě jedna oprava. V minulém čísle
jsme udělali chybu u střelců branek mužstva
Minikopané „A“, a tak uvádíme opravený údaj.
Střelci mistrovských branek: Filip Kučera
a Daniel Kukla po 10 gólech, Livora 8, Prel 5
atd.
Více o Unionu na www.skunioncelakovice.cz

Milan Šikl

V uplynulém období zimní přípravy se nejmladší fotbalisté SK Union Čelákovice (ročníky 2001 -
2002) zúčastnili několika halových turnajů. Vzhledem k tomu, že se jednalo o první sou-
těžní turnaje jejich krátké fotbalové kariéry, bylo třetí místo hned na prvním z nich velkým úspěchem.
Kapitánovi a nejlepšímu hráči mužstva Štěpánovi Skalickému navíc teprve v penaltovém rozstřelu
utekla trofej pro nejlepšího střelce turnaje. Získané zkušenosti a optimální sestava pak přinesly krás-
ný úspěch na turnaji v Brandýse nad Labem, kde naše mužstvo nemělo konkurenci a zvítězilo. Ani
trofej pro nejlepšího střelce tentokrát již našemu kapitánovi neutekla.

Roman Podhorský, Jonáš Tichý, trenéři

Zůstala jim bramborová medaile
Ve Vyškově se konal 39. ročník domácího

deblového šampionátu mužů. Mistrovství bylo
doslova pohřebištěm favorizovaných dvojic.
Stejně jako v loňském roce.

TJ Spartak Čelákovice postavil hned tři deb-
lové formace. Spilka - Kolenský, Flekač – Dou-
cek a Vrtiška – Kaděra. Douckova a Kaděrova
dvojice vypadly již ve skupinách. Bylo patrné, že
obrovská konkurence je nad jejich síly. Zato
Spilka s Kolenským postupovali turnajem jak
nůž máslem. Nechali za sebou takové celky
jako v osmifinále Břve nebo pak ve čtvrtfinále
Karlovy Vary. V semifinále narazili na pozdě-
jšího vítěze, mužstvo Modřic „B“ a po setech
9:10 a 9:10 nastoupili k boji o třetí místo.

Zápas o bronz byl velkou bitvou, dva ze tří
setů skončily nejtěsnějším rozdílem. Čelákovické
duo Spilka - Kolenský se může přihlásit na semi-
nář, jak naložit s posledním míčem. V semifinále
i souboji o třetí místo totiž takto ztratilo celkem tři
sety. Přesto čelákovičtí s nepopulární bramborou
v ruce nesmutnili. „Určitě nejsme nespokojeni.
Nečekali jsme, že se dostaneme tak vysoko.
Když jsme sem jeli, tak jsme si ani moc nevěřili.
Je pravda, že jsme trénovali, chodíme teď pořád
kopat. S Martinem Spilkou jsme loni odehráli
celou úspěšnou sezónu, jsme na sebe zvyklí a
to nám asi dnes pomohlo. Neměli jsme v pavou-
ku zase tak lehké soupeře, v osmifinále jsme
zdolali Břve a ve čtvrtfinále Karlovy Vary. Sice
jsme ostatní zápasy prohráli, ale opravdu jsme
nečekali, že se tak daleko dostaneme. Samo-
zřejmě, že když už jsme měli dva pokusy na
medaili, tak jsme jí chtěli získat. Bohužel udělali
jsme pár chyb v mezihře, nepřipravili jsme si to
pořádně k zakončení. Útok jsme neměli špatný,
ale zase jsme málo ve hře chytili,“ zhodnotil
čelákovickou účast Michal Kolenský.

NOHEJBAL
Konečné pořadí turnaje:

1. Sokol SDS Exmost Modřice "B" (Gryc, 
M. Müller)

2. NK Climax Vsetín (Padyšák, Gebel)
3. Sokol SDS Exmost Modřice "A" (Kop, Topin-

ka, Gulda)
4. Spartak Čelákovice (Spilka, Kolenský)
Martin Spilka, předseda nohejbalového oddílu
(ICQ: 112-750-137)
www.nohejbalcelakovice.kyli.cz

Na fotografii jsou finalisté MČR, Spilka s  Kolen-
ským jsou v horní řadě vpravo.

POZVÁNKA

na tiskovou konferenci,

otevřenou pro širokou veřejnost
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE – oddíl nohejbalu,

která se uskuteční 23. 3. 2009 od 18.00 hod.

v RELAX KLUBU (I. patro sokolovny)

PROGRAM:
Příprava na sezonu 2009
Představení posil
Cíle pro rok 2009

POZVÁNI jsou: zástupci města Čelákovic, 
mediální partneři,  VV TJ Spartak Čelákovice
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VODÁCI
1. ČKPV – POZVÁNKY

• 21. 3. pořádá 1. ČKPV od 20.00 hod. v sále
vodáckého areálu v Nedaninách pro své členy,
příznivce, kamarády a dle kapacitních
možností i pro širší veřejnost „Vodáckou Josef-
skou  zábavu“. K tanci i poslechu hraje New
band trio.

• Dne 4. 4. 2009 se koná již tradiční Vejšlap jar-
ním Polabním. Start je před čelákovickou rad-
nicí od 9.00 do 11.00 hod. Cíl Vejšlapu je ve
vodáckém areálu v Nedaninách, kde bude
účastníkům poskytnuta formou bohatého
občerstvení první pomoc a kde čeká na
mládež i dospělé celá řada zajímavých atrakcí
a her. Večer od 20.00 hod. je v sále klubovny
a na břehu mlýnského náhonu odemykání Labe.

• 1. ČKPV byl Svazem vodáků České republiky
pověřen, aby ve dnech 17. – 19. 4. uspořádal
kvalifikační závod pro Mistrovství ČR.
Program hlavních závodů:
18. 4. od 10.00 hod. na Labi nad jezem závod
ve sprintu. Od 14.00 hod. pak pod mlýnem, na
mlýnském náhonu, závod ve slalomu.
19. 4. se závodníci přesunou na Jizeru, kde se
koná závod P5 ve sjezdu. Vyhlášení výsledků
a předání cen je odpoledne ve14.00 hod. ve
vodáckém areálu v Nedaninách.

• Dne 13. 6. 2009 pořádáme závody motoro-
vých člunů o Pohár města Čelákovic formule
FF v kategoriích M1 - M6. Závod je současně
2. kolem seriálu Mistrovství ČR. Jede se na
slalomové trati 1. ČKPV na Labi nad jezem od
10.00 hod. Pavel Samochin

Racek trénoval eskymácký obrat

Blíží se jaro a nás čeká další náročná vodác-
ká sezona. Přes zimu jsme tedy nezaháleli
a pilně se na ní připravovali. Nejen, že jsme
udržovali svou fyzickou kondici jinými než
vodáckými aktivitami, ale také jsme oprášili
a zlepšili techniku důležitého vodáckého prvku
– eskymáckého obratu. Tréninkový prostor nám
poskytl bazén v Čelákovicích.

A co že nás v roce 2009 čeká? Stejně jako
loni se určitě podíváme s našimi plavidly někam
do zahraničí a ani letos nevynecháme závody
Českého poháru vodáků, ve kterých jsem vždy
obsadili přední místa.

Pavlína Janáková

http://racek.czela.net

ATLETIKA
Po stříbru zlato

V Praze na Strahově se uskutečnily atletické
přebory Středočeského kraje v hale. V kategorii
starších žáků získal zlatou medaili v běhu na
800 metrů Martin Švarc, který po loňském
druhém místě neměl letos vážnějšího soupeře.
V březnu ho čeká mnohem těžší prověrka 
aktuální formy – Mistrovství České republiky. Ze
závodníků Spartaku Čelákovice dosáhl na
medaili ještě junior Pavel Říha, který v běhu na
400 metrů obsadil třetí místo, i když čtvrtku
běžel poprvé v životě. Naopak těsně pod stupni
vítězů na nevděčné čtvrté příčce skončila
v běhu na 1500 metrů mladší žákyně Kateřina
Juričová. (JR)

FLORBAL
ORKA

Druhá liga florbalu mužů pokračovala dalšími
koly. V průběžné tabulce se Orka stále drží na
třetím místě.

EVVA FBŠ BOHEMIANS B - ORKA 1:5

Branky: Mikšovský 2, Urban 2, Šeda
Soupeře jsme jasně přehráli, o výraznější

rozdíl skóre nás připravilo neproměňování
šancí. Hrdinou utkání se stal Mikšovský, který
vstřelil svou stou branku za Orku.
TORNÁDO BARRANDOV - ORKA 2:4

Branky: Klauda 3, Bartoň
Proti druhému týmu tabulky jsme předvedli

jeden z nejlepších výkonů sezony a zaslouženě
jsme získali tři body.
TATRAN STŘEŠOVICE B - ORKA 4:4

Branky: Veselý 2, Urban, Bartoň
Proti domácím, za které nastoupilo několik

bývalých reprezentantů, jsme remízu zachránili
v poslední minutě.
ORKA - FKÚ OVOCNÉ BÁZE 3:4

Branky: Haris, Maršík, Kubíček
V zápase hraném nahoru dolů se nakonec 

z vítězství radovali hosté. Martin Bajer

FBK
FBK ČELÁKOVICE - FBC FEKETE KUTYA

4:4 (2:1, 0:1, 2:2)

Branky: Provazník 2, Svoboda, Šturma
První třetinu jsme byli lepší. Potom soupeř

hru vyrovnal, a tím i výsledek ve druhé třetině.
Ve třetí třetině jsme nevyužili dvě přesilovky, což
nás stálo dva body. Tomáš Holcman

JARNÍ SVOZ
TŘÍDĚNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Oznamujeme občanům, že TS Čelákovice budou pořádat svoz tříděného komunálního

odpadu. Vytříděný komunální odpad z domácností bude možné zdarma odevzdat na uvede-

ných místech v následujících sobotách vždy od 8.00 do 12.00 hod.

21. 3. 2009

ulice Spojovací u budovy Q-Bytu
sídliště V Prokopě u restaurace

28. 3. 2009

ulice Na Stráni u kotelny
ulice Prokopa Holého u požární zbrojnice
ulice Sukova u sauny v Nedaninách

4. 4. 2009

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

18. 4. 2009

ulice Jiráskova
parčík mezi ulicemi Majakovského a Jungmannova

25. 4. 2009

Záluží u hřiště
Císařská Kuchyně u pomníčku
Sedlčánky u požární zbrojnice

Na uvedených místech v určeném čase, mohou občané zdarma odevzdat tyto druhy vytří-

děného komunálního odpadu: Papír, sklo, plasty, PET lahve, železný šrot, dřevo, textil, komposto-
vatelný odpad ze zahrad, barvy, kyseliny, louhy, odmašťovadla, fotochemikálie, pesticidy, léky, bate-
rie a akumulátory, elektronický odpad, zářivky a ledničky.

Lze zde odevzdat i velkoobjemový odpad z domácností, který nelze umístit do popelnice.

Zbytkový komunální odpad, který lze svým charakterem a rozměrem umístit do popelnice, má

obsluha sběrného místa právo odmítnout převzít! Při tomto svozu nelze z technických důvo-

dů vybírat oleje, suť, stavební odpad a zeminu! Uvedené komodity lze průběžně odevzdat celý
rok na sběrném dvoře „Na Špičce“, Mochovská 116.
www.celakovice-mesto.cz/ts/ Karel Turek, ředitel TS Čelákovice

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR

KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Mochovská 116, 250 88 Čelákovice

tel.: 326 992 682
www.celakovice-mesto.cz/ts/ 

e-mail: ts@celakovice-mesto.cz

PROVOZNÍ DOBA
út 10.00 – 15.00
st 12.00 – 18.00
čt 10.00 – 15.00
pá 12.00 – 18.00
so 9.00 – 12.00 14.00 – 17.00

SEPARUJTE TYTO PLASTY
A NÁPOJOVÉ KARTONY

VE ŽLUTÝCH
KONTEJNERECH NA PET!

PET = 1
HDPE = 2
LDPE = 4
PP = 5
PS = 6
C/PAP = 81
C/DAP = 84
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HOUBY
Březen, za kamna vlezem...

říká pranostika na tento měsíc

Povíme si něco o houbě, která má jméno
tohoto měsíce ve svém názvu. Klobouk dorůstá
až do 10 cm šíře, je masitý, zprohýbaný, na
okraji popraskaný. Barvu mívá sivou, pak čer-
nohnědou. Lupeny řídké, vysoké, krátce
sbíhavé. Třeň tlustý, mohutný, krátký. Dužnina je
bílá, někdy voní po medu. Houba patří mezi pl-
žatky a jedná o šťavnatku březnovku (Hyg-

rophprus marzuollus). Roste již od března do
dubna ve smrčinách, pak i ve smíšených lesích
ve vyšších polohách a upřednostňuje vápenco-
vý podklad. Je jedlá a vhodná pro všechny
úpravy, přesto bychom ji měli chránit. Mívají ji
rádi jeleni (jejich trus zbarvuje do fialova). Má
zajímavé lidové názvy – uhelka, cikánka, jiřina.

A co v našem Polabí. Měla by se probudit
hlíva, penízovka. Doporučuji hlívu sušenou –
glukany, které obsahuje, se sušením neničí,
a tak nám poslouží i takto. Sušenou houbu
můžeme přidávat do všech pokrmů, i do sladkých.

Ing. Josef Kadeřávek, MK Čelákovice


