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O stromořadí v Sedláčkově ulici
u bývalého hřbitova

Stromořadí převážně javorů, lemující chodník u bývalého hřbitova na samém konci Sedláčkovy ulice 

k malému podjezdu pod železniční tratí, bylo vysázeno před 80–90 lety a dodnes tvoří dominantní zeleň

v tomto prostoru.

V době vegetativního klidu zimního období 2008/2009 plánoval odbor životního prostředí našeho úřadu
(OŽP) ošetřit tyto stromy odbornou firmou bezpečnostním a zdravotním řezem, protože poslední ošetření bylo
provedeno před šesti lety v zimě 2002. Před plánovaným ošetřením stromů byla dendrologem Mgr. Peprným
provedena jejich prohlídka, která ukázala narušení
většiny stromů v nosných částech hnilobnými proce-
sy, jež mohou mít negativní vliv na jejich stabilitu ve
směru od kořenů. Proto byl Městem zadán odborný
posudek, aby zhodnotil aktuální stav stromů s hlavní pozorností věnovanou jejich provozní bezpečnosti a dopo-
ručil optimální postup při stabilizaci stromů. Znalecký posudek č. 19-901/09 zpracovatele Ing. Kolaříka, Ph.D.,
ze dne 25. 2. 2009 byl vůči stromům nemilosrdný, z celkového počtu hodnocených 27 listnatých stromů 
převážně javorů doporučil k odstranění 22 stromů v technologii rizikového kácení ve třídách naléhavosti 1 a 2.

Na vysvětlení - stupnice naléhavosti má 4 body, kde 0 odpovídá okamžité havárii, jinými slovy dřevina se
hroutí vlastní vahou. Dále z těchto 22 stromů, doporučených ke smýcení, jich 13 mělo v ukazateli stability, který
odhaduje možné ohrožení provozní bezpečnosti stromu na základě pozorovatelných defektů větvení, infekce
kmene, výskytu dutin či trhlin v kmenové i korunové části, případně v důsledku viditelného narušení 
kořenového systému stupeň 3! Tento stupeň vyjadřuje riziko pádu kosterních větví nebo rozsáhlý defekt. Pokud
není možné ho sanovat, je nutné přistoupit k odstranění stromu.

Rada města (RM) se na svém jednání 5. 3. 2009 zabývala havarijním kácení stromů v této ulici a byl jí před-
ložen vysvětlující podkladový materiál včetně znaleckého posudku. RM, vedena důvodnou obavou o zdraví
a životy občanů pohybujících se na tomto poměrně frekventovaném chodníku, spojujícím obytnou lokalitu 

Za Dráhou s centrální částí města i vzhledem k výšce
dřevin okolo 20–23 m, a tedy i o možném poško-
zení protějších domů, vzala svým usnesením
03/2009/11.5 na vědomí havarijní kácení těchto 
stromů. Zároveň uložila vedoucím odborů ŽP a ŠIK
Městského úřadu, aby informovaly naše občany
o kácení a zveřejnily maximální podrobnosti včetně
fotodokumentace na městských webových strán-
kách. Z titulu starosty města jsem zároveň s pře-
dáním usnesení RM uložil vedoucí odboru ŽP, aby
zkonzultovala nutnost smýcení podstatné části 
stromořadí s pracovníky České inspekce životního
prostředí (ČIŽP) a vyžádala si jejich stanovisko.

Pokračování na str. 8

přečtěte si
- Pozvánka na zasedání ZM str. 3
- Upozornění na uzavírky str. 3
- Změny v dopravě str. 10
- Moje adresa: Čelákovice - Radio 
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Výběr ze zasedání
Zastupitelstva města Čelákovic
konaného dne 26. 2. 2009

Na úvod jednání byl zařazen bod ocenění

úspěšných reprezentantů města.

Zastupitelé ocenili úspěch Miroslava

Nekolného, žáka 5. ročníku ZŠ J. A. Komen-
ského 414, v Logické olympiádě Mensa.

Poslední Logické olympiády pátých tříd se
zúčastnilo téměř 3900 žáků. Finále proběhlo 
14. 11. 2008 v Poslanecké sněmovně Parla-
mentu ČR, kde soutěžilo celkem 190 dětí.
Miroslav se umístil na vynikajícím 9. místě.

Dalšími oceněnými byly reprezentantky

Aerobik studia Čelákovice.

Ve dnech 2. - 6. 12. 2008 proběhl v ruském
Dubně nedaleko Moskvy FISAF World Aerobic
Fitness Championship ve sportovním aerobiku.
V celkem 7  kategoriích se představili nejlepší svě-
toví kadeti (11-13 let), junioři (14-16 let) a senioři.

Do finále z prvního místa se probojovalo trio
ve složení Veronika Švarcová, Sabina Pav-

líková a Bára Jandurová a získaly 3. místo.

V juniorské kategorii svůj první titul vybojo-
vala Anna Pačesová. Anně se tento rok poda-
řilo vyhrát všechny závody v ČR a tímto mist-
rovstvím skvěle ukončila juniorskou kategorii.
Příští rok přechází do kategorie dospělých.
V závodě seniorů obsadila 4. místo Denisa

Barešová.

Následně ZM poděkovalo Komornímu sou-

boru Jana Zacha a KrisKrosKvintetu za
vystoupení a reprezentaci města na Chopinov-
ském festivalu ve Vídni.

ZM schválilo:

• další Smlouvy na prodej bytů - resp. prodej
bytových jednotek vč. alikvotní části pozemků,
a to V Prokopě č.p. 1338, č.p. 1328 a č.p.
1355/1

• směnnou smlouvu na pozemky pod bývalým
hotelem Beránek za objekt garáží tamtéž

Město Čelákovice převádí pozemek st.p.č.
–1320/5 – zastavěná plocha a nádvoří, o vý-
měře 693 m2, v k. ú. Čelákovice a obci Čeláko-
vice do vlastnictví Phoenix Property, s. r. o.,
Praha 4, a Phoenix Property, s. r. o., Praha 4,
převádí stavbu garáží bez čísla popisného nebo
orientačního, na pozemku st. p. č. – 1320/4,
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, do vlast-
nictví Města Čelákovice. Rozdíl v penězích ve
prospěch Phoenix Property, s. r. o., Praha 4, ve
výši 1.039.500,- Kč, uhradí Phoenix Property,
s. r. o., Praha 4, Městu Čelákovice.
• smlouvu mezi Městem Čelákovice jako pro-

dávajícím a Družstvem vlastníků garáží
v Čelákovicích jako kupujícím na pozemek
p. č. 1333/69 (1467 m2) u nákladové vrátnice
TOSu za cenu 2 640 600,- Kč

• úpravu č. 6 rozpočtu 2008
Úpravy vycházejí ze zásady, a tím požadavku
Krajského úřadu, že plánované a skutečné hod-
noty dotací musí být totožné. Tuto úpravu neby-
lo možné zpracovat a předložit k projednání do
konce roku 2008, protože převážná část dotací
byla poukazována nebo i vyúčtovávána
v samém závěru roku 2008.
• dotace na podporu sportovních subjektů, spol-

ků, občanských sdružení a dalších aktivit
v Čelákovicích pro rok 2009
Takto: Aerobic Studio 77 tis., AVZO TSČ –
Modeláři 15 tis., FBC Crazy Frogs – florbal 40
tis., FBC – florbal 19 tis., ORKA – florbal 74
tis., 1. ČKPV 94 tis., SK UNION 260 tis., SK
Záluží 17 tis., Sokol Sedlčánky 7 tis., TJ Spar-
tak 220 tis., TK 72 tis., VSC – volejbal 107 tis.,
Český rybářský svaz MO 8 tis., Český svaz
chovatelů ZO 35 tis., Český zahrádkářský
svaz ZO 8.tis., Dlouhá cesta 10 tis., Junák -
svaz skautů a skautek ČR středisko Čelákovi-
ce 80 tis., Klub kaktusářů 10 tis., Klub přátel
Jana Zacha 60 tis., Mateřské centrum. 65 tis.,
Mykologický kroužek 10.tis., Náboženská
obec CČH 15 tis., Osadní výbor Záluží 15 tis.,
Sbor dobrovolných hasičů ZO Čelákovice 15
tis., Sbor dobrovolných hasičů ZO Sedlčánky
10 tis., Sojka - spolek mladých 8 tis., Společ-
nost včelařů v katastru Čelákovice 15 tis.,
Spolek pro varhanní hudbu 35 tis., Spolek
přátel čelákovického muzea 40 tis., Výtvarná
dílna Labyrint 16 tis.

• znění dodatku se změnou účelu čerpání ke
smlouvě o úvěru mezi Městem Čelákovice
jako dlužníkem a Českou spořitelnou, a. s.,
jako věřitelem

ZM schválilo 27. 11. 2008 smlouvu o úvěru
jehož účelem je financování „Odstranění hava-
rijního stavu základní školy (Kostelní)“. Na
základě toho, že Město získalo na tento účel
dotaci ve výši 3 mil. Kč a současně podle výbě-
rového řízení budou skutečné výdaje na tuto
akci nižší (22 mil. Kč), je možné využít úvěr ve
výši cca 11 mil. i na jiný účel. ČS byla předlože-
na žádost o změnu účelu úvěru na možnost
financování „Rekonstrukce a nástavby objektu
MŠ J. A. Komenského a ta s návrhem souhlasi-
la. Následně připravila ZM výše uvedený sch-
válený dodatek.
• přijetí dotace ve výši 3.000.000 Kč v rámci

podprogramu 298228, programu 298220 na
akci Město Čelákovice – Oprava školy
„Kamenka“ ul. Kostelní ze státního rozpočtu
ČR na rok 2009

• investiční záměr „Čelákovice cyklostezka
s mostem“ a se zahájením realizace jeho první
etapy – stavbou lávky pro pěší a cyklisty přes
Labe v Čelákovicích v dubnu – květnu roku
2009

• přijetí příspěvku ze Státního fondu dopravní
infrastruktury pro rok 2009 ve výši 20 mil. Kč
na stavbu „Čelákovice-cyklostezka s mostem“

Možnost čerpání dotace předpokládá finanční
spoluúčast města ve výši 35% uznatelných
nákladů stavby pro letošní rok, tj. minimálně 
11 mil. Kč, v roce 2010 musí být z rozpočtu
města uvolněny potřebné prostředky na dokon-
čení 1. etapy stavby „Čelákovice-cyklostezka
s mostem“ – lávka pro pěší a cyklisty přes 
Labe v Čelákovicích v předpokládané výši 
16 mil. Kč.
• podání žádosti o poskytnutí investiční dotace

ze státního rozpočtu na podporu investiční
akce Sportovní areál v ZŠ J. A. Komenského –
Čelákovice, na MŠMT ve výši 8.000.000 Kč na
realizaci I. etapy celého projektu – kurty pro
míčové hry

• úpravu č. 1 rozpočtu 2009

Předložené návrhy úprav zapracovávají nové
skutečnosti, které ovlivňují rozpočet. V příjmové
části se jedná především o zpřesněné hodnoty
nájemného a o hodnoty dotací. Ve výdajové
části dochází k upřesňování údajů o jednotli-
vých, zejména investičních akcích.
• zakomponování 560 tis. Kč vrácených za ply-

nové přípojky V Prokopě do příjmové části roz-
počtu

• úpravu ve výdajové v částce 460 tis. Kč na
říční člun pro Sbor dobrovolných hasičů

• smlouvu o podmínkách uzavření budoucí
kupní smlouvy č.23/2009/160900090 mezi
Městem Čelákovice a společností STP Net,
s. r. o., Praha 4, v rámci vybudování plynáren-
ského zařízení v sídlišti V Prokopě

V současné době je ve fázi projektové přípravy
a projednání ke stavebnímu povolení plánovaná
investiční akce „Plynofikace V Prokopě II.
etapa“. Jedná se o vybudování plynových přípo-
jek k družstevním domům sídliště V Prokopě
pro č.p. 1531 – 1534.

ZM souhlasilo s přijetím podpory z prostředků
Státního fondu životního prostředí ČR dle Roz-
hodnutí č. 08017921-SFŽP v rámci Operačního
programu Životní prostředí.

ZM vzalo na vědomí informace o postupu pří-
prav stavby „Optimalizace trati Lysá nad Labem
– Praha-Vysočany“ a o rekonstrukci nádražní
budovy v Čelákovicích.

ZM nesouhlasilo s finanční podporou (příspěv-
kem na provoz ve výši 30 tis. Kč) projektu
Polabský motoráček 2009.

Zastupitel za ODS Ing. Milan Moravec rezig-

noval na funkci předsedy kontrolního výbo-

ru ZM a v úplném závěru zasedání také na

funkci zastupitele města Čelákovic, a to
k datu 27. 2. 2009.

Z diskuse

• Zastupitelé upozornili na abnormální nárůst
kriminality v našem městě. Vedení města spo-
lečně s Městskou policií je ve stálém kontaktu
s Policií ČR a ta tuto problematiku řeší.

• Kácení stromů v zahradě MDDM: Na
pokácené stromy, které nebyly zdravé, jsou
odborné posudky na OŽP MěÚ. Zároveň tak
plán na nové uspořádání zahrady MDDM,
jehož část najdete na str. 8 tohoto čísla Zpra-
vodaje.

• Zastupitelé zároveň řešili otázku osvětlení
přechodů pro chodce, na které si občané
stěžují jako na nedostatečné. Starosta v této
věci sdělil, že přechody budou upraveny
podobně jako v Brandýse n. L.-Staré Bolesla-
vi. Bohužel, již několikrát diskutovaný přechod
u „starého nádraží“, se nemůže legalizovat,
protože nejsou vyřešeny vztahy s majiteli
pozemků. D. V.
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Z jednání březnové
Rady města

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

Schválila:

- uzavření Dohody o zajištění havarijních oprav
mezi společností Q-BYT Čelákovice a firmou
Apion, s. r. o., Šternberk

- záměr směny pozemků, a to pozemku pod
zdravotním střediskem st. p. č. – 4113-
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1695
m2, v. k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, ve
vlastnictví manželů S., za pozemek p. č. 1665/2
– orná půda, o výměře 1816 m2, v k.ú. Čeláko-
vice a obci Čelákovice, ve vlastnictví města,
a to bez finančního vyrovnání

- dovybavení kuchyněk MŠ J. A. Komenského
myčkami stolního nádobí

- veškeré změny, které vyvolává plátcovství
DPH

- dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu tepelných
zařízení mezi Městem Čelákovice a Q-BYT
Čelákovice, spol. s r. o.

- od 1. 4. 2009 uplatňování DPH u nájemného
z vodovodů a kanalizací, které bylo pro rok
2009 a bude pro roky následující určeno
odsouhlasením cenových kalkulací vodného
a stočného VaK Mladá Boleslav, a. s., pro
lokalitu Čelákovice, Radou města Čelákovic

- Městské knihovně využití prostředků investič-
ního fondu ve výši 135. 000,- Kč na pořízení
nového serveru

- poradenskou smlouvu na zajištění konzultační
a poradenské činnosti v rámci zadání veřejné
zakázky „Čelákovice – cyklostezka s mostem“
mezi Městem Čelákovice jako klientem a spo-
lečností Veřejné zakázky, s. r. o., Praha 6 jako
poradcem

- smlouvu na zajištění činnosti při výkonu tech-
nického dozoru investora v rámci stavby
„Čelákovice – cyklostezka s mostem“ mezi
Městem Čelákovice jako objednatelem a fir-
mou IKP Consulting Engineers, s. r. o., Praha 8
jako zhotovitelem

- předložené vyúčtování prací oceněných jed-
notkovou cenou dle Smlouvy o dílo č. 7-3257
mezi objednavatelem Městem Čelákovice
a zhotovitelem firmou Pražské silniční a vodo-
hospodářské stavby, a. s., Praha 8 na stavbu
„Rekonstrukce komunikace Stankovského III
Čelákovice“, v ceně 619 729,- Kč bez DPH

- předložené vyúčtování prací zhotovitelem 
Pražské silniční a vodohospodářské stavby,
a. s., Praha 8 na stavbu „Rekonstrukce komu-
nikace Stankovského III – Čelákovice“ v ceně
84 983,- Kč bez DPH

- smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako
objednatelem a firmou STAVBY, a. s., Říčany,
jako zhotovitelem, na provedení stavby
„Rekonstrukce budovy ZŠ Kostelní“ v ceně 
22 013 982,- Kč včetně DPH

- jako pro město nejvhodnější nabídku na zříze-
ní 7 samostatných zdrojů tepla pro vytápění
a přípravu teplé vody řadových domů V Pro-
kopě čp. 1308, 1309, 1310, 1312, 1319, 1340
a 1341 nabídku firmy Ladislav Fotta, Tope-
nářské a plynoinstalační práce, Nehvizdy
v celkové ceně 570 619,- Kč včetně DPH

- znění Smlouvy o dílo na zřízení samostatných
zdrojů tepla pro vytápění a přípravu teplé vody
řadových domů V Prokopě čp. 1308, 1309,
1310, 1312, 1319, 1340 a 1341 mezi Městem
Čelákovice jako objednatelem a firmou Ladi-
slav Fotta, Topenářské a plynoinstalační
práce, Nehvizdy jako zhotovitelem

- jako dodavatele stavby „Rekonstrukce VO –
ulice Masarykova I. část“ firmu Jarmil Brož
elektroservis, Týnec nad Labem, za nabídko-
vou cenu 559 494,- Kč bez DPH, a to na
základě doručených cenových nabídek

- záměr zahájit činnost Občanské poradny
Nymburk v Čelákovicích a pověřuje místosta-
rostu II přípravou smlouvy o spolupráci

- příspěvek Nohejbalovému klubu TJ Spartak
Čelákovice ve výši 5 tis. Kč na přípravu
„Nohejbalového víkendu v Čelákovicích“ ve
dnech 7. – 8. 3. 2009

Neschválila:

- záměr pronájmu budovy hasičské zbrojnice
v Sedlčánkách, na st. p. č. –96 a st. p. č. – 388,
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice

- záměr prodeje p. p. č. 1692/120 – ost. plo-
cha/ost.komunikace, o výměře 1588 m2, v k. ú.
Čelákovice a obci Čelákovice, dle nového
geometrického plánu

- výstavbu fotovoltaické elektrárny na pozem-
cích p. č. 3031, p. č. 3032 a p. č. 3033, všech-
ny v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice

Vyjádřila zájem o koupi budovy zdravotního
střediska č. p. 1643 na st. p. č. – 4113, v k. ú.
Čelákovice, od firmy APION, s. r. o., Šternberk,
ale toto odkoupení podmiňuje získáním pozem-
ku st. p. č. – 4113, k. ú. Čelákovice, pod budo-
vou zdravotního střediska a skutečností, že
průběh převodu budovy zdravotního střediska
na stávajícího vlastníka firmu APION, s. r. o.,
Šternberk od jeho původního vlastníka Středo-
českého kraje splňuje všechny podmínky tohoto
postupného převodu a je nenapadnutelný.

Zvážila veškeré námitky občanů proti vybudo-
vání parkoviště pro bytový dům č. p. 1469 (býva-
lý hotel Beránek) a zohlednila je ve svém sta-
novisku investorovi.

Podpořila rekonstrukci bývalého hotelu
Beránek č. p. 1469 na bytový dům, za podmín-
ky vybudování garážových stání v počtu min. 2/3
z celkového počtu bytových jednotek v objektu
a zřízení min. 45 parkovacích míst vně objektu.

Vyhlásila konkurz na obsazení funkce ředite-
le/ředitelky Mateřské školy Čelákovice, Rumun-
ská 1477, okres Praha-východ.

Opakovaně projednala usnesení č. 6.2.3 ze
dne 8. 1. 2009, kterým byl z funkce odvolán
ředitel Městského muzea Čelákovice. Rada
města se důkladně seznámila s obsahem peticí
a další korespondence, doručené do podatelny
MěÚ Čelákovice ve dnech 26. 1., 2. 2., 
23. 2., 24. 2. a 27. 2. 2009. Rada města trvá na
svém původním usnesení č. 6.2.3 ze dne 8. 1.
2009.

Vzala na vědomí informaci místostarosty PaedDr.
Rýdla o obsahu jednání správní rady Spolku
přátel Čelákovického muzea dne 5. 3. 2009.

Dalším předmětem jednání Rady byly sociální
záležitosti, např. výroční zprávy OS Semiramis,
vyúčtování činnosti Farní charity Neratovice,
bytové záležitosti a doporučení Zastupitelstvu
v záležitostech, o nichž ze zákona může roz-
hodnout výhradně Zastupitelstvo města.

Podrobné usnesení naleznete na 

www.celakovice-mesto.cz.vip.globe.cz/cs/

leve-menu/mesto/rada-mesta/usneseni/

PaedDr. Luboš Rýdlo, místostarosta

POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
čtvrtek 30. 4. 2009 od 18.00 hod.

v Kulturním domě

Na programu budou např. tyto body:
• finanční záležitosti
• změna č. 1 rozpočtu města na rok 2009
• dotační tituly
• dotace spolkům a klubům
• majetkoprávní záležitosti - smlouvy na

pozemky, prodeje bytů

Aktuální program bude vyvěšen týden

před zasedáním na úřední desce Města 

a na webových stránkách Města.

Upozornění na uzavírky
Čelákovice – ulice Masarykova

Z důvodu stavby dešťové kanalizace

a rekonstrukce komunikace ul. Masarykova

– I. část, bude provedena úplná uzavírka

ulice Masarykova ve dvou etapách.

• I. etapa v úseku od křižovatky s ulicí Sed-
láčkovou až po křižovatku s ulicí U Podjezdu,
a to od 1. 4. 2009 do 31. 5. 2009.

• II. etapa v úseku od křižovatky s ulicí U Pod-
jezdu za křižovatku s ul. Vašátkova, včetně
rozjezdu v ul. U Podjezdu, a to od 4. 5. 2009

do 31. 5. 2009.

V průběhu uzavírek nebude v dotčených čás-
tech ulic možný příjezd k nemovitostem, ani
vjezd pro zásobování.

Po dobu uzavírky je odkloněna trasa autobu-
su po objízdných trasách.

Autobusové zastávky pro linky 405, 412
a 443 budou v průběhu stavby přemístěny
z náměstí Čelákovice do zálivu (před parko-
viště) ul. Stankovského, z Masarykovy ul.
u nádraží ČD do ul. J. Zeyera a z náměstí
Čelákovice do ul. J. A. Komenského.

Z tohoto důvodu je nutno počítat při příchodu
k nástupišti s časovou rezervou.

Objízdné trasy obou uzavírek jsou vedeny po
okolních komunikacích na základě dopravního
značení.

Podrobnosti včetně map s vyznačením

objízdných tras najdete na 

www.celakovice.cz / úvodní stránka.

Děkujeme za pochopení.
Odbor rozvoje města MěÚ
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Na rekonstrukci „nové“ budovy ZŠ Kostelní
uzavřelo Město Čelákovice s firmou STAVBY,
a. s., Říčany smlouvu o dílo na provedení stav-
by v ceně 22 013 982 Kč včetně DPH s ter-
mínem zahájení stavby začátkem června 2009
a dokončení rekonstrukce do 15. 12. 2009.

Pro Mateřskou školu J. A. Komenského 1586
jsme vypsali veřejnou zakázku na dodávku
a montáž nábytku. Otevírání obálek s nabídkami
bude probíhat před výběrovou komisí 21. 4.
2009 a začátek plnění plánujeme na začátek
července letošního roku.

Začátkem března jsme vyzvali potenciální
zájemce k podání nabídek na veřejnou zakázku
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním říze-
ní na výměnu všech oken bytového domu čp.
1446, 1447 a 1448 včetně oken půdní vestavby,
dále na výměnu oken ve staré i nové budově
Základní umělecké školy Jana Zacha a 10
zbývajících oken v kabinách sportovního klubu
v Záluží. Lhůta pro podání nabídek je do 6. 4.
2009 a otevírání obálek s nabídkami proběhne
9. 4. 2009 v zasedací místnosti radnice. Před-
poklad zahájení prací je v květnu tohoto roku.

V návaznosti na prováděné rekonstrukce
distribuční sítě společnosti ČEZ DISTRIBUCE
v našem městě uzavřelo Město smlouvu o dílo
s firmou K. Uhlíř, s. r. o., na rekonstrukci veřejné-
ho osvětlení ulic Krátká, Na Švihově, B. Smeta-
ny v ceně 870 352 Kč včetně DPH. Stavební
práce byly zahájeny v březnu 2009 a ukončení
bude dle smlouvy nejpozději v červnu 2009,
v souběhu s výstavbou kabelových rozvodů
ČEZ DISTIBUCE, a. s. Také s firmou Maděra
a Šípek, spol. s r. o., jsme uzavřeli smlouvu
o dílo na rekonstrukci veřejného osvětlení ulic
Na Stráni a Na Nábřeží v ceně 558 943 Kč
včetně DPH. Práce byly firmou také již zaháje-
ny v březnu 2009 a termín dokončení je do
konce května 2009.

Vzhledem k začátkem dubna 2009 zahajující
se rekonstrukci komunikace a chodníků ulice
Masarykovy - I. etapa jsme na základě výbě-
rového řízení uzavřeli smlouvu o dílo i na rekon-
strukci veřejného osvětlení v této části ulice
v ceně 665 798 Kč včetně DPH s firmou Jarmil

Brož – Elektroservis. Ze smlouvy vyplývá
zahájení prací v dubnu 2009 a ukončení v květ-
nu 2009.

Za město jsme začali poněkud nesměle
s rehabilitací našeho náměstí, když v březnu
naše Technické služby instalovaly nové úřední
desky naproti radnici do ulice Rybářské
a následně odstraní stávající dosloužilé tabule.
S firmou BDM Stavební, a. s., z Písku máme
uzavřenu smlouvu o dílo, jejíž předmětem je
rekonstrukce 3 větví dešťové kanalizace náměs-
tí v celkových nákladech 4 354 377 Kč včetně
DPH. Smlouva uvádí zahájení prací koncem
dubna a dokončení do konce září 2009, protože
časový harmonogram prací předpokládá
postupnou realizaci jednotlivých stok. Následo-
vat bude výstavba komunikace a parkovišť ulice
Za Kovárnou, a to ze spodní části náměstí od
bývalé pošty až po ulici Rybářskou s napojením
rozjezdu křižovatky s ulicí Na Stráni. Naším sta-
vebním úřadem bylo vydáno územní rozhodnutí
a zajišťujeme stavební povolení. Připravujeme
výběrové řízení na zhotovitele této komunikace
Za Kovárnou, do kterého bude i zahrnuta komu-
nikace na nám. 5. května. Předpokládáme, že
nejprve v září 2009 budou zahájeny stavební
práce na komunikaci v ul. Za Kovárnou a až po
jejím dokončení, z důvodu objízdné trasy pro
osobní vozy, se vybuduje komunikace na náměstí.

2. března 2009 probíhal kontrolní den s pro-
jektantem Ing. Kejvalem nad konceptem projek-
tu rekonstrukce komunikace a chodníků ulice
Prokopa Holého v celém úseku od Stankovské-
ho po nákladní vrátnici TOS. Zadání ze strany
Města znělo – asfaltová silnice 2 x 3 m jízdní
pruhy, dokonalé využití prostor na parkování
díky posunutí chodníků, ale se zachováním
jejich šíře 2 m, ponechání stávajícího prostoru
pro městskou zeleň. Druhou část projektu bude
tvořit výstavba klikatého pojezdného chodníku
v areálu obytných domů od čp. 1169 po 1203
Prokopa Holého, od brány z ulice Krátké až
k bráně do ulice Rumunské, který bude sloužit
obsluze např. při stěhování, pro hasiče, údržbu
domů apod. Režim uzavřených bran zůstane
zachován. Součástí bude i rekonstrukce všech

přístupových chodníků od jednotlivých domů.
Před rekonstrukcí komunikace v ul. Prokopa Holé-
ho se ale musí nejdříve provést položení nového
vodovodního řadu z ulice Krátké do vodovod-
ního řadu ulice Stankovského a v areálu obyt-
ných domů rekonstrukce stávajícího vodovodu.
V současné době projektová kancelář připravu-
je dokumentaci vodovodů pro územní řízení.

11. března 2009 jsme zadávali projektantovi
Ing. Seinerovi rozsah rekonstrukcí komunikací
a chodníků starší zástavby V Nedaninách, býva-
lých Engelsových domů. Chceme řešit celou
lokalitu ohraničenou ulicemi Matěje Červenky,
Sukovou a Dukelskou až k mlýnskému náhonu
Labe – tedy včetně svahových napojení s cyk-
listickou stezkou podél náhonu. Chceme zacho-
vat stávající klidný dopravní režim, vytvořit rezi-
dentní parkovací stání u každého obytného
domu v počtu cca 5 stání a několik podélných
parkovacích stání pro návštěvníky a ostatní.
Součástí projektové přípravy jsou kamerové
prohlídky kanalizačních stok, které již odhalily
nutnost oprav některých úseků. Samozřejmostí
je, že připravujeme i komplexní výměnu
veřejného osvětlení – kabelů, stožárů a svítidel.
Stejně tak budeme pamatovat na stání pro kon-
tejnery komunálního odpadu. S projektantem
jsme domluvili přípravu konceptu projektu
popsaných rekonstrukcí, se kterým bychom
především Vás, obyvatele tohoto sídliště, chtěli
seznámit a dle Vašich připomínek ho upravit.
Výslovně s Vámi budeme jednat ve věci věcné-
ho břemene pro veřejné osvětlení, neboť vlastníte
i pozemky v okolí svých domů. Předpokládám,
že bychom se nejpozději v květnu 2009 mohli
sejít. Cílem je dosáhnout do jara 2010 všech
příslušných stavebních povolení a v létě 2010
stavět, pokud Zastupitelstvo města tuto rekon-
strukci zakotví do svého rozpočtu na rok 2010.

V současné době zajišťuje Městem pověřená
firma stavební povolení na II. etapu nového stře-
dotlakého plynovodu V Prokopě, která řeší
zásobování plynem bytových domů čp. 1531,
1532, 1533 a 1534 a připravuje výběrové řízení
na realizaci tohoto plynovodu včetně přípojek.
Firma ITES Stochov zpracovala projektovou
dokumentaci kotelen domů čp. 1531, 1532
a 1534 a zajišťuje projednání této dokumentace
za Město, abychom zajistili stavební povolení.
Zároveň již připravujeme veřejnou zakázku na
tyto 3 kotelny, jejichž investici bude zajišťovat
Město a následný provoz městská společnost
Q-BYT, spol. s r. o. Uživatelé domu čp. 1533 si
vybudují kotelnu z vlastních prostředků a také
zajistí její následné provozování.

Město dále uzavřelo s firmou Fotta, Tope-
nářské a plynoinstalační práce, smlouvu na
vybudování 7 samostatných zdrojů tepla pro
vytápění a dodávku TUV v domech čp. 1308,
1309, 1310, 1312, 1319, 1340 a 1341 sídliště
V Prokopě v ceně 570 619 Kč včetně DPH.
Časem plnění podle uzavřené smlouvy se rozu-
mí zahájení prací v měsíci dubnu a ukončení
prací do posledního července 2009. Jedná se
o domy určené k privatizaci a při prodeji domu
budou ke kupní ceně za nemovitost  připočteny
náklady ve výši 81 517 Kč za pořízení kotelny.

Těmito kroky Město naplňuje svůj záměr
odpojení havarijní severní větve teplovodu od
kotelny sídliště V Prokopě k 30. 9. 2009, takže
k 1. 10. 2009 budou mít obytné domy v severní
části pod kotelnou samostatné zdroje tepla pro
vytápění a dodávku TUV. Stejné řešení, jak již
jsem deklaroval ve Zpravodaji, budeme v průbě-
hu letošního roku navrhovat i dalším obytným
domům tohoto sídliště na setkáních s občany,
předpokládám v červnu 2009.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

REKONSTRUKCE A INVESTICE MĚSTA
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PPřřiivvííttáánnii  ddoo  žžiivvoottaa  bbyyllii  ttiittoo  nnoovvíí

oobbččáánnccii  mměěssttaa  ČČeelláákkoovviicc::

vv  ssoobboottuu  2288..  úúnnoorraa  22000099

Elena Haderová, Viktorie Pavlovičová, Liliana Richterová,

Michaela Jantová, Lukáš Bartoň, Dominik Dlabač,

Richard Pták, Matyáš Fiala, Natálie Procházková,

František Salamánek, Jan Vojta a Karin Přerovská.

Foto: JJoosseeff  KKyynnccll

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

KONKURZ
MĚSTO ČELÁKOVICE 

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

Rada města Čelákovic vyhlašuje

ve smyslu § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střed-
ním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s § 3  vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náleži-
tostech konkurzního řízení a konkurzních komisí,

KONKURZ na obsazení funkce:

ředitel/ka Mateřské školy Čelákovice,

Rumunská 1477, okres Praha-východ
Požadavky na uchazeče a náležitosti přihlášky včetně způsobu a termínu
jejího podání byly stanoveny takto:

Požadujeme:

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

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

Přihláška do výběrového řízení musí 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 posledním 
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 funkce (ne

starší 2 měsíců)
• čestné prohlášení uchazeče k předpokladům pro výkon funkce dle výčtu

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

• souhlas se zpracováním osobních údajů dle ustanovení § 5 odst. 2 záko-
na č. 101/2000 Sb.

• koncepci řízení a budoucího rozvoje školy

Předpokládaný nástup do funkce 1. 9. 2009. Platové podmínky dle plat-
ných právních předpisů.

Termín a způsob podání přihlášky:

• termín podání přihlášky: nejpozději do 10. 4. 2009

• způsob podání přihlášky: Přihlášku zašlete nejpozději s datem podání
odpovídajícím výše uvedenému termínu a s označením obálky „Konkurz

– ředitel/ka Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477 –

NEOTVÍRAT“ na adresu Městského úřadu v Čelákovicích, nám. 5. květ-
na 1, 250 88 Čelákovice, odbor školství, informací a kultury.

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

Vyhlašovatel si vyhrazuje nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit

nový konkurz.

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 25. 3. 2009 bylo zaregistrováno v SMS 
InfoKanálu již  876 uživatelů!

MĚSTSKÝ ROZHL AS DO KAPSY
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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

Cyklistická sezona

S příchodem jara opět začíná cyklistická
sezona. To bohužel přináší i přestupky cyklistů,
kteří nedodržují předpisy způsobem jízdy
a vybavením kol. Zejména na kolech chybí
odpovídající osvětlení. Cyklisté také často poru-
šují zákon i požitím alkoholického nápoje před
jízdou.

Cyklisté a chodci! Pamatujte na to, že stejně
jak na ostatní účastníky silničního provozu, tak
i na Vás se vztahují postihy! Zkontrolujte, zda
vaše kolo splňuje veškeré požadavky na jeho
vybavení a seznamte se s pravidly platícími pro
cyklisty a chodce. Nezapomeňte poučit i své
děti. Právě TY jsou v provozu nejohroženější!

MP se na výše uvedené přestupky zaměří
a bude je postihovat, a to nejen během cílené
preventivní dopravní akce.

Na městských webových stránkách
www.celakovice.cz - leve-menu / mestska_poli-
cie / sdeleni_obcanum, najdete odkazy k těmto
povinnostem a požadavkům apod.

Postihy majitelů psů

Majitelé psů, kteří se chovají v rozporu se
zákony a vyhláškou Města o veřejném pořádku,
se také nevyhnou naší další preventivní akci. Ti,
kteří nechávají běhat své psy tzv. „na volno“ bez
vodítka nebo v místech, kde toto není dovoleno,
neuklízejí po svých psech exkrementy apod.
budou také MP postihováni. Mnohdy se stává,
že pes vykoná svou potřebu (i na chodnících či
místech, která jsou využívána pro procházky
a hry dětí), jeho pán toto neuklidí, a tím ztrpču-
je život pořádným občanům. Není divu, že je
toto téma předmětem častých stížností.

Důležité upozornění
Od 1. 4. 2009 se Město Čelákovice stává plát-

cem DPH. Z tohoto důvodu bude od měsíce

dubna 2009 navýšena cena inzerce ve Zpra-

vodaji, pronájmu reklamní plochy v Měst-

ském bazénu, pronájmu sloupů veřejného

osvětlení pro reklamní účely a pronájmu

pozemku pro umístění reklamy o 19% DPH!

Odbor školství, informací a kultury 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

Odchytová služba

Od března 2009 provádí místo Sboru dobro-
volných hasičů města Čelákovic odchyt toula-
vých zvířat ve městě MP Čelákovice. Strážníci
procházejí k získání odborné způsobilosti pří-
slušným školením.

V případě potřeby odchytu toulavého

zvířete volejte na č. 775 264 608.

Společně proti vandalství

Opakovaně žádáme širokou veřejnost o spo-
lupráci, aby nám nešvary a negativní jevy ozna-
movali, a to i anonymně.

Lhostejnost je totiž živnou půdou pro vanda-
ly, darebáky a jiné osoby, které v našem městě
dělají nepořádek. Všímavostí občanů se proti
vandalismu bojuje nejlépe.

Radek Fedaček, velitel MP Čelákovice

Starosta Města Čelákovic vyhlašuje výbě-

rové řízení na pracovní pozici tajemník MěÚ

– pracovní poměr na dobu neurčitou.
Bližší informace na www.celakovice.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

PRODEJ BYTU
DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ

Město Čelákovice nabízí

k prodeji do osobního vlastnictví volný byt

č. 1 v domě čp. 1422 V Prokopě

1. Popis nabízeného bytu:

Jedná se o byt 2+1 o celkové ploše 66,85 m2

sestávající z 1. pokoje 13,65 m2, 2. pokoj 15,75
m2, kuchyň 10,69 m2, předsíň 5,94 m2, koupelna
2,79 m2, WC 1,04 m2, spíž 1,12 m2, 1 sklep 7,25
m2, 2 sklep 8,62 m2. Byt je situovaný v prvním
nadzemním podlaží třívchodového třípodlažního
domu s valbovou střechou a taškovou krytinou
vybudovaného v r. 1955, dům je podsklepen.
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna ze
zdroje CZT. V každém z vchodů jsou 4 bytové
jednotky. Dům je z větší částí odprodán stáva-
jícím nájemcům. Předpokládá se prodej všech
bytových jednotek do osobního vlastnictví
nájemcům v průběhu r. 2009. Byt si lze prohléd-
nou po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu pí Kali-
bovou, tel.: 326 991 196.
2. Cena nabízeného bytu a způsob její úhrady:

Minimální cena je stanovena dle propočtu
administrativní ceny zpracovaného ing. J. Miku-
lou (znalec pro odvětví ceny a odhady nemovi-
tostí). V ceně je přihlédnuto k délce užívání
objektu. Ocenění je k nahlédnutí v kanceláři 
Q-BYTu nebo u místostarosty na MěÚ Čelákovice.

Minimální cena činí: 592.959,50 Kč

Na zaplacení kupní ceny nelze ručit předmět-
nou nemovitostí, tj. zřídit zástavní právo k této
nemovitosti pro zajištění úvěru k úhradě kupní
ceny. Kupní cena je splatná na účet Města před
podpisem kupní smlouvy. Kupní smlouva bude
podepsána do 1 měsíce po jejím schválení
Zastupitelstvem, nedodržení tohoto termínu bude
považováno za nedodržení podmínek soutěže.
3. Informace o způsobu prodeje:

Rada města na svém zasedání dne 5. 2. 2009
rozhodla o nabídce prodeje bytu č. 1 v domě čp.
1422 V Prokopě následujícím způsobem. Byt
bude prodáván tzv. obálkovou metodou, okruh
zájemců není nijak omezen. Závazný a konečný
termín pro předložení nabídek od případných
zájemců je:
30. duben 2009 do 14.00 hodin v podatelně

MěÚ Čelákovice.

Nabídky se předkládají v zalepené neprů-
hledné obálce označené nápisem:
„Koupě bytu č. 1, čp. 1422 v Čelákovicích“

V obálce bude uvedena jednoznačná výše
nabídky v korunách a identifikační údaje zájem-
ce (jméno, příjmení, úplná adresa, telefonní
popř. jiné spojení).
4. Pravidla pro hodnocení nabídek:

Vyhodnocení nabídek provede komise, jme-
novaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny
nabídky předložené po stanoveném termínu,
neoznačené stanoveným způsobem, neobsa-
hující konkrétní výši nabídky v korunách a ty,
kde nabídka bude nižší než je cena nemovitosti
stanovená znaleckým posudkem, případně
nebude respektovat podmínky zaplacení kupní
ceny. Na základě předložených nabídek sestaví
komise pořadí zájemců o koupi. V případě před-
ložení více shodných nabídek na 1. místě vyzve
komise zájemce, kteří nabídky předložili,
k dalšímu kolu soutěže stejným způsobem.
Jestliže vítěz od uvažovaného nákupu z jakéko-
liv příčiny odstoupí nebo nesplní stanovené
podmínky, bude nemovitost nabídnuta dalšímu
zájemci v pořadí. V případě, že nebude k dispo-
zici, bude vypsáno nové nabídkové řízení.

Vlastník si vyhrazuje právo soutěž zrušit
v případě zjevně spekulativního vývoje soutěže.

PaedDr. Luboš Rýdlo, místostarosta
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MĚSTSKÝ BAZÉN
sady 17. listopadu 1753, Čelákovice

Vedoucí bazénu: Mgr. Miloš Bukač
Tel.: 326 991 766 – pokladna, kancelář
www.celakovice.cz

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)

ZMĚNY v provozní době:
pá 10. 4. 6.15 – 7.45 17.15 – 20.00
so 11. 4. 12.00 – 20.00
Velikonoční pondělí 13. 4. 16.00 – 21.30
ne 19. 4. 11.00 – 20.00

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

čt 30. 4. 17.00 – 20.00
pá 1. a 8. 5. 16.00 – 21.30

Provozní doba od 1. 5. 2009:
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 16.00 – 21.00

(11.00 – 12.00 ZP Metal-Aliance)

ne 10.00 – 12.00 16.00 – 20.00
(9.00 – 10.00 pouze senioři, 20.00 – 21.00 Aqua –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
O státních svátcích bude otevřeno, jak 

v dubnu, tak i květnu. Od května nebude 

otevřeno v pondělí a úterý.

SBÍRKA OBLEČENÍ
Farní charita Čelákovice pořádá 

v pondělí 20. 4. a úterý 21. 4. 2009

od 15.00 do 19.00 hod. sběr oblečení

a obuvi.
Sbírka se koná v areálu farní zahrady v Kos-

telní ulici č. p. 455 a je určena k humanitární
pomoci doma i v zahraničí.Vybírat se bude oble-
čení na jaro a léto, čisté a vyžehlené.

Za Farní charitu MUDr. Melánie Skalická

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.

Dne 20. března 2009 byla, na Masarykově
ulici čp. 98, otevřena nová provozovna, a to
Vinotéka „DOBRÉ ČASY“.

Vinotéka Dobré časy, jejímž patronem je
věhlasný degustátor a znalec vína pan Vojmír
Hořejší, vznikla již v roce 2006, a to v Úvalech
u Prahy (Husova čp. 98). Nabídnout kvalitní vína
vybraných menších vinařství z Moravy a Čech,
to je motto majitelů společnosti Vineto, s. r. o.,
sourozenců pí Martiny Tománkové a p. Radka
Nevorala.

Svůj výběr směřují na vinaře, kteří nejen
vyrábějí víno vysoké jakosti, ale jsou též schop-
ni ji i dlouhodobě udržet. Dalším kritériem je
výběr kvalitních vín za rozumné ceny - nejlepší
poměr ceny a kvality.

V prodejnách, ale i v internetovém obchodu
www.vinotekavino.cz, najdete produkty vinařst-
ví: Hulata, Pod Horou, Lahofer, Plešingr, Sůkal,
Bíza, Pavelka apod. V sortimentu nechybí ani
vybraná zahraniční vína z různých vinařských
regionů Evropy.

Prodávají i vynikající jakostní vína, stáčená ze
sudů, průběžně asi v patnácti odrůdách. Zde je
samozřejmostí nabídnout degustaci zákazníko-
vi. Ceny se pohybují od 50 – 60,- Kč/l.
Provozní doba:

po – pá 10.00 – 13.00 14.00 – 18.00 hod.
so             9.00 – 12.00 hod.
Tel.: 731 179 405 nebo 777 148 787

e-mail: info@vinotekavino.cz D. V.

CO NOVÉHO VE MĚSTĚ
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Zahrada v MDDM – jak dál?
Pozornosti občanů jistě neuniklo smýcení starých  stromů v zahradě MDDM v Havlíčkově ulici.Tento

zásah byl vynucen dvěma skutečnostmi. Odstranění jasanu, sedmikmenné lípy a šesti náletových
keřů lísky obecné bylo nutné pro rekonstrukci oplocení k sousední nemovitosti. Uvedené dřeviny pro-
růstaly přímo stávajícím oplocením a znemožňovaly tak jeho údržbu. Ke smýcení těchto dřevin vydal
OŽP MÚ Čelákovice řádně odůvodněné správní rozhodnutí. Zbylé dřeviny – pouze uschlé, přestárlé,
napadené hnilobnými procesy, převážně v destrukčním stadiu, a to jen ovocné stromy s podmě-
rečnými obvody, byly smýceny z pěstebních důvodů za účelem obnovy porostů v rámci údržby zeleně,
zejména z důvodu zachování bezpečnosti pro děti i dospělé, pohybující se v areálu zahrady.

V současné době je Mgr. Peprným zpracován projekt revitalizace zahrady a jsou do něho
postupně zapracovávány připomínky MDDM a náměty Mateřského centra Čelákovice. Projekt ještě
dozná dispozičních změn zejména v umístění hřiště a tzv. letní scény. Odbor životního prostředí
chápe revitalizaci zahrady jako prioritní akci – je zde situováno dětské hřiště, které bude postupně
doplňováno dalšími herními prvky. Zahrada bude řešena jako prostor pro relaxaci a oddech mami-
nek s dětmi, prostor pro vyžití zde naleznou i větší děti, zázemí pro kulturu a sport zde bude mít
i samotný Dům dětí. Záměrem Města je v co nejkratší době nabídnout Domu dětí a veřejnosti důstoj-
ný prostor pro relaxaci a oddech, vybavený certifikovanými herními prvky a zasazený do architekto-
nicky kvalitně zpracované zahrady. Návrh revitalizace zahrady vychází rovněž ze vztahů k soused-
ním nemovitostem a z faktu, že se tato zahrada stane jedním z nejdůležitějších míst pro aktivity
rodičů s dětmi. Dr. Luboš Rýdlo, místostarosta města

Informace o kácení lípy
„U Náhonu“

Jde nám o pravdivou informaci pro občany 
o odstranění tohoto stromu. Kácení provedlo
Povodí Labe z havarijního důvodu na základě
upozornění jedné maminky, která alejí jezdí 
s kočárkem a měla z tohoto stromu obavu.
Kácení tohoto stromu jsme nepovolovali, ale
Povodí Labe, s. p., jej smýtilo jako havárii
(následně oznámeno dle zákona č. 114/1992
Sb.). Byli jsme se na místě podívat a zároveň
jsme pořídili fotografie. Také si myslíte, že tento
strom mohl žít až do svého samovolného zříce-
ní, aniž by ohrožoval bezpečnost osob?

Odbor životního prostředí MěÚ

O stromořadí v Sedláčkově
ulici u bývalého hřbitova
Pokračování ze str. 1

Dílem této konzultace našeho OŽP s pracov-
níky ČIŽP, ale zejména z podnětu našich obča-
nů, kteří získali informace zveřejněním o zámě-
ru Města na smýcení, vstoupila do této
záležitosti ČIŽP. Za Město jsme ČIŽP předali
zpracovaný znalecký posudek 19-901/09 ze
dne 25. 2. 2009 a vyjádřili své stanovisko, že
základní povinností Města je chránit své občany
před hrozícím nebezpečím, zejména když dis-
ponuje odborným posudkem, že posuzované
stromy navržené znalcem ke smýcení jsou
v havarijním stavu, mají narušenu stabilitu
a jejich stav se zatížením v době olistění ještě
zhorší. Za dané situace bohužel Město neumí
své občany a jejich majetky ochránit jinak, než
okamžitým smýcením všech znalcem navrhova-
ných dřevin. Za Město odmítáme nést další
odpovědnost vlastníka za způsobení eventuální
újmy na životě či majetku občanů města
a žádáme ČIŽP, aby všechna uvedená fakta si
ověřila i přešetřila a následně vydala závazné
stanovisko, zda kácet uvedené stromy
a v jakém počtu, nebo naopak nekácet a najít
optimální postup pro stabilizaci stromů. Za
Město se tomuto odbornému verdiktu plně
podřídíme.

Z předchozích let je sice patrné, že vždy
a s každou revitalizací města jsou prováděny
nové výsadby za pokácené stromy a vždy je
dbáno, aby bylo vysázeno více dřevin, než bylo
nutné smýtit. Na druhou stranu si plně uvědomu-
jeme, že odstraněním každého vzrostlého stro-
mu vzniká deficit, který nelze okamžitě nahradit
jedním nově vysazeným mladým stromem.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města
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SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR

KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Mochovská 116, 250 88 Čelákovice

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

e-mail: ts@celakovice-mesto.cz

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

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

JARNÍ SVOZ
tříděného

komunálního odpadu
Oznamujeme občanům, že TS Čelákovice

budou pořádat svoz tříděného komunálního

odpadu. Vytříděný komunální odpad

z domácností bude možné zdarma odevzdat

na uvedených místech v následujících sobo-

tách vždy od 8.00 do 12.00 hod.

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 vytříděné-
ho komunálního odpadu: Papír, sklo, plasty, PET
lahve, železný šrot, dřevo, textil, kompostovatel-
ný odpad ze zahrad, barvy, kyseliny, louhy,
odmašťovadla, fotochemikálie, pesticidy, léky,
baterie a akumulátory, elektronický odpad,
zářivky a ledničky.

Lze zde odevzdat i velkoobjemový odpad

z domácností, který nelze umístit do popel-

nice. Zbytkový komunální odpad, který lze

svým charakterem a rozměrem umístit do

popelnice, má obsluha sběrného místa

právo odmítnout převzít! Při tomto svozu

nelze z technických důvodů vybírat oleje,

suť, 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

Na 1. 9. 2008 pozvali kaktusáři z Čelákovic

zájemce o přírodu na setkání, kde jsme se

chtěli pobavit na téma „Opodstatněnost

druhu, variety, formy v živé přírodě“.

První část programu byl terénní průzkum.
Začali jsme na slatinném rašeliništi pod Volma-
novou vilou, dále jsme navštívili louky k Touše-
ni, jezero Malvíny, umělý chov korýšů na dvorku
čelákovického občana, lužní louku za Císařskou
Kuchyní a závěr byl na Křížové hoře u Starého
Vestce. Jako lektoři přijali pozvánku botanik
RNDr. Jiří Sádlo, zoolog MUDr. Vít Zavadil
a jako průvodce já.

Na rašeliništi nalezl př. Sádlo několik zajíma-
vých ostřic (Carex sp.) a na určení musíme
lokalitu navštívit znovu v době květu. Na Mal-
vínách lovil orel mořský (Haliaeetus albicilla),
druh, kterého na jihu republiky hnízdí jen asi
dvacet párů. Poznal ho jen dr. Zavadil a bylo to
první loňské pozorování v okolí Prahy, jak nám
sdělili na Ornitologické společnosti. Navštívili
jsme i areál se skupinou asi patnácti vrb baby-
lonských (Salix babylonika), jediný snad spon-
tánní výskyt tohoto stromu na území republiky.
Cestou od ČOV jsme narazily na žabičky. Bota-
nik Sádlo hlásil: tady je to dalmatina, ale tu
nechytnete. Zoolog Zavadil nařídil chytit. Byla
radost se podílet spolu s dalšími deseti „zralými“
chlapy na odchytu dvoucentimetrových žabiček.
Podařilo se, ano máš pravdu, jsou tu dalmati-
ny… rozumějte nejvzácnější z našich skokanů –
teplo a suchomilný skokan štíhlý (Rana dalmati-
na). Podle literatury skáče až dva metry do
dálky a 70 cm vysoko. Další zastávkou byla pro-
hlídka na farmě, kde jsme viděli unikátní krotký
chov ohrožených korýšů, např. listonohů

POZVÁNKA na bytovou přírodovědnou akademii
Na úterý 7. dubna zvou čelákovičtí kaktusáři zájemce o přírodu na exkurzi po okolí Čeláko-

vic, ve které se zaměříme na obojživelníky a korýše periodických vod a jarní aspekt v botani-

ce. Garantem zoologické části bude Dr. Vít Zavadil. Sraz je v 10.00 hod. v Muzeu. Bližší informa-

ce nebo dotazy na e-mailu: kaktusy@khc.cz

Navazujeme tím na loňskou úspěšnou exkurzi, která se konala v září a viděli jsme na Malvínách lovit
orla mořského, populaci skokana štíhlého nebo chov listonohů a žábronožek. Z botaniky jsme navštívi-
li dva rozdílné biotopy v okolí. Mokřadní louku za Císařskou Kuchyní a Křížovou horu u Starého Vestce.
Měli jsme možnost spatřit řadu ohrožených druhů, které se stále ještě v okolí Čelákovic vyskytují, ale
bez průvodce je většinou ani nenajdete. Ing. Zdeněk Červinka, přírodovědec Muzea

(Notostraca), škeblovek (Conchostraca) a žáb-
ronožek (Anostraca). Pokračujeme na další
botanický skvost, louku u Arazimových tůní za
Císařskou Kuchyní. Nacházíme kosatec sibiřský
(Iris sibirica), sevlák potoční (Sium latifolium)
nebo bělokvětou populaci ocúnu jesenního
(Colchicum autumnale). Závěrem se vydáváme
na jeden z blízkých „bílých vrchů“, a to na Křížo-
vou horu mezi Starým Vestcem a Břístvím, která
je na temeni botanicky zdevastovaná výsadbou
borovic. Nalézáme hořeček nahořklý (Gentia-
nella amarella), kamejku modronachovou (Lit-
hospermum purpurocaeruleum), voskovku menší
(Cerinthe minor), zárazu (Oronbache) na pcháči
bělohlavém (Cirsium eriophorum) a řadu 
dalších.

Druhá část byla teorie a konala se odpoledne
na zahradě jednoho z členů. Odpovědi se
dostalo všem na každou otázku. Bylo nás 11
a termín jsme nemohli ovlivnit.

Kupodivu se tato akce roznesla, ač ji zve-
řejňujeme ve Zpravodaji poprvé až nyní. Dosta-
li jsme řadu výtek, od kantorů univerzit po
zahradníky, že nebyli na tuto akci pozváni. Nez-
bylo nám nic jiného než považovat tuto akci za
NULTÝ SEMESTR. Na další díl akademie

zveme, viz text výše. V květnu se přidáme

k ornitologickému cvičení studentů Příro-

dovědecké Fakulty UK, kterou léta organizu-

jí jejich kantoři v okolí Čelákovic. Zájemci,

kteří chtějí být zváni na tyto a další příro-

dovědné akce pořádané čelákovickými kak-

tusáři, se mohou přihlásit na e-mailu: kaktu-

sy@khc.cz nebo v Městském muzeu

v Čelákovicích.

Ing. Zdeněk Červinka, přírodovědec Muzea

HOUBY
Poslední výzkumy prokazují, že houby neřek-

ly své poslední slovo. Neřekli byste, že takové
houbičky, jako je lesklokorka lesklá nebo out-
kovka pestrá, které řadíme mezi nejedlé, obsa-
hují důležité látky v prevenci proti rakovině. Jsou
to polysacharidy krestin (PSK), obsahující glu-
kan a PSP složený z glukanu (90 %) a peptidu
(10%). Od konce devadesátých let se těchto
látek využívá v Japonsku k léčbě rakoviny
a jaterních chorob.

Outkovka pestrá (trametes versicolor) patří
mezi chorošovité, klobouk má bez třeně, polo-
kruhovitý, bokem přirostlý, celkem plochý se
sametově lesklými zónami, které jsou různoba-
revné (bílá, hnědá, žlutá…).

Rourky úzké, bělavé, dužnina bílá, kožovitě
tuhá. Roste po celý rok většinou na dřevu listnáčů.

Jak si připravíme výluh - hrst sušených plod-
nic vhodíme do vařící vody a necháme bez varu
20 minut vyluhovat. Výluh je slizovitý a vůní při-
pomíná houbovou polévku. Plodnice můžeme
také žvýkat.

Na měsíc květen připravujeme besedu

s Ing. J. Baierem.

Ing. Josef Kadeřávek, MK Čelákovice

PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli 

19. dubna od 8.00 do 11.00 hod. Pozor, v tyto
hodiny můžete využít i chovatelské a houbařské
poradny. Areál děkanství v Kostelní ulici 455.
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Změna jízdních řádů autobusové linky 405
Od 7. 3. 2009 probíhá oprava mostů přes Labe mezi Brandýsem nad Labem

a Starou Boleslaví a navíc byla zahájena oprava Královické ulice. První etapa opra-
vy mostů by měla být ukončena v září, Královická ulice by měla být otevřena již
v květnu t. r.

Z tohoto důvodu došlo ke koordinaci jízdních řádů mezi autobusovou linkou 405
a jízdním řádem vlaků na trati 074 mezi Čelákovicemi a Brandýsem nad Labem.
V pracovní dny mají cestující při kombinaci vlaku a autobusu zajištěn téměř celo-
denní třicetiminutový interval mezi oběma městy.

Autobusová linka 405 je vedena od zastávky U Soudu přes Průmyslovou ul.
k brandýskému nádraží a nezajíždí tak na náměstí v Brandýse nad Labem.

Informování cestujících o mimořádných
situacích na železnici

Pravidelný provoz vlaků je narušován řadou mimořádných událostí. Většinou se
jedná o stržení troleje (např. dne 26. 1. 2009 v Zelenči), střet vlaku s automobilem
na železničním přejezdu (např. dne 19. 5. 2006 v Lysé nad Labem), vykolejení
vlaku (např. dne 6. 6. 2008 v Čelákovicích), o technickou poruchu, která brání vlaku
v další jízdě, či výluky na trati.

V letech 2009 – 2010 je připravována modernizace zabezpečovacího zařízení
v úseku Praha-Vysočany – Lysá nad Labem, která si vyžádá častější a postupné
zavádění výluk v jednotlivých úsecích trati.

Po rozdělení ČD, s. o., na dvě nástupnické organizace není pro běžného cestu-
jícího situace přehledná. České dráhy, a. s., jsou provozovatelem osobní železniční
dopravy a patří jim nádražní budovy, infrastruktura (koleje, troleje, nástupiště,
železniční zastávky apod.), však přešly pod Správu železniční dopravní cesty, s. o.

Oddělení marketingového servisu GŘ ČD rozšířilo informační systém výluk
o informace o mimořádnostech, který slouží jak veřejnosti, tak je nástrojem krizové
komunikace ČD. Modul mimořádností zajistí tok informací i provozním zaměstnan-
cům ČD, aby měli potřebné informace o tom, jak se bude zajišťovat přeprava ces-
tujících a jak dlouho bude tento stav trvat. Cílem je podat cestujícím informaci, kdy
bude doprava na trati po mimořádné události obnovena, příp. zda bude zavedena
náhradní autobusová doprava (NAD).

Aby došlo ke zlepšení informování cestujících při mimořádných událos-

tech, je již v pilotní fázi nový nástroj, který se zatím zkouší ve vnitropodni-

kovém prostředí. Po otestování celého systému budou v budoucnu všichni zájem-
ci z řad veřejnosti (cestující zaregistrovaní v systému) i vlakové čety nacházející se
v blízkosti nehody informováni prostřednictvím SMS.

Podobně to již dnes funguje u plánovaných výluk, kdy registrovaní zákaz-

níci ČD (nyní jich je cca 35.000 v celé republice) dostávají informace o výlukách
na vybrané trati / území prostřednictvím e-mailového zpravodajství čerpaného z por-
tálu www.cd.cz/vyluky, resp. http://vyluky.cd.cz. ČD mají se SŽDC uzavřenu
smlouvu a jsou uplatňovány sankční pokuty za neprovedené informování cestu-

jících při mimořádných událostech. ČD rovněž uvítají jakékoliv podněty týkající se
nedostatečného informování cestujících ze strany SŽDC.

Připravuje se rekonstrukce trati 231
Rozhodnutí o stavbě trati dnes označované číslem 231 padlo v roce 1870

a téměř před 136 lety byl zahájen provoz vlaků mezi Prahou, Čelákovicemi
a Nymburkem. V letech 1925 – 1928 byl zdvoukolejněn úsek Praha-Vysočany –
Lysá nad Labem a v roce 1976 byla tato část trati elektrifikována. Trať 231 je jed-
ním z hlavních železničních tahů Středočeského kraje. V úseku Lysá nad Labem
– Kolín je součástí mezinárodního koridoru E 61. Význam železniční tepny Lysá
nad Labem – Čelákovice – Praha je nesporný. V případě potíží na 1., resp. 3. tran-
zitním železničním koridoru slouží tato trať jako objízdná. Díky dokončenému
Novému spojení je úsek mezi žst. Praha-Masarykovo nádraží a Praha-Vysočany
zmodernizován. Mezi Prahou-Vysočany a Lysou nad Labem se počítá s rekon-
strukcí trati výhledově v letech 2013 – 2016. Náklady jsou odhadovány ve výši 5,8
miliardy Kč.

Stavba Správy železniční dopravní cesty, s. o., (SŽDC) „Optimalizace trati Lysá
nad Labem (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“ je plánována ve 2 etapách.
V letech 2009 – 2010 proběhne 1. etapa, která zahrnuje rekonstrukci zabezpe-
čovacího zařízení v žst. Praha-Vysočany a odb. Skály a dále doplnění automatic-
kých hradel v úsecích Praha-Horní Počernice – Mstětice a Mstětice – Čelákovice.
Cílem této investice je posílení kapacity dráhy tak, aby v době, kdy bude probíhat
modernizace trati v úseku Praha-Běchovice – Úvaly, bylo možné na trať 231
(Praha – Čelákovice – Nymburk – Kolín) převést dálkovou dopravu, kterou bude
nutno odklonit z trati 011 (Praha – Český Brod – Kolín). Odklonová doprava by
měla co nejméně ovlivňovat stávající taktový jízdní řád na trati 231. V době sta-
vebních prací bude nutné zavádět postupně výluky v úseku Praha-Vysočany –
Čelákovice. Cestující veřejnost bude o výlukách včas informována a SŽDC prosí
tímto o toleranci a pochopení.

V časovém horizontu let 2013 – 2016 je plánována 2. etapa, v jejímž rámci
budou rekonstruovány všechny železniční stanice (Praha-Vysočany, Praha-Horní
Počernice, Čelákovice) i železniční zastávky (Zeleneč, Mstětice) a traťové úseky.
Tato rekonstrukce bude mít v Čelákovicích řadu dopadů:
1. Nástupiště v žst. Čelákovice 

V Čelákovicích budou vybudována 2 nástupiště (ostrovní pro směr Praha / Lysá
n. L. a vnější u výpravní budovy pro směr Brandýs n. L.). Ostrovní nástupiště bude
posunuto směrem na sever a bude mít 2 podchody (nádražní budova a Kollárova
– TS). Přístup na obě nástupiště bude řešen bezbariérově a navrženy jsou výta-
hy pro přepravu dětských kočárků a jízdních kol. Nový podchod propojí obě části
města rozdělené v současnosti železniční tratí a měl by zamezit nebezpečnému
přecházení dráhy, ke kterému v tomto místě často dochází.
2. Nové zabezpečovací a sdělovací zařízení

Součástí rekonstrukce je i vybudování nového zabezpečovacího a sdělovacího
zařízení, aby byl výhledově umožněn přechod na centrální řízení dopravy, které již
nevyžaduje trvalou obsluhu v jednotlivých stanicích. Obsazení obslužným 
personálem (pokladní apod.) je věcí personální politiky příslušného dopravce
(nyní ČD, a. s.).
3. Přeložka trati na katastru Čelákovic

Jsou navrženy úpravy směrového vedení trati tak, aby byly odstraněny výrazné
propady rychlosti v místech malých poloměrů. Nejvýraznější je přeložka želez-
niční trati ihned na výjezdu ze žst. Čelákovice směrem na Prahu. Je situována podle
řešení zapracovaného v územním plánu Středočeského kraje i města Čelákovic.
Součástí řešení přeložky jsou také vyvolané úpravy v okolí, např. přeložka silnice
do Záluží, úprava koryta potoka či úpravy v areálu posklizňové linky.
4. Železniční most přes Labe

Stávající technický stav mostu není kritický, ale jeho prostorové uspořádání
neumožňuje rekonstrukci podle drážních předpisů a norem. Komplexní rekon-
strukce mostu počítá se zohledněním parametrů drážních i pro vodní dopravu
(plavební profil 7,00 m). Je plánována nová ocelová konstrukce se zachováním
stávajících mostních otvorů. Dle požadavku města je nová mostní konstrukce
navržena tak, aby na ni bylo možno osadit lávku pro pěší (samostatná investice
Města). V místě mostu je nutné zvednout niveletu tratě o cca 3,25 m a tento
výškový zdvih bude proveden v úseku mezi mostem a stávající zastávkou v Jiřině.
5. Trať vedoucí městem

Úsek železniční tratě mezi zastávkou v Jiřině a žst. Čelákovice zůstane s ohle-
dem na průchod tratě stávající zástavbou bez zásadních výškových a směrových
úprav.

Realizace této investice SŽDC je velmi náročná po stránce technické, územní,
provozní i investiční, a proto je připravována tak, aby ji bylo možno případně 
realizovat v etapách podle aktuálních možností a provozních potřeb.

SŽDC zadala zpracování Dokumentace k územnímu řízení společnosti

SUDOP Praha. Vzhledem k tomu, že projekt bude mít poměrně velký vliv na

město, počítá se s uspořádáním workshopu pro občany města v Kulturním

domě, jakmile bude Městu předložen koncept dokumentace k územnímu

řízení, resp. jeho čelákovická a zálužská část. Na worskshopu by byli

přítomni zástupci Města, projektanta a investora.

Petr Studnička, zastupitel města

ODJEZDY VLAKU - BRANDÝS N. L. Š - JEDE VE DNECH ŠKOLNÍHO VYUČOVÁNÍ

ODJEZDY AUTOBUSU - BRANDÝS N. L. - ST. BOLESLAV NÁDR.

ODJEZDY VLAKU - ČELÁKOVICE

ODJEZDY AUTOBUSU - ČELÁKOVICE, ŽEL. ST.

20Š 21Š
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Díky…
Po přestěhování jsem se stal novým obča-

nem města Čelákovic. Jedním z prvních kroků,
které jsem udělal, mířil do Městské knihovny.
Předpokládal jsem při zapůjčování knih stan-
dardní postup, ale hned při první návštěvě jsem
byl mile překvapen. Nejenom rozsahem kniž-
ního materiálu, ale i další nabídkou různých slu-
žeb, například rezervace půjčovaných knih
i prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby,
zajišťování donášky, možnost přístupu na inter-
net, podávání regionálních i všeobecných infor-
mací a jiné. Městská knihovna rovněž pořádá
mnoho kulturních akcí jak pro dospělé, tak
zejména pro děti…

23. února to byla zdařilá přednáška a beseda
s Ing. Šaldou s názvem „Svatou zemí křížem
krážem“, v březnu pak zábavné malování s ilus-
trátorem dětských knih Adolfem Dudkem apod.

Co bych chtěl ale zvláště vyzdvihnout – je
neobyčejná ochota zdejšího personálu k uživa-
telům při vyhledávání požadovaného knižního
materiálu. Slušné vystupování a zájem
o „zákazníka“ je trvalým garantem toho, že se
čtenáři do knihovny rádi vracejí.

S tímto pocitem všem pracovnicím Městské
knihovny vyjadřuji dík a přání, aby jim to vydrže-
lo i nadále. Ing. Antonín Alexander

Vydržet aneb přečtěte si také
Počátkem letošního února přestavila ČT 2 v seriálu „Zapomenutí hrdinové“ našeho toušeňského

souseda pana generála Tomáše Sedláčka. Narodil se ve stejném roce, kdy vzniklo Československo.
V mladém věku se dal na dráhu vojáka z povolání. Prožil mobilizaci v září 1938, roztrpčení z „Mni-
chova“, německou okupaci 15. 3. 1939. V roce 1940 prchá přes Slovensko, Maďarsko a Jugoslávii
na Západ. Chce se zúčastnit války proti nacistickému Německu, která mezitím začala. Přes Francii,
Velkou Británii se dostává na východní frontu těsně před započetím bojů o Duklu. Pak je vysazen
s parašutisty na pomoc SNP, následuje zimní ústup přes Nízké Tatry. Po válce pokračuje v armádní
službě, následuje však politický proces a 9 let ve vězení. Ani potom nemá na růžích ustláno. Teprve
po Listopadu 1989 se mu dostává ocenění.

Životní příběh pana generála Sedláčka je podrobně popsán v jeho knize vzpomínek s názvem 
„Vydržet“. Dozvíme se množství podrobností o životě těch, kteří odešli bojovat proti nacismu a pak se
setkali ve věznicích komunistického režimu. Tato kniha je sice neprodejná, ale při jejím „křtu“ koncem
loňského roku se mi podařilo jeden výtisk získat pro naši Městskou knihovnu. Ing. Josef Šalda

Spo lečenská  kron ika
Dne 5. 3. 2009 se dožil významného životního

jubilea 70 let pan Bohumil BÖHM z Jiřiny.
Sportovec, který i v tomto krásném věku prohání
na tenisových kurtech kluky o dvě generace
mladší, a hlavně náš dobrý kamarád. Do dalších
let zdraví, štěstí, pevnou vůli a životní pohodu
přejí kamarádi a přátelé z tenisového a volejba-
lového klubu.

Za všechny Jaroslav Uher a Pavel Stuchlík

Dne 19. dubna oslaví
naše milá babička, paní
Marie VOSTROVSKÁ, vý-
znamné životní jubileum.
K jejím 80. narozeninám jí
přejeme pevné zdraví
a spoustu životního elánu
do dalších let.

Ze srdce přejí Radana a Adámek

4. března 2009 uplynulo
deset let od úmrtí mého
manžela Josefa VAŇKA.

Za vzpomínku děkuje
manželka s rodinou

MS ODS informuje:
• MS ODS od 1. 3. 2009 spustilo nové inter-

netové stránky. Veškeré informace o činnosti
MS ODS v Čelákovicích naleznete nově na:
http://www.odscelakovice.estranky.cz/

• U příležitosti čes-

kého předsednictví

zveme všechny ob-

čany na besedu 

s europoslancem Mgr.

Hynkem Fajmonem

na téma Evropská

unie a euro 9. 4. 2009

od 18.00 hod. v síni

Jana Zacha v Měst-

ském muzeu.

Na besedě bude také předána cena vítězi
testu znalostí o EU ze ZMČ 3/2009 Václavu
Kazdovi, který jako jeden z mála odpověděl na
všechny otázky správně.

Přijďte se zeptat na vše, co vás o Evropské
unii a euru zajímá.

Po krátké zákeřné
nemoci dne 14. břez-
na 2009, čtyři dny po
svých 72. narozeni-
nách, navždy čeláko-
vické muzeum opustil
náš milý a vážený
kolega PhDr. Ludvík

SKRUŽNÝ, který celý
život zasvětil archeo-
logii, etnografii, histo-
rii a muzejní práci.

Mnohým zůstane v paměti starší šedovlasý pán
s hůlkou v ruce, kráčející v ranních hodinách za
každého počasí z čelákovického nádraží k bra-
nám zdejšího muzea. Během jeho téměř sedm-
náctiletého odborného a vědeckého působení
ve zdejším muzeu, kde několik let zároveň plnil
funkci zástupce ředitele a vykonával i funkci šéf-
redaktora Zpravodaje města Čelákovic, jsme ho
nepoznali jinak než jako pracovitého a vlídného
kolegu s jemným smyslem pro humor. Odešel
v tichosti, nenadále a navždy od přátel a svého
rozpracovaného díla. Přestože se mezi nás již
nevrátí, zůstane nadále ve vděčných vzpomín-
kách všech svých přátel a spolupracovníků.

Jaroslav Špaček,

ředitel Městského muzea v Čelákovicích

Výsledek
Miniseriálu o EU

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

2. Evropské společenství uhlí a oceli bylo
ustanoveno: B) Pařížskou smlouvou

3. EURATOM a EHS vznikly v roce A) 1957
4. Cílem tzv. Slučovací smlouvy bylo: B) slou-

čení institucí ES
5. První rozšiřování ES proběhlo v roce: C)

1973
6. Maastrichtská smlouva vstoupila v platnost

v roce: A) 1993
7. Celní unie byla dokončena v roce: A) 1968
8. Jednotná měnová jednotka EUR byla uve-

dena na trh (hotovostní styk): A) v r. 2002
9. Základní instituce EU jsou: A) Evropský

parlament (EP), Evropská komise (EK),
Rada EU

10. V přímých volbách je volen/a: C) Evropský
parlament

11. Společnou měnu EUR zavedlo: B) 16 člen-
ských zemí

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

13. Směrnice ES: A) zavazují členské státy 
k jednotnému datu provést určité změny ve
svých právních řádech

14. Výkonným orgánem EU je: A) Evropská 
komise

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

16. Rada Evropy je: C) není institucí EU
17. Bílá kniha z roku 1985 rozdělovala pře-

kážky na 3 skupiny: B) technické, daňové 
a fyzické

18. ČR zastane úřad předsednictví v Radě EU
do: B) 30. 6. 2009

19. Po České republice bude Radě Evropy
předsedat: C) Švédsko

20. Evropská centrální banka byla založena 
v roce: A) 1998
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do čtvrtka 9. 4.

Galerie U Radnice, Rybářská ul.
KOUZLO AFRIKY

prodejní výstava fotografií Jaroslava Šímy

do neděle 19. 4.

Městské muzeum
Z FOTOGRAFICKÉ TVORBY JANA KLABANA

výstava fotografií přístupná denně mimo pondě-
lí 9.00 - 12.00 a 13.30 - 17.00 hod.

duben – červen

Městské muzeum
Z DEPOZITÁŘŮ MUZEA

výstava ve vstupní místnosti muzea, přístupná
denně mimo pondělí 9.00 - 12.00 a 13.30 -
17.00 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 (do 6 let s dopro-
vodem rodičů), mládež, dospělé (vyřezávání
z topolové kůry, enkaustika - obrázky z barev-
ných vosků a zdobení kraslic), vybíráme 20,- až
80,- Kč za materiál, vedoucí - A. Cyrinová, 
J. Strach, A. Zradičková.

čtvrtek 16. 4. 18.00 hod
sál ZUŠ Jana Zacha
KONCERT ŽÁKŮ

hudebního oboru

čtvrtek 16. 4. 19.00 hod.
Městské muzeum
PhDr. JIŘINA ŠIKLOVÁ, CSc.

beseda se socioložkou

čtvrtek 23. 4. 18.00 hod.
Městská knihovna
Světový den knihy a autorských práv -
AUTORSKÉ ČTENÍ

z knihy Pavučina slov, tvorba autorů publiku-
jících na internetu

Kulturní kalendář

sobota 25. 4. - neděle 17. 5.

Městské muzeum
PAVEL DVOŘÁK

výstava obrazů přístupná denně mimo pondělí
9.00 - 12.00 a 13.30 - 17.00 hod., slavnostní
vernisáž v sobotu 25. 4. od 10.00 hod.

neděle 26. 4. 10.00 – 15.00 hod.
MDDM, Havlíčkova 691
PASPARTOVÁNÍ OBRÁZKŮ

kurz pro děti od 12 let, mládež, dospělé, cena
kurzu 200,- Kč, vede V. Nasková

neděle 26. 4. 15.00 hod.
Husův sbor
PÍSNĚ PAŠIJOVÉ

koncert, hudba a aranžmá Jiří Cerha, hraje 
C & K Vocal

úterý 28. 4. 19.00 hod.
Městské muzeum
TRAXLEŘI

koncert skupiny s milostnou tématikou

čtvrtek 30. 4. 18.30 hod.
zahrada MDDM, Havlíčkova 691
ČARODĚJNICE

čarodějnický průvod a oheň
pátek 8. 5. 15.00 – 17.00 hod.
klubovna MDDM v KD
VYRÁBĚNÍ PRO MAMINKY

výtvarné odpoledne pro děti

sobota  9. 5.

Kulturní dům
ČELÁKOVICKÁ DUBĚNKA

V. ročník nepostupové soutěžní přehlídky ama-
térských tanečních kolektivů

neděle 10. 5. 15.00 hod.
Husův sbor
KONCERT VARHANNÍ HUDBY A SÓLOVÉHO

ZPĚVU

varhany - prof. Jaroslava Potměšilová

VI. Národní přehlídka sokolských
ochotnických divadel
sobota 25. – neděle 26. dubna 2009

Sokolovna Lázně Toušeň

25. 4. v 10.30 hod. - Začarovaný les

Pohádka pro děti ve věku 8 – 12 let, hraje Diva-
dlo J. K. Tyl, Sokol Rokycany, vstupné dobro-
volné.

25. 4. v 14.00 hod. - Commedia finita

Monodrama o Emě Destinové, hraje Divadelní
soubor Pohoda, Sokol Slatiňany, vstupné dobro-
volné.

25. 4. v 19.00 hod. - Prokletí rodu Baskervillů

aneb Pozor, zlý pes!

Na motivy románu Sira Arthura Conana Doyla
„The Hound of the Baskervilles“, hraje Divadel-
ní soubor Jirásek, Sokol Choceň, vstupné dobro-
volné.

26. 4. v 10.30 hod. - Někde jinde aneb Jak to

bylo s Rusalkou a Norbertem

Pohádka pro děti od 5 do 100 let, hraje Divadlo
Hvězdička, Sokol Benátky nad Jizerou, vstupné
dobrovolné.

26. 4. v 15.00 hod. - Ženich pro čertici

Pohádka pro děti od 3 do 100 let, hraje Divadel-
ní soubor Maska, Sokol Česká Skalice, vstupné
dobrovolné.

Divadelní soubor 

a T. J. Sokol Lázně Toušeň, pořadatelé

Fotografie Jana Klabana
V sobotu 28. března byla v Městském

muzeu v Čelákovicích slavnostně zahájena

výstava čelákovického rodáka pana Jana

KLABANA.

Pan Klaban se věnuje fotografování od svých
patnácti let. Zpočátku převažovala sportovní
fotografie s motivy fotbalu, později cyklokrosu.
Dlouhodoběji se nyní věnuje krajinářské foto-
grafii, která zobrazuje přehlednou a výtvarně
působivou kompozici. Za svoji tvorbu byl oceněn
cenou EU za umění a Medailí Franze Kafky.

Výstava v Muzeu, přístupná do 19. dubna, je
složená z fotografií barokních plastik z dílny
sochaře Matyáše Brauna, umístěných v zámec-
kých areálech v Kuksu a Lysé n. L., a krajin
Vysokých Tater. Nechybí ani snímky z Čelákovic
a blízkého okolí. D. V.

Foto z vernisáže: Vladislav Švestka

Vysoké Tatry: Jan Klaban
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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 7. 4. 19.30 hod.
JARNÍ KONCERT KOMORNÍHO ORCHESTRU

JANA ZACHA

Orchestr a jeho sólisty řídí Bohumír Hanžlík,
spoluúčinkuje KrisKrosKvintet.Vstupné: 120,- Kč.

úterý 14. 4. 9.30 hod.
O PEJSKOVI A KOČIČCE

Pohádky: Jak myli podlahu, O panence, která
tence plakala a Jak pejsek a kočička dělali dort,
určené dětem MŠ a volně příchozím. Vstupné:
40,- Kč.

sobota 18. 4. 21.00 hod.
VELKÁ DISKO FAJN RADIO PARTY

DJ Patrik Rokl, hudba na vaše přání - bonusová
akce večera, předprodej v KD a ADOP-Sport,
vstupné: 99,- Kč.

sobota 25. 4. 21.00 hod.
DEKAMERON

Taneční zábava, hraje Starý a Nový Dekame-
ron, předprodej ADOP-Sport, vstupné: 150,- Kč.

pondělí 27. 4. 19.30 hod.
MOTÝLI

Love story plná humoru a nečekaných poznání.
Zpověď slepého chlapce, který vypráví o svém
životě. Hrají: Vojta Kotek, Klára Jandová / Jana
Stryková, Valérie Zawadská,Richard Trsťan.
Vstupné: 240,- Kč a 200,- Kč.

PŘIPRAVUJEME
18. 5. koncert PETRA MUKA

Ilustrátor knih mezi čelákovickými dětmi
Povídání, malování, zábava, jak jinak popsat jedno úterní odpoledne v naší Městské knihovně, kam
mezi děti zavítal ilustrátor dětských knih Adolf Dudek. A poučné! Nejen pro děti, ale i pro dospělé.
Již jste někdy viděli pohromadě asi 60 dětí od batolat až po školáky, jak přes hodinu bez dechu 
sledují to, co se před nimi odehrává? My v knihovně jsme to zažili na vlastní oči. A věřte, je to 
nezapomenutelný zážitek! N. Štěrbová

Moje milé čarodějnice,
zvu Vás na každoroční slet!
30. 4. 2009 v 18.30 hodin se sejdeme u MDDM.
Proletíme městem a pojíme u ohně na naší
zahradě. Srdečně Vás zve Vaše čarodějnice
1. třídy Nadimíra

Paspartování 
V neděli 26. 4. kurz MDDM v Havlíčkově ulici.

Pod vedením Vilmy Naskové proběhne od
10.00 do 15.30 hodin. Cena kurzovného je 
200 Kč. Kurz bude otevřen při počtu minimálně
5 přihlášených účastníků. Přihlášky je nutné
podat nejpozději do 1 týdne před konáním
kurzu. S sebou si přineste pravítko, nůžky,
řezák, pevnou podložku, obrázek, popřípadě
sklo ve velikosti obrázku, přezůvky. Materiál je
možné zakoupit u lektorky.

Letní dětský příměstský tábor 2009
„Nebojte se strašidel“

Termín konání: 7. - 14. 7. 2009

Místo: Čelákovice a okolí
Počet a věk účastníků: asi 15 - od 6 do 9 let
Cena: 1 200 Kč
Časový rozsah: denně od 9.00 hod. do 16.00
hod.
(pro školáky – 2 x možnost přespání)

MDDM
Havlíčkova 691,

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

http://www.mddmcelakovice.cz

Informace a přihlášky: MDDM Čelákovice – Ing.
Alena Zradičková
Program je zaměřen na rekreaci, výtvarné čin-
nosti, pobyt v přírodě, sport a nebude chybět
trocha historie, potřebná pro celotáborovou hru
„Strašidla Čelákovic a okolí“.
Součástí programu jsou výlety do okolí (např.
zámek – Brandýs n. L., Botanicus – Ostrý, Lysá
n. L., Grádo, Toušeň). Nebude chybět spousta
drobných her a soutěží, karneval, noční hra a
přespání v MDDM – pro starší účastníky, tábo-
rový oheň a několik moc pěkných strašidel.
Cena zahrnuje dopravy na výlety, vstupné, 5 x
oběd, pitný režim, náklady na výtvarný materiál,
odměny za soutěže.
(Nezahrnuje 2 x večeřea snídaně při přespání –
100,- Kč).

Letní výtvarně-literární týden 2009
„Než zazvoní potřetí“

Termín konání: 17. - 21. 8. 2009

Místo: MDDM Čelákovice
Počet a věk účastníků: menší skupina dětí od 8
do 13 let
Téma: divadlo a jeho svět
Cena: 1 000 Kč
Časový rozsah: denně od 8.00 do 12.00 hod.
Informace a přihlášky: MDDM Čelákovice –
Helena Jandurová tel.: 326 991 217, 721 490 307
Program: Kresba, malba, keramika, kostým,
poezie, text a „domácí“ divadlo
To vše pod vedením Helči Jandurové a Evči
Zavadilové.
Cena zahrnuje: příspěvěk na materiál a pomůc-
ky 200,- Kč/den, pitný režim
S sebou: svačinu, přezůvky a oblečení, které se
může ušpinit.

Foto z vernisáže výstavy Kouzlo Afriky. D.V.
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„Tak asi před šesti lety se začaly používat
vysílače pro přenos signálu s menším výko-
nem, které sice pokryjí menší území, ale  mají
dvě výhody. Jsou pro nás cenově dostupnější
a také snazší na koordinaci jak v rámci celé
republiky, tak i kmitočtové síti. Navíc my jsme
bezproblémový broadcaster, který plní licenční
podmínky a je alternativním rozhlasovým pro-
gramem v daném regionu,“ říká na vysvětlenou
Martin Hroch, který řídí ještě Country Radio,
Radio Kiss, Radio1 a Radio Spin.

Hledat příčiny úspěšnosti Radia Beat pouze
ve zmíněné technicko-licenční rovině by bylo
hodně nespravedlivé vůči lidskému faktoru,
který stojí v pozadí jeho výrazné expanze. Větši-
na zaměstnanců či externích spolupracovníků 
je totiž v „Beatu“ od jeho prvních novorozeneckých
krůčků. „Byli jsme ve správný čas na správném
místě, žádné rockové rádio u nás neexistovalo
a přitom po něm byl posluchačský hlad.
Poznali jsme to brzy po rozjezdu, kdy jsme 
získali slušný počet posluchačů díky šeptandě,
že tady takové rádio je. Nemuseli jsme proto
investovat velké finanční částky do reklamy.
Z někdejších rockerů - „mániček“ se mezitím 
stali kravaťáci, kteří jsou dnes v nejlepších
letech. Mnoho z nich zastává i špičkové 
manažerské posty v zavedených firmách, 
takže i při obchodních jednáních o zadání 
reklamy byla s nimi jiná řeč než s vyznavači
jiných hudebních žánrů. První dva měsíce 

Radio je guláš!
Za pouhých šest let své existence se mu několikanásobně

zvýšila poslechovost a z tehdejší jediné frekvence jich má

nyní patnáct, na kterých RADIO BEAT každý den od šesti

hodin ráno do půlnoci živě vysílá. Jen v minulém roce přibyly

hned čtyři nové – v Plzni, Rychnově nad Kněžnou, Pardubicích

a v Jihlavě. Možná nevíte, že celá řada úspěšných projektů

a pořadů se zrodila v Čelákovicích! Proč? Protože „ředitelský

velín“ se nachází právě v našem městě, kde bydlí již deset let

jak ředitel Radia Beat MARTIN HROCH, tak programový 

ředitel PETR KOLÍNKO, který je čelákovickým rodákem.

jsme měli pouze tři moderátory, postupem času
přicházeli další lidé, kteří často opustili svoje
teplá místa, protože chtěli dělat rádio i pro sebe.
Od druhého roku jsme samofinancovaným pro-
jektem. Troufám si říci, že držíme pohromadě
i jako parta, což je také, myslím, na obsahové
skladbě rádia znát,“ vrací se proti proudu času
Petr Kolínko, který předtím dělal v mediální
agentuře a samozřejmě se zajímal o rockovou
muziku.

Rádio Beat má v reklamním spotu i na samo-
lepkách slogan, který odpovídá realitě - že hraje
klasický rock. „Jsme vlastně retrorádio, ve
kterém je malé množství nové rockové muziky.
Nejrůznější zákazy, kterými se komunisté snaži-
li rockovou muziku potlačit, měly paradoxně
pozitivní efekt v tom, že se u nás několik hudeb-
ních žánrů spojilo dohromady. A na rozdíl od
jiných zemí se mezi českými posluchači
navzájem unikátně tolerují. To je další nosný
pilíř, na kterém je „Beat“ postavený. Rádio je
guláš, který má přesně stanovený poměr masa
a ingrediencí, které se do něj přidávají. A tím
kořením, jehož dávky se nesmějí přehnat, jsou
pro nás nová muzika anebo naopak zapomenu-
tá rocková muzika,“ nachází Martin Hroch

příměr v gastronomii.
Novému rádiu se rovněž vyplatila sázka na

zpětnou vazbu od posluchačů, s nimiž jsou
moderátoři neustále den co den v kontaktu.
„Loajalita našich posluchačů je výborná. Musíte

ale plnit sliby, které jim dáváte,“ přidává Petr

Kolínko další recept na úspěšnost. V číselném
vyjádření to představuje nyní 320 tisíc poslu-
chačů Radia Beat týdně.

Také v budově v Říčanské ulici na pražských
Vinohradech, kde sídlí Radio Beat a jeho roz-
hlasoví sourozenci, funguje software na výběr
hudby ze zhruba 90 tisíc písní, ale neobsluhuje
ho computer jako v jiných rádiích. „Výběr hudby
u nás dělá den dopředu člověk, i tím jsme origi-
nální a zároveň se bráníme hrozící unifikaci.
Nechceme aby se z našeho radia stal eurogu-
láš,“ znovu používá kuchařskou terminologii
Martin Hroch.

A jak se dali s Petrem Kolínkem tehdy dohro-
mady? „Je spolužákem mé manželky z gym-
názia,“ dodává s úsměvem. Tím, že oba bydlí
v Čelákovicích, nepracují na nových projektech
pouze v hlavním městě. „Nejlepší nápady se
zrodí u piva nebo u vína,“ tvrdí oba unisono
a prý většina úspěšných  rozhlasových pořadů
spatřila světlo světa při posezení v čelákovické
„Nicole“!

Radio Beat mají v krvi i jejich manželky. Ing.
Lada Hrochová, která před narozením syna
Marka byla členkou redakční rady Zpravodaje
města Čelákovic, pracuje v obchodním odděle-
ní, jež zajišťuje reklamy pro všechna rádia.
Kateřina Kolínková,  kterou znají posluchači -
bíťáci jako populární  ranní moderátorku pod
přezdívkou „Kachna“, je v současné době na
mateřské dovolené s tříměsíčním synem
s hudebním jménem Dalibor. „To má po dědovi,“
vysvětluje otec Petr, který zároveň prozrazuje,
že přezdívku „Kachna“ vymyslel před lety jeho
tchán. Paní Katka pochází z Jesenicka, takže
s aklimatizací v desetitisícových Čelákovicích by
neměla mít problémy, Martin Hroch je však
„náplava“ z Prahy. „Zatímco v Praze je život pro
normálního člověka rok od roku horší, život
v Čelákovicích je pro něj rok od roku lepší,“
pochvaluje si změnu, i když ho každý den stejně
jako Petra Kolínka čeká strastiplné cestování
autem do hlavního města.

Nejen prací je však člověk živ, takže jak oba
pánové vyplňují volný čas, do něhož samo-
zřejmě nepočítáme „večerní porady? „Dělám
leteckou modelařinu, občas vyrazím do Mstětic
na golf a v zimě s rodinou lyžovat do Rakouska.
Tam často cestujeme i s Petrem,“ říká Martin
Hroch a Petr Kolínko ho doplňuje: „Chodím na
ryby, to je báječný odpočinek. Byl jsem rybařit
i v Norsku, tam je to ještě o radosti z kapitálních
úlovků.“

Oba však chytili možná životní rybu, když
před šesti lety spustili projekt se stručným, ale
o to výmluvnějším názvem Radio Beat, který
dělá radost nejen jim, ale i stovkám tisíc poslu-
chačů. VÁCLAV TICHÝ

Čelákovický velín Radia Beat působí sehraně i na tomto snímku. Symetrické střídání mužů a žen 
i lemování čepicemi na obou krajích. Zleva Martin Hroch, Lada Hrochová, Petr Kolínko a Kateřina
Kolínková. Atmosféru pak dokresluje firemní automobil v pozadí. Foto: D.V.
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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:

• 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 posilování, 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 DUBNU:

• Křesťanské setkání – středa 8. 4. od 18.00
hod., setkání nad zajímavými tématy a se
zajímavými hosty, zúčastnit se může každý bez
ohledu na příslušnost či nepříslušnost k církvi
• Čtení pohádek pro nejmenší „Sněhurka

a sedm trpaslíků“ – čtvrtek 9. 4. 2009 od 10.00
hod., vhodné pro děti od 18 měsíců
• Ťapky a ťapičky – úterý 14. 4. dopoledne,
otiskování ručiček a nožiček našich nejmenších
do keramiky, nutno předem přihlásit, Monika
Žatečková, tel.: 728 660 493
• Divadélko pro nejmenší „Tři medvědi“

(repríza březnové pohádky) – úterý 14. 4. od
17.00 hod., vhodné pro děti od 18 měsíců
• Velké závody pro malé děti – středa 15. 4.
v 17.00 hod., prezence před Kulturním domem,
závody na odstrkovadlech, tříkolkách, koloběž-
kách nebo kolech
• „Znaková řeč“ pro slyšící batolata, seminář
pro rodiče – čtvrtek 16. 4. od 17.00 hod. Už jste
někdy přemýšleli o tom, co vám chce vaše
nemluvně říci nebo proč pláče? Znaková řeč
pro slyšící batolata je snadný a přirozený způ-
sob, jak se dorozumět s vašim dítětem ještě
před tím než je schopné mluvit.
• Výlet za zvířátky do Radonic – středa 22. 4.,
sraz na místě v 16.00 hod., společně si projdeme
naučnou stezku a prohlédneme zvířátka, doprava
vlastní (nejlépe autem - Čelákovice, Mstětice,  Zele-
neč, Svémyslice, Dehtáry - ihned za vesnicí vpra-
vo a první cestou vlevo), s sebou suché pečivo pro
zvířátka - nakrájené na menší kousky, průjezd
s kočárkem je možný, www.sweb.cz/naucna.stezka
• Divadélko pro nejmenší „O Budulínkovi“ –
čtvrtek 23. 4. od 10.00 hod., vhodné pro děti od
18 měsíců
• Masáže v MC – čtvrtek 30. 4. dopoledne,
zatím co budete relaxovat, rádi Vám dítě
pohlídáme, cena včetně hlídání dětí 80,- Kč za
15 min. masáže šíje, nutno předem přihlásit
– M. Straková tel.: 775 685 666.

Divadélko pro nejmenší
Maminky z Mateřského centra Čelákovice už

několik let pořádají divadélka pro nejmenší.
Úspěšnost a oblíbenost krátkých jednoduchých
pohádek pro děti nás v posledních dvou letech
inspirovala k vytvoření pravidelného programu.
Jednou měsíčně v dopoledních hodinách hraje-
me novou pohádku pro nejmenší a v odpoled-
ních hodinách pak uvádíme pohádkovou
reprízu. Vysoká návštěvnost a nadšení malých
diváků nás motivují k uvádění dalších nových
pohádek. Některé děti se u nás setkávají s hra-
nou reprodukcí krátké pohádky poprvé a učí se
dohromady mezi ostatními dětmi udržet pozor-
nost. Pokud malí diváci společně zažívají chvíle
napětí, současně projeví smích, strach nebo
úlevu, že všechno dobře dopadlo, je to pro nás
velkou odměnou.

Velkou podporu nám při přípravě představení
poskytuje paní Marie Ušelová, která pro nás při-
pravuje veškeré pohádkové loutky, kulisy
i potřebné rekvizity. Všechny její pohádkové
bytosti jsou neuvěřitelně dokonalé a získávají
u malých diváků obdiv. Po skončení pohádky si
je mohou děti podrobně prohlédnout a pohrát si
s nimi. Bez dobrovolné a jistě časově náročné
práce paní Marie bychom nebyly nové pohádky
schopné realizovat a patří jí za ní náš velký dík.

Na setkání s malými diváky u dalších připravo-
vaných pohádkových příběhů (O chytrých kůzlát-
kách, Tři medvědi) se těší maminky z Mateřské-
ho centra Čelákovice. Anna Králová

Letní kalendárium 2009
Vážení,

chystáte významnou či zajímavou kulturní,

sportovní nebo společenskou akci? Pokud

ano, zapojte se do chystaného „letního

kalendária“ s termíny akcí od začátku červ-

na do konce září 2009. Pošlete/předejte infor-
mace o akci, nejlépe v elektronické podobě, do

5. května 2009 na MěÚ, odbor školství, infor-
mací a kultury.
e-mail: zpravodaj@celakovice.cz

Veškeré podklady budou zároveň použity pro
propagaci ve Zpravodaji města a na webových
stránkách města Čelákovic.

odbor školství, informací a kultury MěÚ

5. 4. Květná neděle – příjezd Krista do Jeru-

zaléma

8.00 a 
18.30 hod. církev římskokatolická
9.00 hod. Církev československá husitská
9.30 hod. Církev bratrská

9. 4. Zelený čtvrtek – poslední večeře Krista

17.00 hod. Církev československá husitská
18.00 hod. Církev bratrská
18.30 hod. církev římskokatolická

10. 4. Velký pátek – ukřižování Krista

17.00 hod. Církev československá husitská
18.00 hod. Církev bratrská
18.30 hod. církev římskokatolická

11. 4. Bílá sobota – Kristus v hrobě a zmrt-

výchvstání

20.00 hod. církev římskokatolická

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY V ČELÁKOVICÍCH
12. 4. Neděle velikonoční

8.00 a 
18.30 hod. církev římskokatolická
9.00 hod. Církev československá husitská
9.30 hod. Církev bratrská
14.00 hod. Českobratrská církev evangelická

(v modlitebně Církve bratrské ve
Vašátkově ul.)

13. 4. Pondělí velikonoční

9.00 hod. církev římskokatolická

V OKOLÍ
kostel - Lysá n. L.

10. 4.

18.00 hod. Českobratrská církev evangelická
12. 4.

9.00 hod. Českobratrská církev evangelická
13. 4.

9.00 hod. Českobratrská církev evangelická
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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.

Pozor: V případě MŠ J. A. Komenského 1586 je
to na detašovaném pracovišti v ZŠ J. A. Komen-
ského 414.
Přihlášky podávejte k rukám ředitelky přís-

lušné MŠ.

S sebou:

OP (vyznačen trvalý pobyt), rodný list dítěte,

potvrzení o zaměstnání nebo potvrzení

o předpokládaném nástupu do zaměstnání

k určitému datu.

GYMNÁZIUM
J. A. Komenského 414

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

Mezinárodní den mateřského jazyka
Napadlo Vás někdy, že slovo kelímek pochází

z polského kielimka, že Karel Čapek byl během
komunismu zmiňován pod zkratkou Lid. nov.
a že ve slovnících nesměla během této éry figu-
rovat slova svoboda, poroba, otrok nebo vůdce?
Nebo že čínsky se řeknou slova semeno, druh
a zasít úplně stejně a záleží pouze na tónu
hlasu, které z nich to bude?

My jsme měli možnost se o těchto věcech
dozvědět v pátek 20. února na přednášce paní
PhDr. Zdeňky Tiché z Ústavu pro jazyk český
nebo na přednáškách našich spolužáků „Bibby-
ho“ Tu, Nguyen Thi Duyen a Eriky Bajusové. Při-
pojili jsme se tak k oslavám Mezinárodního dne
mateřského jazyka. Tento den připadá na 21.
únor a byl vyhlášen roku 1999 organizací
UNESCO na počest přibližně 6 000 jazyků,
jimiž se ve světě mluví.

Akci, která při této příležitosti probíhala na
naší škole, zorganizovala paní profesorka Marie
Svobodová. Po celý den jsme se mohli účastnit

přednášek, vyplňovat různé dotazníky
zaměřené na studentský slang nebo třeba na
multikulturalismus. Studenti III. A připravili pro
ostatní studenty zajímavé porovnání staré
a současné češtiny.

Zkrátka jsme měli celý den na to, abychom
přemýšleli nejen o českém jazyce, ale abychom
se dozvěděli informace o jazycích, které jsou
mnohým z nás vzdálené - o čínštině a vietnam-
štině. Nebo naopak o slovenštině, která je
češtině velmi podobná.

Ale především jsme si uvědomili, že ať už je
naší rodnou řečí jakýkoliv z jazyků, vždy to bude
jazyk, který nám bude nejbližší a stojí za to si jej
občas připomenout.

Tereza Janoušková, oktáva

Projektový týden – První republika
Septima a třeťák se účastnily pod vedením

Mgr. Noskové projektu o „první republice“. Jako
motivace k namáhavému úkolu nám sloužila
výstava První republika v Národním muzeu.
V době návštěvy jsme již byli rozděleni do dvo-
jic a věděli, jaké téma budeme zpracovávat,
takže jsme se mohli náležitě připravit. Skupiny
Móda a Životní styl zde nalezly dobové ošacení
a ukázky vybavení bytů a volnočasových aktivit,
Spisovatelé, Hudba a Film tu viděly konkrétní
díla a představitele. Vojsko a četnictvo, Politické
elity a Sportovci republiky mohly použít spousty
fotografií a doprovodného textu a Architetkura
a Ekonomika také nestrádaly nedostatkem
materiálu. Hlavním tahounem výstavy byly
ovšem originály Mnichovské dohody.

Druhého dne jsme informace sesbírané
v muzeu zpracovali a doplnili dalšími poznatky
z internetu, případně literatury.

Třetího dne někteří narychlo doplňovali
poslední nezbytné vědomosti  a pak už jsme
vše jen zpracovávali do finální podoby. Ta se
skládala z písemné formy, jenž bude zachována
na věčné časy pro generace budoucí, z pracov-
ních listů pro naše mladší spolužáky, kteří se
jimi budou trápit po zhlédnutí našich počítačo-
vých prezentací, v nichž je výtah toho nejdůle-
žitějšího. Část z nich byla již představena
v rámci projektu a ostatní zhlédneme také
v hodinách dějepisu a češtiny. Tyto tři dny nám
zajisté pomohly získat nové poznatky o první
republice a přispěly svou špetkou do mlýna také
k naší samostatnosti a kreativitě.

Účastníci akce

Vzdělávací exkurze do Terezína
Bylo 3. 3. a my, třída III. A za doprovodu paní

učitelky Noskové a Hladišové, jsme na Masary-
kově nádraží netrpělivě vyhlíželi vlak, který nás
měl odvést na TO místo, které v nás vyvolává
patřičný respekt a náležitou úctu. Na nádraží
v Bohušovicích nad Ohří už bychom jen stěží
rozpoznávali ty usměvavé tváře. Bylo to asi tím,
že všichni z nás znali příběh těchto kolejí a ulic,
po kterých naše kroky směřovaly. Cestou, po
které kráčeli vězni a pro mnohé z nich to byla
cesta poslední, jsme došli až do Terezína.

Zde na nás již čekali a byli jsme mile přivítáni
v Magdeburských kasárnách, ve kterých jsme
byli ubytováni. Po zabydlení jsme byli seznáme-
ni s programem, který byl opravdu pestrý. Za
pouhé dva dny jsme stihli a udělali spoustu
práce za pomoci milé paní průvodkyně, která
nás prováděla městem a každý kousek ghetta
nám podrobně popsala.

Zhlédli jsme dva filmy, první s názvem „Město
darované“ a druhý „Poslední motýl“. Nikoho
samozřejmě nepřekvapí, že oba filmy byly inspi-
rovány tématem holocaustu. První byl dokonce
obohacen o autentické záběry z propagačního
filmu, který natočili sami nacisté, aby dokazova-
li světu, že v Terezíně je krásný život. Kde je
pravda, víme všichni.

První den byl věnovaný prohlídce města
a práci ve skupinkách. Hrálo se i divadlo
a opravdu jsme se pobavili. Naopak druhý den
byl věnován besedě s pamětnicí a prohlídce
Malé pevnosti. Tato část exkurze byla asi pro
mnohé z nás nejhorší. Z každé zdi, kterou jsme
míjeli, bylo cítit utrpení a stesk. Každé slovo prů-
vodce na nás dopadalo jako těžký kámen, který
vás tlačí na srdci. V některých chvílích bylo
těžké potlačit slzy, ale tady se nikdo za slzy sty-
dět nemusí, tady opravdu ne.

Skončil druhý den, měli jsme za sebou dlou-
hou cestu k poznání a bylo nám dobře. Uvnitř
nás se mísily pocity štěstí a smutku, každý si
odnášel v sobě něco, co nikdo, kdo tato místa
nenavštívil, nemůže pochopit. Naši průvodci se
s námi rozloučili a poděkovali nám za dobrou
spolupráci. A asi aby nám udělali radost, konsta-
tovali, že je vidět dobrá příprava a naše znalosti.
Myslím si, že to potěšilo nás i paní učitelku. Po
tomto závěru jsme mohli klidně odjet do svých
domovů, na které jsme se čím dál tím víc těšili.

Děkujeme Terezínské iniciativě a vedení školy
za finanční podporu akce. Terezie Bučilová
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Základní škola
Kostelní 457

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

Kamenka informuje
• Ukončení školního roku 2008/09 je pláno-

váno na 12. 6. 2009 a je schváleno MŠMT (viz
www.kamenka.celakovice.cz).

• V termínu od 13. 6. do 20. 6. ještě proběhnou
ozdravné pobyty tří tříd (4. A, 5. A, 5. B).

• Provoz školní družiny bude probíhat pro ome-
zený počet žáků, to znamená, že služba se
týká především těch rodičů, kteří nemají žád-
nou možnost ohlídání svého dítěte po 12. 6.

• V této době již nebude možnost zajistit stravo-
vání ve školní jídelně.

• Zahájení školního roku 2009/2010 plánujeme
na 7. 9. 2009.

• Smlouva o dílo mezi Městem Čelákovice
a zhotovitelem rekonstrukce – firmou Stavby,
a. s., byla podepsána dne 16. 3. 2009. Detailní
informace přineseme po uskutečnění schůzky
mezi vedením školy, vedením města, zhotovi-
telem, projektantem a technickým dozorem
investora. Schůzka se uskuteční v týdnu od
30. 3. do 3. 4. 2009. Výstup ze schůzky bude
neprodleně uveřejněn na webu školy a města.

Dr. Luboš Rýdlo, místostarosta

Základní škola
J. A. Komenského 414

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

SBĚR PAPÍRU 
ve škole znovu začíná

V reakci na náš článek o nutnosti zrušit sběr
papíru na naší škole, uveřejněný v lednovém
Zpravodaji, jsme obdrželi odezvu z firmy, která
je ochotná papír od nás odebírat. Jedná se
o certifikovanou aplikační firmu, která provádí
tepelné a akustické izolace materiálem vyrobe-
ným z recyklovaného novinového papíru. Tento

materiál získal jako první v ČR značku Ekolo-
gicky šetrný výrobek (ESV 01-01). Dodavatel
izolačního materiálu nadále starý papír vykupu-
je a jeho poptávka stále stoupá, protože roste
zájem i možnosti jeho uplatnění.

Se zástupci firmy jsme se osobně sešli
a domluvili se na podmínkách pro školu přízni-
vých – např. přistavování kontejneru na sběr
papíru v areálu školy nebo v její bezprostřední
blízkosti, bezplatné a pravidelné vyvážení kon-
tejneru, platba škole dle sebraného množství…

Naši žáci budou včas informováni o opě-
tovném započetí sběru starého papíru, který 
se rozjede okamžitě po podepsání smlouvy
a zajištění kontejneru. Sledujte tedy stránky
naší školy, v době vydání Zpravodaje už možná
bude kontejner přistaven a sběr započat.
Jsme rádi, že námi uveřejněný článek splnil 
svůj účel a sběr může být obnoven.

Vedení školy

ZUŠ Jana Zacha
Vašátkova 434

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

Přijímá nové žáky pro školní
rok 2009/2010
HUDEBNÍ OBOR:

Přípravná hudební výchova – určeno pro děti,
které v září 2009 nastoupí do 1. třídy ZŠ. Pro
školní rok 2009/2010 přijímáme žáky na tyto

hudební nástroje: klavír, zobcová flétna,

příčná flétna, hoboj, klarinet, saxofon, fagot,

trubka, kytara, housle, viola, akordeon, bicí

nástroje, sólový zpěv, sborový zpěv. Možnost
zapůjčení některých hudebních nástrojů. Počet
přijatých žáků je omezen počtem volných míst
na jednotlivé nástroje. Přijímací zkoušky do

hudebního oboru se konají v pondělí 27. 4.

2009 v 18.00 hodin a ve čtvrtek 7. 5. 2009

v 17.30 hodin v budově ZUŠ.

VÝTVARNÝ OBOR:

Do výtvarného oboru přijímáme žáky od 6 let
a do výtvarného oboru s rozšířenou prostorovou
tvorbou zaměřenou zejména na keramickou
tvorbu žáky od 8 let.
Přijímací zkoušky do výtvarného oboru se

konají ve středu 29. 4. a 13. 5. 2009 vždy od

16.30 hodin ve výtvarném ateliéru ZUŠ.

TANEČNÍ OBOR:

Přípravná taneční výchova – určena pro
chlapce i dívky od šesti let. Do I. stupně

základního studia přijímáme žáky ve věku od 7
do 10 let. Přijímací zkoušky do tanečního

oboru se konají ve čtvrtek 14. 5. 2009 od

17.00 hodin v tanečním sále ZUŠ.

LITERÁRNĚ – DRAMATICKÝ OBOR:

Oddělení dramatické a slovesné - divadelní

scéna.

Přípravné studium – určeno pro sedmileté
žáky.
Základní studium – I. stupeň – navazuje na
přípravné studium, určeno pro žáky od 8 let.
Přijímací zkoušky do LDO se konají v pon-

dělí 27. 4. a 4. 5. 2009 vždy od 17.00 hodin

v budově ZUŠ.

STUDIO:

Určeno pro předškolní děti, které nejpozději
v srpnu 2009 dovrší pět let. Výuka probíhá 2x
týdně v dopoledních hodinách, střídavě v rámci
hudebního a výtvarného oboru. Přijímací zkou-

šky do STUDIA se konají v úterý 5. 5. a 12. 5.

2009 vždy od 16.30 hodin v budově ZUŠ.

Na Vaše dotazy rádi odpovíme – viz kontakty.

omalovánka

O autorce ilustrací
Výtvarnice Jolana FENCLOVÁ,

která je, po úspěšném prosin-
covém čísle Zpravodaje, autor-
kou velikonočních ilustrací, se
narodila r. 1966 v Praze. Vystu-
dovala výtvarnou školu Václava
Hollara, obor propagační výtvar-
nictví a poté Uměleckou školu 

s textilním zaměřením. Po ukončení studia 
pracovala jako výtvarnice v propagačním atelieru,
věnovala se podnikání v oblasti reklamy, spolu-
pracovala s knižním vydavatelstvím apod.
Z Prahy se odstěhovala a od roku 2002 žije 
v Čelákovicích. V současné době se věnuje 
ilustraci a vyučuje na Základní umělecké škole
Jana Zacha v Čelákovicích výtvarný obor.

-red-
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FOTBAL
Union vstoupil do jara porážkou

Vystoupení Unionu na zimním turnaji Meteo-
ru nebylo ve finálové skupině příliš úspěšné. Po
porážkách s Velímí 2:3 a s Uhelnými sklady 2:4
skončil Union v celkovém hodnocení na 6. místě,
když pohár za první místo získaly Uhelné sklady.
Generálkou na úvodní jarní mistrovský zápas
byla příprava se Slavií Praha „B“ na strahov-
ském stadionu. Utkání skončilo nerozhodně 1:1,
když branku Unionu vstřelil Homola.

Trenér Petrouš vstupuje do jarní části sezony
s brankáři Luďkem HOFTOU a Václavem
KUDRNOU a dále hráči Pavel FLEKAČ, Tomáš
HAVLÁT, Jan MARKUZI, Jiří HOMOLA, Martin
DOSTÁL, Ondra KOCH, František HAKL, Jirka
DALEKOREJ, Martin JELÍNEK, Martin KUBEŠ,
Lukáš NOVOTNÝ, Pavel BAŘINA, Jan REICHERT,
Petr MATĚJKA, Radek SKUHRAVÝ.

Úvod jarní sezony obstaral domácí zápas
s rezervou Teplic, který na stadionu „U Hájku“
sledovalo 250 diváků.
SK UNION – FK TEPLICE „B“ 1:2 (1:1)

Již v 7. min. zajistil domácím vedení Daleko-
rej, ve 36. min. mohl zvýšit Matějka, ale jeho
střelu z pokutového kopu brankař vystihl.
V závěru poločasu se podařilo hostím vyrovnat
a krátce po přestávce zvýšili na 1:2. Další bran-
ka již nepadla, a tak body putovaly na sever
Čech.
Pozvánka na domácí dubnové zápasy Unio-

nu v divizní soutěži:

v sobotu 11. 4. od 10.15 hod. hostíme

RAKOVNÍK, v sobotu 25. 4. budeme hostit

DĚČÍN od 10.15 hod.

Nedařilo se ani dorostu, když v úvodním jar-
ním kole oba celky nestačily na Neratovice
Starší dorost

FK NERATOVICE – SK UNION 3:0

Po vyrovnaném prvním poločase se po přes-
távce střelecky prosadili domácí.
Mladší dorost

FK NERATOVICE – SK UNION 5:2

Branky: Schwägerl, Kropáček.
Žáci měli první jarní kolo odložené na 1. 4.

Aktuální zprávy z Unionu na 

www.skunioncelakovice.cz
Milan Šikl

ATLETIKA
Švarc doběhl čtvrtý

Po vítězství v krajském přeboru startoval Martin
Švarc v sobotu 28. února v prvním rozběhu v běhu
na 800 m na Mistrovství ČR v Praze na Strahově.
Rozhodl se pro sólový běh a svůj rozběh vyhrál
v osobním rekordu a nejlepším časem dosaženým
v rozbězích i na celém mistrovství.

1. Švarc Martin, TJ Slavoj St. Boleslav 2:09.62
2. Pabišta Richard, AC Ml. Boleslav, o. s. 2:09.74
3. Polák Jan, USK Praha 2:10.01
4. De Castro Daniel, ASK Slavia Praha 2:11.60
5. Sadil Martin, AK Šternberk 2:12.19
6. Pucherna David, Bechyňský atlet. klub 2:21.71
7. Chrpa Martin, TJ Spartak Vlašim 2:22.03

Ve finále se taktizovalo a to není zatím Marti-
nova silná stránka. Ve strkanicích ztratil mnoho
sil a ve finiši si srdnatě vybojoval čtvrté místo.
Před mistrovstvím by toto umístění určitě bral,
ale po rozbězích si věřil. Po bitvě je každý gene-
rál, ale příště by Martin v hale měl opakovat tak-
tiku z rozběhu.

1. Kubalák Dominik, AK Hodonín 2:10.64
2. Pabišta Richard, AC Ml. Boleslav, o. s. 2:11.96
3. Svítek Jiří, Athletic Club Ústí n. L., o. s. 2:12.91
4. Švarc Martin, TJ Slavoj St. Boleslav 2:13.20
5. Strejc Marek, AK Most 2:13.30
6. Polák Jan, USK Praha 2:15.14
7. De Castro Daniel, ASK Slavia Praha 2:15.49
8. Morávek Radek, AK Olomouc 2:15.85

Martin Švarc je žákem sportovní třídy 5. ZŠ
v Brandýse n. L., je registrován za TJ Slavoj
Stará Boleslav, kde ho trénuje Květa Hájková.
Zároveň je členem TJ Spartak Čelákovice
a atletického kroužku při MDDM v Čelákovicích.
Škoda, že se mistrovství pro nemoc nemohla
zúčastnit Alžběta Dörflová, a to ve skoku o tyči.
Patřila by mezi kandidátky na medaili.

J. Ryneš

Tenisový klub Čelákovice
• Zveme všechny přátele tenisu k návštěvě are-

álu Na Nábřeží, kde si můžete zahrát na kva-
litně připravených kurtech s centrálním zavla-
žováním.

• Výbor TK Čelákovice zve všechny členy na
řádnou valnou hromadu, která se uskuteční 
18. 4. 2009 od 9.30 hod. v klubovne TK.

• Ve dnech 25. - 26. 4. se na kurtech TK usku-
teční okresní přebory v kategoriích: mladší
žáci a junioři. Ondřej Michelčík

Tenisové centrum v Jiřině
• V sobotu dne 25. 4. 2009 se koná v 9.00 –

11.00 hod. na tenisových kurtech v Čelákovi-
cích-Jiřině nábor dětí do tenisové školy. Nutná
pouze sportovní obuv a oděv, ostatní zajis-
tíme.

• V neděli 26. 4. v 16.00 hod. proběhne v baru
tenisového centra v Čelákovicích-Jiřině
veřejné slosování zakoupených permanentek
na letní sezonu 2009. Hlavní výhrou je nová
tenisová raketa, další z hlavních cen je teniso-
vý kurs s trenérem, dále potom tenisová
taška, trička, tenisové míče, výplety, potítka
atd. Informace o volných hodinách na tel.

• Kontakty tel.: 603 436 735,

nebo www.jhsport-tenis.cz Jiří Horáček

TENIS

NOHEJBAL
K & K Cup

Turnaj trojic mužů nad čtyřicet let
V sobotu 7. 3. 2009 se konal v Čelákovicích

již sedmý ročník turnaje LEGEND o pohár sta-
rosty města Čelákovic. Silně obsazený turnaj
s mnoha bývalými reprezentanty byl příslibem
kvalitních zápasů. Viz např. Karel Bláha v Čechii
Litvínov nebo Jan Hošek v týmu Kroky Boys.
Čtrnáct mužstev bylo rozděleno do čtyř skupin,
z nichž postupovali první dva do dvou skupin
semifinálových. Dále pak následovaly boje
o páté, třetí a první místo. Čelákovice se pre-
zentovaly hned čtyřmi formacemi ve složení:

Čelákovice A – Krčál, Kovařík, Kubín
Čelákovice Karel – Štěpánek K., Citriak, Vostrý
Čelákovice Podolánka – Kaiser, Kodera, Kyliánek
Čelákovice Záryby – Šafr P., Klauda, Sládek

Oproti loňskému ročníku se však nedostaly
dále než do čtvrtfinálových skupin.

Celkové pořadí:

1. místo Čechie (Jančík, Perutka, Bláha)
2. místo Žluté lázně (Rezek, Matyášek,

Beránek)
3. místo Kroky Boys (Hošek, Průcha, Stojan)
4. místo Solidarita (Soukup, Trnka, Neumann)
5. místo Nikdo (Včala, Veselý, Albrecht)
6. místo Čimice (bratři Drážové, Mařena)

„Děkuji všem za účast na tomto turnaji, děku-
ji všem týmům, které přijely. Děkuji Městu
Čelákovice za záštitu této akce a doufám, že
naše spolupráce bude i nadále pokračovat.
A také velké díky všem sponzorům, bez kterých
by tento turnaj nemohl fungovat, tak jak fungu-
je“, řekl po turnaji šéf nohejbalového družstva
TJ Spartak Čelákovice Martin Spilka.

O pohár Středočeského kraje

Turnaj trojic mužů
V neděli 8. 3. 2009 probíhal v čelákovické

hale BIOS první ročník turnaje o pohár Středo-
českého kraje. Šestnáct účastníků bylo rozděle-
no do čtyř skupin. Čelákovice reprezentovaly
tyto formace:
Čelákovice A – Štěpánek P., Kodera, Holzman
Čelákovice B – Krčál, Pánek, Motl

Oba týmy postoupily z druhého, resp. třetího
místa. „B“ týmu vystavil stopku ve čtvrtfinále
Jenštejn, za který nastoupil současný hráč
Čelákovic Vrtiška a bývalá opora „A“ týmu 
Kaiser. Čelákovice „A“ ještě stihly přes Šacung
„B“ postoupit do osmifinále, ale na dobře hrající
Nymburk neměly již „nárok“ a s turnajem 
se musely rozloučit. Za Nymburk nastoupil
bývalý hráč dorosteneckého mužstva Čelákovic
Čejka.

Základní skupiny:
Čelákovice A – Šacung B 1:1
Čelákovice A – Junioři Čakovice 1:1
Čelákovice A – Osnice 2:0
Čelákovice B – Církvice 0:2
Čelákovice B – Chabeřice 2:0
Čelákovice B – Vlašim 0:2

Celkové pořadí:

1. místo Plazy (Kaudl, Knytl, Šenkýř)
2. místo Vrdy (Havránek, Vavřina, Ďurana)
3. místo Nymburk (Brůcha, Janšta, Čejka)
4. místo Junioři Čakovice (Poncar, Strýček,

Macurek)
Martin Spilka
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Rybářské závody na Grádě
MO ČRS Čelákovice srdečně zve širokou

veřejnost k účasti na závodech pro děti

i dospělé. V sobotu 11. 4. 2009 od 6.30 hod.,

startovné 150,- Kč/dospělí, děti zdarma. Ceny
zajištěny. Více informací na na tel.: 603 715 678

nebo www.mo-crs-celakovice.wbs.cz.

Pavel Jindřich,

hospodář rybářské organizace

RYBÁŘI

FLORBAL
ORKA

Po šestitýdenní odmlce pokračovalo áčko
Orky ve 2. lize dalšími dvěma zápasy. V posled-
ním dvojkole bude Orka útočit na konečné
druhé místo tabulky.
Orka – Tipsport Králův Dvůr 4:2

Orka potvrdila roli favorita a i přes nepříliš
povedený výkon dovedla zápas do vítězného
konce.
Orka – Wizards DDM Praha 2:3

Proti suverénně vedoucímu týmu tabulky
předvedla Orka výborný výkon, který ale bohu-
žel na vítězství díky neproměněným vyloženým
šancím nakonec nestačil.

Dařilo se béčku, které jasně porazilo jak
poslední, tak i vedoucí tým tabulky čtvrté ligy.
Orka B - Poison 10:1

Orka B - Tatran Střešovice C 7:3

Martin Bajer

VODÁCI
V sobotu odemkneme a hurá na vodu!

Chci se zmínit o dalším oddílu našeho klubu,
kterým jsou sportovní vodáci. Sjíždějí divoké
řeky na všem možném. Raftech, kanoích, kaja-
cích nebo na P5 – to jsou speciální laminátové
pramice s krytou špicí pro pět osob.

Právě na těchto plavidlech se jezdí mistrov-
ství republiky ve vodáckém víceboji. Tým čeláko-
vických mužů je jeho pravidelným účastníkem
a svými výsledky se řadí doprostřed žebříčku.
I děti mají v této soutěži své zastoupení a svými
výsledky jsou v druhé polovině, i když v někte-
rých závodech předvádějí pozoruhodné výsled-
ky. Toto umístění je v souladu s naší současnou
strategií. Děti jsou vedoucím a instruktory vede-
ny hlavně ke vztahu k vodě a k přírodě vůbec,
ke vztahu ke kolektivu, k důslednosti a pečlivos-
ti při práci pro kolektiv. Jsou pomalu seznamo-
vány s vodáckou praxí na jedno i vícedenních
výletech na vodě a letních putovních táborech.
Teprve po určitém čase se ukáže, kdo je scho-
pen přejít na náročný trénink pro závodní sport.
Takže se jedná spíše o běh na delší trať.

Je samozřejmé, že starší mazáci v dětském
oddíle už takový trénink podstupují. Svaz
vodáků České republiky pověřil tak jako
v loňském roce, 1. ČKPV uspořádáním další
významné akce v rámci ČR. Jde o kvalifikační
závod pro Mistrovství ČR ve vodáckém víceboji,
který se bude u nás konat 18. a 19. dubna. Pro-
gram viz níže nebo další informace na
www.1ckpv.wz.cz

Pavel Samochin, 1. ČKPV

POZVÁNKY
• Dne 4. 4. 2009 se koná již tradiční Vejšlap

jarním Polabním. Start je před čelákovickou
radnicí od 9.00 do 11.00 hod. Cíl Vejšlapu je ve
vodáckém areálu V Nedaninách, kde bude
účastníkům poskytnuta formou bohatého občer-
stvení 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.

• Program hlavních kvalifikační závodů pro

mistrovství ČR:

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 ve 14.00 hod. ve
vodáckém areálu v Nedaninách.

Turistické hodnocení roku 2008
Loňská sezona byla organizačně náročná

jako ostatně každý rok. Tradičně jsme uspo-
řádali „Tříkrálový pochod“ (12. ledna – počet
účastníků 187) a „Pochod jarní přírodou“ 
(12. dubna – počet účastníků 111). Zúčastnili
jsme se celkem 50 pochodů s průměrnou účastí
15 členů na pochod. Do míst startů jsme se
dopravovali zpravidla vlakem a na dvě akce byl
zajištěn autobus.

Manželé Šilarovi připravili na únor velice
zajímavou vycházku po pamětihodnostech
a neznámých místech Brandýsa n. L.

Každoroční týdenní společná dovolená byla
zajištěna tentokrát v jižních Čechách na úpatí
Novohradských hor v krásném prostředí penzi-
onu Borovanský mlýn. Počasí nám tentokrát
přálo a ubytování a stravování v penzionu na
samotě u lesa bylo na vysoké úrovni. Navštívili
jsme památník Jana Žižky z Trocnova, Trocnov,
Trhové Sviny, Třeboň, České Budějovice atd.
Jednodenní výlet jsme uskutečnili i do
rakouského Gmündu a Českých Velenic.

Jedenáct členů se v srpnu navíc zúčastnilo
velice náročného několikadenního přechodu
Nízkých Tater.

Na závěr sezony byl uspořádán tradiční tajný
výlet. 29. listopadu jsme se sešli v Toušeni
v restauraci „U Lípy“ s hlavním cílem popřát
bývalému dlouholetému předsedovi KČT
Čelákovice panu Ladislavu Plchovi vše nejlepší
k jeho sedmdesátinám. Ladislav Plch obdržel
za svou dlouholetou zasloužilou činnost pro
rozvoj turistiky veřejné uznání s medailí „Za
mimořádně prospěšnou činnost pro KČT“ od
ústředí Klubu českých turistů. Během své aktiv-
ní turistické činnosti se zúčastnil 16 506 organi-
zovaných pochodů  a celých třicet let organizo-
val turistiku v Čelákovicích.

Turistika je nejlepší způsob, jak upevnit zdraví
a při tom poznat mnoho z krás přírody i historie.
Kdo máte chuť, přijďte mezi nás!

Ing. Luboš Choura,

předseda KČT Čelákovice
Mgr. Jana Dvořáková

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

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

TURISTIKA

HASIČI
Čelákovičtí hasiči hodnotili

Každoroční valné hromady se zúčastnilo 34
členů sboru. Hosty byli zástupci města Čeláko-
vic starosta ing. Klicpera a místostarosta
Dr. Rýdlo, za okresní sdružení Praha-východ
pan Pokorný, z HZS Středočeského kraje plk.
Hep, velitelka stanice HZS Stará Boleslav npr.
Vrzalová a dále pak zástupci okolních sborů
z Úval, Šestajovic, Jiren, Staré Boleslavi, Sudo-
va Hlavna, Káraného, Městce Králového, Vyše-
hořovic, Nových Jiren a Sedlčánek.

Přítomní byli seznámeni se zprávou o činnos-
ti sboru v roce 2008, s revizní zprávou a
následně i plánem hlavních úkolů na rok 2009.
V diskusi především zazněly zdravice a velmi
kladná hodnocení práce našich hasičů.

Na valné hromadě bylo předáno 8 čestných
uznání sboru, 1 čestné uznání okrsku č. 6, 
1 čestné uznání Středočeského kraje, 1 medai-
le za zásluhy a 5 věrnostních medailí.

K 1. 1. 2009 má čelákovický sbor 75 řádných
členů, z toho 49 mužů, 15 žen a 11 dětí, výjez-
dová jednotka JPO III/2 má 24 členů a členek.

Miloš Fridrich, starosta sboru

POZVÁNKA
Další ročník soutěže v požárních útocích

mládeže a dorostu pod záštitou Města

Čelákovic „Memoriál Ladislava BÁČI“ se

uskuteční na školním hřišti ZŠ J. A. Komen-

ského v sobotu  25. dubna 2009 od 9.00 hod.

Cílem akce je seznámení veřejnosti s činnos-
tí hasičské mládeže předškolního i školního
věku.

NÁBOR
Sbor dobrovolných hasičů města Čeláko-

vic pořádá nábor mladších žáků na doplnění

družstev.

Mládež vedou sl. Markéta Hanzlová, sl. Deni-
sa Hrubá a pí Martina Tomečková.

Rádi Vás mezi sebou přivítáme každou stře-
du od 16.00 hodin v hasičské zbrojnici – ul. Pro-
kopa Holého 1664.

Hasiči Čelákovice


